
1

HYBRIDNÉ HROZBY NA SLOVENSKU

Analýza legislatívy, štruktúr a procesov v 
šiestich tematických oblastiach 

Kybernetická bezpečnosť

Energetická bezpečnosť

Strategická komunikácia

Zasahovanie zahraničných aktérov  
a ovplyvňovanie volebných procesov

Strategická korupcia

Polovojenské a extrémistické skupiny

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.



2

GLOBSEC je nezávislá mimovládna organizácia aktívna v oblasti domácej, medzinárodnej a európskej 
politiky a bezpečnosti viac ako 20 rokov. Vďaka medzinárodnému tímu, projektom, podujatiam, ako 
sú GLOBSEC Bratislava Forum a GLOBSEC Tatra Summit, a spoluprácou s poprednými organizáciami, 
medzinárodnými expertmi a súkromným sektorom, sa GLOBSEC stal zdrojom expertízy nielen v oblasti 
bezpečnosti a zahraničnej politiky, ale aj v otázkach týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti a strategickej 
komunikácie v regióne celej strednej Európy. 

AUTORI

Mgr. Katarína Klingová, M.A.

Bc. Iveta Kupková

JUDr. Daniel Milo

Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Mgr. Art. Michal Piško

doc. Ing. Jaroslav Sivák, CSc., MBA

Táto publikácia odráža výhradne názory a stanoviská autorov. GLOBSEC ani Operačný program Efektívna 
verejná správa nenesú zodpovednosť za informácie alebo názory vyjadrené v tejto publikácii alebo ich 
ďalšie použitie na iný účel či v iných súvislostiach.

Informácie v tejto publikácii sú aktuálne k 12. marcu 2019.

Text neprešiel jazykovou korektúrou.

METODOLÓGIA

V procese prípravy tejto štúdie jej autori čerpali z výsledkov anonymného dotazníkového zisťovania 
v prostredí verejnej správy, do ktorého sa zapojilo vyše 190 respondentov, výsledkov hĺbkových rozhovorov 
s predstaviteľmi verejnej správy na centrálnej, ako i regionálnej úrovni a z analýzy legislatívy a verejných 
politík prijatých na úrovni EÚ, NATO a na Slovensku.

© GLOBSEC 2019

GLOBSEC, Bratislava, marec 2019

GLOBSEC
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
www.globsec.org  

Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu „Zvyšovanie pripravenosti a kapacít verejnej správy na 
hybridné hrozby“, ktorý sa realizuje vďaka Operačnému programu Efektívna verejná správa a podpore z 
Európskeho sociálneho fondu.

http://www.globsec.org


3

OBSAH

HLAVNÉ ZISTENIA 4

ODPORÚČANIA 7

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 10

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ  21

STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA 29

ZASAHOVANIE ZAHRANIČNÝCH AKTÉROV A OVPLYVŇOVANIE VOLEBNÝCH PROCESOV          43

STRATEGICKÁ KORUPCIA 57

POLOVOJENSKÉ A EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY AKO SÚČASŤ HYBRIDNÝCH HROZIEB 74

ZOZNAM SKRATIEK 93

BIBLIOGRAFIA 96

O AUTOROCH 102



4

HLAVNÉ ZISTENIA

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Informačné a komunikačné technológie predstavujú vzhľadom na ich vplyv na chod štátu jeden z hlavných 
cieľov hybridného útoku na krajinu. Útočiaca krajina, resp. iní aktéri, sú s relatívne nízkymi nákladmi 
a z bezpečia kancelárií domovskej krajiny schopní spôsobiť rozsiahle ekonomické škody, dokonca až 
ochromiť chod krajiny.

Právny systém Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je poplatný štruktúre kritickej 
infraštruktúry a nepokrýva všetky oblasti informatickej bezpečnosti. Vychádza z premisy, že kybernetický 
priestor je doména informácií v elektronickej podobe.

Opatrenia, ktoré sú zavedené a zavádzajú sa, dávajú dobrý predpoklad, že systém ochrany kybernetického 
priestoru bude optimálny z hľadiska finančných a personálnych možností Slovenskej republiky. Štátna 
správa však nemá dostatok kvalifikovaných odborníkov a je silno odkázaná na externých dodávateľov. 
Tento stav môže znamenať zhoršenie nielen z hľadiska klientelizmu, ale aj korupcie.

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Vysoká závislosť Slovenskej republiky na dodávkach energetických surovín zo zahraničia nie je hlavnou 
hybridnou hrozbou tak, ako ju prezentuje Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám. V poslednom 
období prišlo k výraznému posilneniu energetickej bezpečnosti SR proti prípadným výpadkom spôsobených 
politickými rozhodnutiami posilnením diverzifikácie zdrojov a trás dodávok zemného plynu do SR.

Naopak, v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s kritickou infraštruktúrou nemá slovenská štátna 
správa doteraz bohaté skúsenosti a koncepčné materiály v oblasti kybernetickej bezpečnosti boli navyše 
prijaté len nedávno, preto je nevyhnutné venovať sa tejto oblasti bližšie. 

V oblasti ochrany kritickej energetickej infraštruktúry pred kybernetickými hrozbami neexistujú v rámci 
SR jasne definované nástroje a postupy. Navyše, v rámci orgánov štátnej správy, ktoré majú energetickú 
bezpečnosť v primárnej agende, zatiaľ neboli vytvorené kapacity na riešenie týchto tém, a tak expertíza 
z oblasti energetickej bezpečnosti nie je prepojená s ďalšími aktérmi, ktorí majú v agende kybernetickú 
bezpečnosť – najmä NBÚ, MV SR a MZVEZ SR.

STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA

Organizované a cieľavedomé šírenie dezinformácií je jedným z hlavných nástrojov využívaných v rámci 
hybridných operácií. Vhodnou obranou a prevenciou pred pôsobením takýchto podvratných informačných 
operácií je práve strategická komunikácia.

Slovensko však v aktivitách súvisiacich so strategickou komunikáciou značne zaostáva. Dôkazom 
sú aj zistenia, podľa ktorých je Slovenská republika druhou najzraniteľnejšou krajinou v regióne voči 
zahraničným podvratným vplyvom, podpora NATO a EÚ v krajine je alarmujúco nízka a množstvo Slovákov 
verí konšpiračným teóriám.

Práve NATO a EÚ začínajú podnikať v tejto oblasti čoraz viac aktivít a SR ako členský štát týchto organizácií 
sa bude musieť viac aktivizovať. Na Slovensku je lídrom v strategickej komunikácii MZVEZ SR, avšak 
ostatné inštitúcie značne zaostávajú.



5

ZASAHOVANIE ZAHRANIČNÝCH AKTÉROV A OVPLYVŇOVANIE VOLEBNÝCH PROCESOV

Slovenská právna úprava obsahuje pomerne striktné obmedzenia na priame financovanie politických 
strán a hnutí. Napriek tomu správy medzinárodných organizácií ako OBSE konštatujú, že aj po zlepšení 
slovenskej právnej úpravy existuje stále dosť medzier, ktoré umožňujú obchádzať limity na financovanie 
a preukazovanie pôvodu financií vynaložených na volebné kampane, ktoré sú ľahko využiteľné aj 
zahraničnými aktérmi.

Už dlhšiu dobu pritom viaceré správy slovenských bezpečnostných zložiek poukazujú na narastajúci vplyv 
dezinformácií na postoje obyvateľstva a snahy o oslabenie podpory členstva SR v EÚ a NATO, pričom 
niektoré z nich aj priamo označujú Ruskú federáciu za aktéra takýchto aktivít.

Zraniteľnosť Slovenska je však spôsobená aj ďalšími nedostatkami – napríklad oblasť informačných 
operácií realizovaných s cieľom ovplyvňovania volebného správania nie je vôbec pokrytá na úrovni 
legislatívy, ako ani na úrovni verejných politík či procesov. Nedostatkom súčasných štruktúr v oblasti 
volieb je taktiež neexistencia uceleného a vzájomne prepojeného systému spájajúceho v sebe prvky 
kybernetickej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti a schopnosti okamžitej reakcie na prípadné incidenty.

Súbor opatrení predstavených Európskou komisiou na ochranu európskych volieb preto predstavuje 
dobrú príležitosť na zvýšenie svojej odolnosti aj pre Slovensko.

STRATEGICKÁ KORUPCIA

Korupcia, ktorá sa spravidla deje skryte v úzkom okruhu páchateľov, patrí z hľadiska odhaľovania 
a dokazovania medzi najzložitejšie trestné činy. Dvojnásobne to platí o prípadoch strategickej korupcie 
motivovanej politickými dôvodmi, pri ktorej je absolútne utajenie pohnútok kľúčovým predpokladom jej 
možnej úspešnosti.    

Aj z týchto dôvodov je možné hovoriť najmä o indíciách, nie priamych dôkazoch. O tie však v našom 
priestore nie je núdza, keďže v strednej Európe i na Slovensku dochádza k spájaniu viacerých rizikových 
faktorov vplývajúcich aj na hrozby strategickej korupcie. 

Historicky sa Slovensko nachádza v niekdajšej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, v časti spoločnosti 
prevláda silný proruský sentiment, otvorene sa k nemu hlásia aj niektoré politické strany a vysokí politickí 
predstavitelia, spoločnosť dlhodobo ťaží vysoká miera korupcie a významne sa u nás darí aj falošným 
správam a konšpiráciám. V kombinácii s našim členstvom v EÚ a NATO to robí zo Slovenska vďačný 
terč pre niektoré z nástrojov hybridných vojen vrátane využitia strategickej korupcie. Zároveň v strednej 
Európe vzrastajú nielen geopolitické záujmy Ruska, ale aj Číny.

Bolo by však chybou domnievať sa, že týmto rizikám je možné čeliť iba cez úpravu legislatívy. Praktické 
skúsenosti totiž ukazujú, že tieto nástroje nezriedka fungujú iba v teoretickej rovine. Aj táto analýza 
odporúča precizovanie niektorých legislatívnych noriem, ako nemenej dôležité sa však javia aj nástroje 
tzv. soft governance zahŕňajúce väčší dôraz na participatívne vypracovanie verejných politík, budovanie 
povedomia o týchto rizikách a prevenciu.

POLOVOJENSKÉ A EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY

Extrémistické a polovojenské skupiny predstavujú nebezpečenstvo pre stabilitu a bezpečnosť spoločnosti 
nielen ako priame ohrozenie bezpečnosti a demokratického usporiadania spoločnosti ich protiprávnymi 
aktivitami, ale aj šírením propagandy a dezinformácií ako dôveryhodný sprostredkovateľ postojov 
inšpirovaných alebo priamo preberaných od cudzích štátnych aktérov.
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Napriek malému množstvu konkrétnych informácií v správach bezpečnostných zložiek viaceré z nich 
konštatujú, že cudzie štáty využívajú a podporujú extrémistické a paramilitárne subjekty na presadzovanie 
vlastnej agendy. Verejné politiky v danej oblasti takisto obsahujú jasné pomenovanie extrémistických 
skupín a „samozvaných domobrán“ ako potenciálnych rizík, najmä z pohľadu ich indoktrinácie a využitia 
na diverzné útoky či vyvolávanie nepokojov.

Na Slovensku existuje viacero subjektov, ktoré sú buď otvorene nepriateľské voči oficiálnej zahranično-
politickej a bezpečnostnej orientácii Slovenska, alebo sa ju snažia spochybňovať. Tieto skupiny sú cieľmi 
aktivít cudzích štátnych aktérov, s ktorými zdieľajú aj mnohé ideové a geopolitické stanoviská. Príkladom 
je aj prípad založenia tzv. európskej pobočky ruského motorkárskeho klubu Noční vlci.

Napriek opakovaným konštatovaniam o nebezpečnosti polovojenských skupín a ich potenciálnemu 
zneužitiu cudzími štátnymi aktérmi je vážnym nedostatkom neexistencia právnej úpravy tohto pojmu. 
V legislatívnej rovine však existujú aj ďalšie nedostatky ako limitovaná využiteľnosť nástrojov trestného 
práva s cieľom zabrániť účasti slovenských občanov na ozbrojených konfliktoch v zahraničí alebo ich za 
takúto aktivitu sankcionovať. Rovnako problematické je preukazovanie spolupráce s cudzou mocou a 
cudzím činiteľom v trestno-právnej rovine. Nedostatočné sú tiež preventívne opatrenia, ktoré by poskytli 
osobám so záujmom o vojenstvo a ochranu vlasti  atraktívnu alternatívu pod kontrolou a garanciou štátu. 
Pozitívnou správou je, že spolupráca jednotlivých zložiek bezpečnostného systému sa javí ako v zásade 
dobrá a NBAC plní v tomto procese nezastupiteľnú úlohu.
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ODPORÚČANIA

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

1. Vytvoriť predpoklady pre zapojenie širšieho spektra expertov v danej oblasti do procesu trvalého 
zlepšovania kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. 

2. Prehodnotiť silnú väzbu právneho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na oblasť kritickej 
infraštruktúry a prehodnotiť možnosť doplnenia o ďalšie prvky informatickej bezpečnosti.

3. Zjednodušiť výklad právnych noriem najmä v oblasti tzv. základnej služby tak, aby sa podnikateľské 
jednotky lepšie orientovali v tejto problematike a boli schopné posúdiť rizikovosť svojich tovarov 
a služieb. 

4. Viac sa zaoberať otázkami osvety a vzdelávania širokých vrstiev aktérov v kybernetickom priestore 
a zaviesť systémový prístup k tejto problematike. 

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ

5. Presmerovať zameranie kľúčového strategického dokumentu v oblasti hybridných hrozieb 
(Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám) z dovozu energetických nosičov ako hlavnej 
hybridnej hrozby na kybernetické hrozby a ich možný vplyv na kritickú energetickú infraštruktúru.

6. Zintenzívniť komunikáciu medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, ktoré majú v agende 
energetickú bezpečnosť a kybernetické hrozby – predovšetkým Národný bezpečnostný úrad, 
Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

7. Klásť väčší dôraz na špecifiká energetického sektora, ktorý je odlišný od iných oblastí kritickej 
infraštruktúry, pretože hybridné hrozby v tejto oblasti majú dôsledky nielen pre energetickú 
bezpečnosť, ale aj pre hard security.

8. Zahrnúť smart technológie do diskusie o možných hybridných hrozbách v oblasti energetickej 
bezpečnosti.

STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA

9. Prijať komplexný prístup v oblasti strategickej komunikácie zahŕňajúci všetky relevantné zložky 
verejnej správy. Tento prístup musí byť jasne stanovený a musí vychádzať z prijatého uznesenia 
vlády SR, ktoré by taktiež zriaďovalo nadrezortný koordinačný orgán na Úrade vlády SR, napríklad 
formou zriadenia špecializovaného výboru Bezpečnostnej rady Úradu vlády SR.

10. Zriadiť a budovať špecializované národné kapacity so zameraním na strategickú komunikáciu na 
všetkých relevantných rezortoch prostredníctvom prijatia uznesenia vlády SR. 

11. Novelizovať zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy tak, aby bola aktívna strategická komunikácia jednotlivých ministerstiev explicitne zahrnutá 
v ich kompetenciách. 

12. Doplnenie termínu strategická komunikácia a termínu krízová komunikácia do Terminologického 
slovníka krízového riadenia a zásad jeho používania Bezpečnostnej rady SR.

13. Aktívne vzdelávať predstaviteľov štátnej a verejnej správy, novinársku obec a širokú verejnosť 
v tejto oblasti. Budovanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia je dôležitou súčasťou 
zvyšovania odolnosti SR voči dezinformačným operáciám a podvratným vplyvom domácich ako 
aj zahraničných aktérov.

14. Zabezpečiť členstvo SR v Európskom centre excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám, ktoré 
poskytuje špecializované tréningy aj na strategickú komunikáciu a boj proti dezinformáciám ako 
súčasti hybridných aktivít.
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ZASAHOVANIE ZAHRANIČNÝCH AKTÉROV A OVPLYVŇOVANIE VOLEBNÝCH PROCESOV

15. Zvýšiť mieru konkrétnosti a otvorenosti výročných verejných správ Slovenskej informačnej služby, 
Vojenského spravodajstva a Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky a pomenovať konkrétnych 
aktérov zasahujúcich do vnútorného vývoja SR, čo je prvým krokom k ich delegitimizácii a zníženiu 
dopadu ich aktivít na spoločnosť.

16. Zahrnúť náklady vynakladané jednotlivými kandidátmi vo voľbách do Národnej rady Slovenskej 
republiky a do Európskeho parlamentu do záverečnej správy o financovaní volebných kampaní. 

17. Zaviesť pravidelné štvrťročné zverejňovanie informácií o použití prostriedkov politických strán a 
volebných  kampaní v rozsahu, v ktorom sú povinné viesť evidenciu v zmysle zákona o volebnej 
kampani.

18. Rozšíriť dobu 180 dní pred začiatkom kampane, počas ktorých je potrebné preukazovať prostriedky 
vynaložené na politické kampane.

19. Stanoviť celkovú povolenú výšku podpory pre politické kampane realizované pre daného kandidáta 
alebo stranu prostredníctvom tretích strán.

20. U subjektov, ktoré sa registrujú v rámci volebnej kampane ako tretie strany, zaviesť povinnosť 
uviesť skutočnosti preukazujúce, kto je konečný užívateľ výhod.

21. Vytvoriť štruktúry a procesy v subjektoch verejnej správy, ktoré by dokázali v reálnom čase 
efektívne vyhodnocovať a reagovať na kybernetické a informačné operácie spôsobilé narušiť 
priebeh volieb a vybaviť ich dostatočnými personálnymi a technickými kapacitami.

22. Zvýšiť informovanosť a kapacity volebných štábov brániť sa pred kybernetickými útokmi a využiť 
príklady dobrej praxe a praktické postupy z USA a z ostatných členských krajín EÚ v tejto oblasti.

STRATEGICKÁ KORUPCIA

23. Zvážiť rozšírenie prvku cudzej moci ako kvalifikovanej skutkovej podstaty aj na trestné činy 
súvisiace s korupciou, predovšetkým trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriamej 
korupcie a volebnej korupcie. 

24. Vyhodnotiť aplikačnú prax súvisiacu s uplatňovaním zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora, zanalyzovať legislatívnu prax v tejto oblasti aj v ďalších krajinách EÚ a OECD a 
pripraviť novelu zákona umožňujúcu účinnejšie odhaľovanie konečných užívateľov výhod.

25. Prehodnotiť spôsob podávania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
verejných funkcionárov v pôsobnosti Výboru NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby umožňoval 
kontrolu nárastu majetku počas výkonu verejnej funkcie i niekoľko rokov po ňom. 

26. Zvážiť povinnosť zverejňovania výšky zaplatenej dane a výšky odvodov aj pri fyzických osobách 
(predovšetkým v prípade verejných funkcionárov), podobne ako dnes Finančné riaditeľstvo na 
svojom webe zverejňuje výšku daní z príjmov právnickej osoby jednotlivými právnickými osobami.

27. Naplniť záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a vypracovať „znenie 
ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti“.

28. Upriamiť zameranie Odboru prevencie korupcie Úradu vlády aj na monitorovanie, koordinovanie, 
verejné komunikovanie a metodické vedenie v oblasti rizík spojenými so strategickou korupciou.

29. Schváliť Bezpečnostnú stratégiu SR a Obrannú stratégiu SR aj v Národnej rade SR a zabezpečiť 
ich uplatňovanie v súvisiacej agende všetkých relevantných verejných inštitúcií.

30. Cielene vyhodnotiť riziká strategickej korupcie a pri revízii strategických bezpečnostných 
dokumentov – predovšetkým Bezpečnostnej stratégie SR a Koncepcie pre boj Slovenskej republiky 
proti hybridným hrozbám – zapracovať zistenia do týchto dokumentov.  
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31. Vypracovať informatívny materiál zhŕňajúci riziká spojené so strategickou korupciou, vrátane 
praktických odporúčaní pre predstaviteľov verejnej správy, ako postupovať v prípadoch, ktoré 
môžu s rizikami strategickej korupcie súvisieť. 

32. Podporiť iniciatívy a projekty investigatívnej žurnalistiky zamerané na oblasť financovania 
politických strán, odhaľovania korupcie a hybridných hrozieb.

POLOVOJENSKÉ A EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY

33. Pre zvýšenie odolnosti SR voči podvratným zahraničným vplyvom vykonať komplexnú právnu 
analýzu typov konaní, kde je cudzí vplyv najviac nebezpečný a zároveň je možné ho preukázať 
a sankcionovať. 

34. Zaviesť spoluprácu s cudzou mocou a cudzím činiteľom ako kvalifikovanú skutkovú podstatu 
vybraných trestných činov, pri ktorých je takýto spôsob konania relevantný. 

35. Obnoviť explicitný zákaz ozbrojovania politických strán a vytvárania ich ozbrojených zložiek 
v legislatíve upravujúcej postavenie a pôsobenie politických strán a hnutí.

36. Pri návrhoch na registráciu subjektov, u ktorých existuje podozrenie z prepojení na extrémistické 
subjekty či osoby, založiť preverovanie informácií o registrátoroch a ich možných prepojeniach 
na extrémistické či polovojenské subjekty v internom právnom akte MV SR, ktorý by presnejšie 
upravil proces poskytovania súčinnosti pri registrácii zo strany relevantných bezpečnostných 
zložiek na platforme NBAC.

37. Zvýšiť mieru podrobnosti správ o bezpečnosti SR a správ SIS a VS ako aj miery ich využitia v 
strategickej komunikácii po vzore ČR.

38. Vytvoriť informačný kanál s tematikou brannej výchovy, ktorý bude verejnosti pravidelne ukazovať, 
ako sa zachovať v prípade krízovej situácie či ukazovať jednotlivé prvky z oblasti civilnej ochrany.

39. Prijať komplexný dokument koncepčne zastrešujúci program zameraný na prevenciu pôsobenia 
polovojenských skupín a budovanie branných zručností medzi obyvateľmi SR. Takýto dokument 
by mal byť základom vytvorenia efektívneho nízkoprahového programu pre mládež so zameraním 
na rozvoj zdravého patriotizmu, vlastenectva a zážitkových programov zameraných na vojenstvo 
pod vedením inštruktorov z radov súčasných či bývalých príslušníkov OS SR, PZ SR alebo iných 
bezpečnostných zborov. 

40. Spracovať vstupnú analýzu o kapacitách a nákladoch potrebných na spustenie a realizáciu 
takéhoto preventívneho program pre mládež.
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Jaroslav Sivák

I. ÚVOD

Problematika kybernetickej bezpečnosti sa nedotýka len vysoko špecializovaných pracovísk alebo 
inštitúcií, ktoré disponujú citlivými dátami. Každý okresný úrad, krajské riaditeľstvo či iný orgán verejnej 
správy s pripojením na internet predstavuje z hľadiska hybridných hrozieb potenciálny cieľ. Zraniteľnosť 
stále narastá v rámci presúvania prostriedkov komunikácie a procesov riadenia v takmer všetkých sférach 
života spoločnosti z reálneho do virtuálneho sveta, najmä v oblasti riadenia kritickej infraštruktúry, 
konceptov „Priemysel 4.0“, „Internet vecí“ a ďalších. Verejná správa by preto mala čím skôr prijať, 
realizovať a udržiavať ochranné systémy (prostriedky, procesy a riadenie zainteresovaných účastníkov) 
v stave bezpečnosti.

KĽÚČOVÉ POJMY A FAKTORY

Na začiatok je nutné zadefinovať niekoľko pojmov, ktoré sa využívajú aj v súvislosti s kybernetickou 
bezpečnosťou. Kľúčovým pojmom, vzhľadom na účel a cieľ analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti,  
je samotný pojem bezpečnosť.

Bezpečnosť je „stav spoločenského, prírodného, technického, technologického systému alebo iného 
systému, ktorý v konkrétnych vnútorných a vonkajších podmienkach umožňuje plnenie určených funkcií 
a ich rozvoj v záujme človeka a spoločnosti“.1

Miera, resp. pravdepodobnosť stavu systému (aktíva), kedy nie je v stave „bezpečnosť“, sa vyjadruje 
pojmom riziko. Riziko je pravdepodobnosť, že hrozba využije zraniteľnosť aktíva a spôsobí negatívny, 
prípadne pozitívny dopad. 

Ďalším dôležitým pojmom, ktorý je potrebné pre účely tejto analytickej správy objasniť, je informačná 
bezpečnosť. Informačná bezpečnosť sa zaoberá otázkou zaručenia dôvernosti, integrity, dostupnosti a 
sledovateľnosti informačných aktív vo všeobecnosti, bez ohľadu na ich pôvod a fyzikálnu doménu ich 
nosiča.

Nemenej kľúčovými pojmami sú kybernetika a kybernetická bezpečnosť. Kybernetika je veda o riadení 
dynamických systémov.2 Kybernetický priestor (anglicky cyberspace) je definovaný ako komplexné 
virtuálne prostredie vyplývajúce z interakcie ľudí, softvéru a služieb na internete vykonávanej pomocou 
technológií, zariadení a sietí k nemu pripojených, nezávisle od ich fyzickej formy.3

Z toho vyplýva, že informačná bezpečnosť sa zaoberá otázkou zaručenia dôvernosti, integrity, dostupnosti 
a sledovateľnosti informácií a informačných aktív všeobecne, zatiaľ čo kybernetická bezpečnosť sa 
venuje bezpečnosti iba určitej časti informačných aktív vo všeobecnom slova zmysle – konkrétne tých, 
ktoré sú spracúvané vo virtuálnom priestore, zvanom kybernetický priestor. Kybernetická bezpečnosť je 
neoddeliteľnou súčasťou informačnej bezpečnosti.

1     Bezpečnostná rada SR, Terminologický slovník krízového riadenia, 2017, http://www.vlada.gov.sk/data/files/7200_terminologicky-slovnik-uprava.pdf
2     Wiener, N., Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, (1948), 1960
3     ISO/IEC 27032:2012, Information technology — Security techniques — Guidelines for cybersecurity, ISO27k, 2018, http://www.iso27001security.com

http://www.vlada.gov.sk/data/files/7200_terminologicky-slovnik-uprava.pdf
http://www.iso27001security.com
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ZÁKLADNÉ TYPY INFORMÁCIÍ  PRE OBLASŤ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Zjednodušovanie problému stotožňovaním pojmov informačná bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť sa 
vyskytuje pomerne často. Týmto „hendikepom“ je poznačený aj systém právnych noriem SR pre oblasť 
kybernetickej bezpečnosti.

Rešpektujúc toto obmedzenie, t.j. že kybernetická bezpečnosť je bezpečnosť informácií spracúvaných 
elektronicky, čo sa deje v kybernetickom priestore, je možné prehlásiť, že kybernetická bezpečnosť, 
z hľadiska kategorizácie informácií, sa týka najmä aktív a s nimi spojených procesov, ako sú:

•	 utajované skutočnosti, 

•	 osobné údaje, 

•	 obchodné, daňové, bankové a telekomunikačné informácie tvoriace tajomstvo,

•	 citlivé informácie v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre,

•	 citlivé informácie v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

•	 citlivé informácie, ktoré nie sú pokryté právnymi normami SR, ale ich prezradenie môže 
v konečnom dôsledku znamenať ujmu pre Slovenskú republiku,

•	 iné, doposiaľ nerozpoznané aktíva.

II. ZHRNUTIE ZISTENÍ A HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ

VÝCHODISKÁ

Súčasný stav a trendy najbližších rokov vo všetkých sférach života spoločnosti, vrátane verejnej správy, sú 
charakteristické rozhodujúcim podielom elektronizácie v oblastiach informačných systémov a systémov 
riadenia. Informačný priestor sa stal tiež rozhodujúcou sférou na zabezpečenie života štátu a občanov. 

Kybernetická bezpečnosť je rovnako integrálnou súčasťou informatickej bezpečnosti, a preto  je potrebné 
si uvedomiť, že v kontexte hybridných hrozieb je kybernetický priestor najkritickejším terčom v rámci 
hybridných hrozieb a sofistikovaných útokov.

STAV V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Právny systém Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je poplatný štruktúre kritickej 
infraštruktúry a nepokrýva všetky oblasti informatickej bezpečnosti. Vychádza z premisy, že kybernetický 
priestor je doména informácií v elektronickej podobe. Zároveň však tento rozpor môže byť považovaný za 
výhodu.

Rešpektujúc ho je možné prehlásiť, že právny systém je zložený zo súboru noriem na základe zákona 
o kybernetickej bezpečnosti, pričom je založený na súbore právnych noriem regulujúcich ochranu 
osobných údajov a ochranu iných typov tajomstva (daňové, telekomunikačné, obchodné a pod.). Tieto 
normy sú v súčasnej dobe dostačujúcim predpokladom vytvorenia komplexného a  účinného systému 
kybernetickej bezpečnosti a je to to najlepšie, čo dnes môžeme dosiahnuť.
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Opatrenia, ktoré sú zavedené a zavádzajú sa, dávajú dobrý predpoklad, že systém ochrany kybernetického 
priestoru bude optimálny z hľadiska finančných a personálnych možností Slovenskej republiky. Štátna 
správa však nemá dostatok kvalifikovaných odborníkov a je veľmi odkázaná na externých dodávateľov. 
Tento stav môže znamenať zhoršenie nielen z hľadiska klientelizmu, ale aj korupcie.

Samospráva má absolútne kritické predpoklady pre efektívne uplatňovanie zásad kybernetickej 
bezpečnosti. Volení zástupcovia samosprávy sú ale prvkom, ktorý je takmer nemožné riadiť pomocou 
procesov kybernetickej bezpečnosti. Vzdelanostná úroveň, a najmä úroveň bezpečnostnej kultúry, je 
tiež aktuálne nečitateľná, čo predstavuje jeden z kľúčových problémov v rámci efektívneho zhodnotenia 
odolnosti.

NÁVRHY OPATRENÍ

•	 Vytvoriť predpoklady pre zapojenie širšieho spektra expertov v danej oblasti do procesu trvalého 
zlepšovania kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. 

•	 Prehodnotiť silnú väzbu právneho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na oblasť kritickej 
infraštruktúry a prehodnotiť možnosť doplnenia o ďalšie prvky informatickej bezpečnosti.

•	 Zjednodušiť výklad právnych noriem najmä v oblasti tzv. základnej služby tak, aby sa podnikateľské 
jednotky lepšie orientovali v tejto problematike a boli schopné posúdiť rizikovosť svojich tovarov 
a služieb. 

•	 Viac sa zaoberať otázkami osvety a vzdelávania širokých vrstiev aktérov v kybernetickom priestore 
a zaviesť systémový prístup k tejto problematike. 

III. POPIS PROSTREDIA A HROZIEB

Informačné a komunikačné technológie predstavujú vzhľadom na ich vplyv na chod štátu jeden z hlavných 
cieľov hybridného útoku na krajinu. Útočiaca krajina, resp. iní aktéri, sú s relatívne nízkymi nákladmi a 
z bezpečia kancelárií domovskej krajiny schopná spôsobiť rozsiahle ekonomické škody, a dokonca až 
ochromiť chod krajiny.4

ANALÝZA PROSTREDIA METÓDAMI PRIMÁRNEHO VÝSKUMU 

Dispozičná doba na spracovanie analytickej správy nedovoľovala vykonať dostatočne reprezentatívny 
prieskum súčasného stavu z hľadiska štatistických parametrov, validity a spoľahlivosti. V rámci primárneho 
výskumu k predmetnej problematike boli vykonané dopytovania formou elektronickej komunikácie 
a telefonického kontaktu s viacerými odborníkmi na oblasť kybernetickej bezpečnosti (ďalej „KyBe“). Boli 
im kladené čiastkové otázky podľa prevažujúceho predmetu ich špecializácie. 

Systémovo boli osobným stretnutím vykonané hĺbkové rozhovory s kompetentnými a zodpovednými 
pracovníkmi Úradu vlády SR (ďalej „SR“), Ústredného orgánu štátnej správy, ktorý zabezpečuje sociálnu 
oblasť, Ústredného orgánu, ktorý je garantom sektora kritickej infraštruktúry a s pracovníkmi Fakulty 
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Z vykonaných rozhovorov vyplynulo, že v súčasnej 
dobe prebieha transformácia zodpovednosti a vecnej príslušnosti v oblasti KyBe na samostatné odborné 
organizačné útvary, ktoré budú mimo kompetencie existujúcich Odborov informačno-komunikačných 
systémov, pričom už  boli vykonané základné preškolenia v problematike KyBe a podľa slov zástupcov 
štátnej správy procesy prebiehajú uspokojivým tempom.

4 GLOBSEC, Mapovanie zraniteľnosti SR v oblasti hybridných hrozieb (Východisková štúdia), GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/
uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf 

https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf
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Činnosť informačných systémov používaných rezortmi je zabezpečovaná na vysokom počte informačných 
systémov v zložitej konfigurácii, často však nekompatibilných z hľadiska dodávateľov, dátovej štruktúry, 
technológie a spôsobu údržby.

Respondenti tiež upozornili, že výpadok kritických informačných systémov môže znamenať ohrozenie 
verejného poriadku s eskaláciou odporu časti obyvateľstva, ako aj ohrozenie prvkov kritickej infraštruktúry 
s dôsledkom výpadku zásobovania energiami a médiami. Narušenie správnej činnosti niektorých 
informačných systémov môže mať v krízových situáciách (napr. živelné pohromy) za dôsledok aj ohrozenie 
zdravia a života postihnutého obyvateľstva, prípadne až vážne narušenie verejného poriadku.

Výrazným nedostatkom je, že zákon o KyBe paradoxne explicitne neuvádza niektoré rezorty v § 4 
Pôsobnosť orgánov verejnej moci.5 

Podľa teoretických výskumov a praktických poznatkov je najkritickejším faktorom dodržiavania opatrení 
v oblasti bezpečnosti ľudský faktor. Najvýznamnejšie je pritom  chápanie významu bezpečnosti a ochrany, 
bezpečnostnej kultúry a schopnosti podriadiť sa obmedzeniam, ktoré sú v prostredí systémov ochrany 
zavedené. 

Z tohto pohľadu je vysoko dôležitý proces prípravy a vzdelávania pracovníkov, ktorí budú na rôznych 
stupňoch systému riadenia bezpečnosti, čiže aj v KyBe, pôsobiť. Najvyspelejším vedecko-výskumným a 
školiacim pracoviskom na Slovensku s dlhodobou tradíciou vo výchove krízových manažérov je Fakulta 
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „Fakulta“). Fakulta vzdeláva pracovníkov 
v oblasti krízového riadenia a ochrany obyvateľstva vrátane celoživotného vzdelávania. Vytvára prostredie, 
ktoré má stimulovať a vychovávať budúcich rozhodujúcich pracovníkov a manažérov k bezpečnostnej 
kultúre a rešpektu k cieľom bezpečnosti a ochrany. Je platformou na výskum a vývoj v rôznych oblastiach 
bezpečnosti. 

Fakulta rieši otázky informačnej bezpečnosti v rámci študijného programu Bezpečnostný manažment 
študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku,6 v rámci ktorého ponúka až 13 predmetov, ako napríklad 
Manažment bezpečnostných rizík a incidentov, Manažérstvo informačnej bezpečnosti, či Všeobecná 
teória rizík.

Výskum a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti informácií sa koordinuje s Fakultou riadenia a informatiky a 
Fakultou elektrotechniky a informačných technológií. Posledná menovaná fakulta sa špeciálne zaoberá 
aj otázkami KyBe v rámci predmetov ako Informačné a komunikačné siete, Komunikačná bezpečnosť či 
Bezpečnosť informačných systémov.

POZNÁMKY K ANALÝZE RIZÍK

Spoločenská prax jednoznačne smeruje k čoraz výraznejšej migrácii informačných a riadiacich aktivít 
z reálneho prostredia do virtuálneho, tzv. digitálneho sveta. 

Správne fungovanie štátu a všetkých oblastí politického, hospodárskeho a spoločenského života je silno 
závislé práve od správneho fungovania digitálneho sveta, čiže kybernetického priestoru. A táto závislosť 
čoraz viac narastá.

Kybernetický priestor sa stal kritickým faktorom v civilnom aj vojenskom zmysle, kde je označovaný 
aj ako 5. doména vedenia vojenských operácií. Možno povedať, že z hľadiska hybridných hrozieb ide 
o najzásadnejšiu oblasť, keďže útoky na kybernetický priestor sú najvýznamnejšou súčasťou hybridných 
operácií.

5 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6 Študijný odbor: Ochrana osôb a majetku, 2019, https://www.minedu.sk/data/files/6235_opis-ochrana-osob-a-majetku_povod-verzia-opisu-so-schvalenou-

zmenou.pdf

https://www.minedu.sk/data/files/6235_opis-ochrana-osob-a-majetku_povod-verzia-opisu-so-schvalenou-zmenou.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/6235_opis-ochrana-osob-a-majetku_povod-verzia-opisu-so-schvalenou-zmenou.pdf
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V doteraz spracovaných právnych normách týkajúcich sa KyBe, vrátane dokumentov spracovaných 
pred formuláciou paragrafovaného znenia zákona a vyhlášok, dôvodových správ a iných relevantných 
dokumentov, nie je možné zistiť, či a akou metodikou bola vykonaná analýza rizík v prostredí verejnej 
správy SR. Ak bola analýza rizík vykonaná, z verejne dostupných zdrojov nie je možné zistiť výsledky 
takejto analýzy. Na základe uvedeného je možné sa iba domnievať, že boli použité všeobecné ustanovenia 
systémových noriem ISO,7 najmä súboru noriem radu ISO 27000.

IV. ANALÝZA LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA 

SÚSTAVA PRÁVNYCH PREDPISOV

V tejto podkapitole sú stručne popísané najdôležitejšie základné typy informácií, ktoré sa nachádzajú 
v kybernetickom prostredí SR. Nižšie sú tiež vymenované právne normy SR, ktoré riešia ich ochranu, ako 
aj garanti procesu ochrany. 

a. Ochrana utajovaných skutočností

Ochrana utajovaných skutočností je upravená systémom právnych predpisov vychádzajúcich zo zákona č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.8 K zákonu 
bola vydaná séria vykonávacích vyhlášok Národného bezpečnostného úradu SR (NBÚ) pre oblasti 
personálnej bezpečnosti,9 priemyselnej bezpečnosti,10 fyzickej a objektovej bezpečnosti,11 bezpečnosti 
technických prostriedkov,12 administratívnej bezpečnosti,13 právnej úpravy certifikácie technických 
prostriedkov a iných účelových dokumentov týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností. Ochranu 
utajovaných skutočností má v kompetencii rovnako NBÚ. 

b. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je riešená právnymi predpismi SR.14 Právna úprava ochrany osobných údajov 
v prostredí SR vznikla na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679.15 Garantom 
procesu ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

c. Obchodné, daňové, bankové a telekomunikačné informácie tvoriace tajomstvo

Ochrana týchto typov tajomstva je riešená súborom špecifických právnych noriem. Ochrana obchodných 
informácií je zahrnutá v Obchodnom zákonníku, pričom výrazná novelizácia nastala zákonom č. 264/2017 
Z. z.16 Daňové tajomstvo je adresované v paragrafe 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok),17 bankové v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách18 a telekomunikačné v zákone č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách, najmä paragraf 8 a 9.19

d. Ochrana citlivých informácií

7 ISO - označenie svetovej normalizačnej organizácie (International Organization for Standardization), ktorá vznikla 23. februára 1947. Prehľad radu ISO sa     
nachádza na http://www.iso27000.cz

8 Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
9 Vyhláška č. 134/2016 Z .z. Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnos 
10 Vyhláška č. 301/2013 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa
11 Vyhláška č. 336/2004 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
12 Vyhláška č. 339/2004 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov
13 Vyhláška č. 453/2007 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o administratívnej bezpečnosti
14 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 2016, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/
files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf 

16 Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú  
niektoré zákony 

17 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
18 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách
19 Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

http://www.iso27000.cz
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
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Problematiku citlivých informácií nachádzame v dvoch podobách:

i. Ochrana citlivých informácií z prostredia jadrového priemyslu20

ii. Ochrana citlivých informácií podľa zákona o kritickej infraštruktúre21

V oboch prípadoch ide o informácie, ktoré sú podľa citovaných právnych predpisov iba veľmi zložito 
detekovateľné. Neboli vypracované identifikátory citlivosti týchto informácií a charakteristické znaky, 
ktoré by ich jednoznačne zaradili do kategórie citlivých informácií podľa vyššie uvedených noriem.

e. Ochrana citlivých informácií, ktoré nie sú predmetom právnej úpravy 

Okrem citlivých informácií, ktoré sú predmetom ochrany podľa bodu d. tejto podkapitoly, existuje 
v hospodárskom a priemyselnom prostredí množina citlivých informácií, ktoré nie sú taxatívne 
kategorizované. Jediný predpis, ktorý v súčasnej dobe jednoznačne definuje citlivé informácie, ktoré 
nie sú pokryté právnymi normami, vypracoval Úrad jadrového dozoru SR.22 Ide o Smernicu, ktorá okrem 
citlivosti informácií opisne definovaných v zákone o mierovom využívaní jadrovej energie zahŕňa aj iné 
citlivé informácie, ktorých prezradenie môže v konečnom dôsledku znamenať až ujmu pre Slovenskú 
republiku.

f. Kybernetická bezpečnosť

Právna úprava KyBe má ambíciu zastrešiť tú časť informatickej bezpečnosti, ktorá sa realizuje 
prostredníctvom elektronických informačno-komunikačných systémov. Zahŕňa teda aj ochranu vyššie 
popísaných typov informácií, ak sa spracúvajú, prenášajú a uchovávajú v elektronickej podobe. 

Základom súboru právnych noriem upravujúcich KyBe je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí 
a informačných systémov v Únii.23

Ďalším dokumentom, ktorý upravuje o.i. elektronické spracúvanie osobných údajov, je nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov).24

Proces tvorby zákona o KyBe a súvisiacich predpisov bol ďalej založený na dokumentoch:

•	 Koncepcia kybernetickej bezpečnosti na roky 2015 – 2020 (spracoval Úrad vlády SR, Národný 
bezpečnostný úrad SR a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby – dokument získaný 
v roku 2017, dnes nedostupný);

•	 Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 – 2020, uznesenie 
vlády SR č. 328 zo 17. júna 2015;25

•	 Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;26

•	 Vykonávacie predpisy určené v § 32 zákona o kybernetickej bezpečnosti (nie všetky sú vydané).27

20 Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21 Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
22 Úrad jadrového dozoru, Smernica o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií, 2017, https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/SCI/$FILE/

smernicacitliveinformacie.pdf
23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a 

informačných systémov v Únii, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

25 Vláda SR, Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 93 z 2. marca 2016 k návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej 
republiky na roky 2015 – 2020, 2016, http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-15430?prefixFile=u_

26     Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27     Uvádzané právne normy vo väčšine prípadov už boli novelizované, t.j. citácie majú význam „v zmysle neskorších predpisov“.

https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/SCI/$FILE/smernicacitliveinformacie.pdf
https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/SCI/$FILE/smernicacitliveinformacie.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-15430?prefixFile=u_
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ANALÝZA PRÁVNEJ ÚPRAVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

V súlade s doteraz uvedenými faktami je potrebné KyBe vnímať ako súčasť informatickej bezpečnosti, 
pričom je nutné tolerovať nepresnosti vyplývajúce z nejednoznačného rešpektovania rozdielov medzi 
týmito typmi bezpečnosti. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie 
vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (často označovaná ako 
smernica NIS, ďalej len „NIS“) stanovuje dva princípy prenositeľnosti jej ustanovení na národnú legislatívu 
– princíp minimálnej harmonizácie (národná legislatíva môže obsahovať určité povinnosti nad rámec 
NIS) a princíp maximálnej harmonizácie (najmä na prevádzkovateľov elektronických služieb). Z verejne 
dostupných zdrojov však nie je možné zistiť a zanalyzovať rozsah týchto dopadov.

a. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon bol pripravovaný bez dostatočnej účasti širokej odbornej verejnosti. Dikcia zákona nedostatočne 
chápe rozdiely medzi informatickou bezpečnosťou a KyBe, pričom je vo veľkej časti poplatná duchu NIS. 
V tomto zmysle je možné identifikovať aj čiastočné rozpory s Koncepciou KyBe. 

Ustanovenia zákona sú nevyvážene zamerané na požiadavky kritickej infraštruktúry. Nedostatočne 
rešpektujú potenciálne nebezpečenstvo vyplývajúce z tzv. „domino efektu“. Ide o prípady ohrozenia 
štátnych záujmov, kedy začiatok útoku na informačný systém bol vykonaný v komerčnej organizácii. 

Požiadavky na implementáciu zákona vyžadujú vysoko odborné kapacity, ktorými v prevažnej miere 
ústredné orgány štátnej správy nedisponujú. Ústredné orgány štátnej správy tak budú nútené naďalej 
rozsiahlo využívať služby externých firiem. Táto situácia vytvára potenciálne nebezpečenstvo korupcie, 
klientelizmu, ale aj ohrozenia informácií, s ktorými hospodárske subjekty budú prichádzať do styku. 

Malá pozornosť je venovaná ochrane kybernetického priestoru v oblasti tzv. základných služieb. 
Podnikateľské subjekty budú mať problém identifikovať, či patria alebo nepatria do tejto množiny. Chýba 
jasný návod na identifikáciu ukazovateľov, ktorý by pomohol týmto subjektom správne sa orientovať. 

Okrem toho zákon zaviedol konflikt záujmov, kedy Národnú jednotku CSIRT, ktorá je v pôsobnosti 
Národného bezpečnostného úradu SR, certifikuje práve samotný NBÚ. Ako zbytočná redundancia tiež 
pôsobí ustanovenie tzv. vládnej jednotky CSIRT, ktorej pôsobnosť, popri existencii národnej jednotky, je 
z tohto hľadiska diskutabilná.

Navyše je tu extrémne sporná opodstatnenosť Jednotného informačného systému KyBe v zmysle § 8 
zákona o KyBe. Účel ani spôsob realizácie tejto požiadavky nie je v zákone dostatočne vysvetlený. 

Samostatnou oblasťou by mohla byť aj rozsiahla diskusia o terminologickej čistote textov v zákone. 

b. Vykonávacie predpisy k zákonu o kybernetickej bezpečnosti

Kľúčovým faktorom efektívneho a rýchleho zavedenia ustanovení zákona sú vykonávacie predpisy. 
Vykonávacie predpisy vymedzuje § 32:

§ 32  Splnomocňovacie ustanovenia  

„(1) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom 

a) podrobnosti o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky CSIRT [§ 14 písm. 
a)],28

28 Vyhláška č. 166/2018 Z. z. Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre 
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
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b) identifikačné kritériá prevádzkovanej služby CSIRT (§ 18) – DOPOSIAĽ NEVYDANÉ,

c) obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení (§ 20 ods. 1 a 5),29 

d) bezpečnostné štandardy a znalostné štandardy v oblasti KyBe (§ 5 ods. 1 písm. w), § 20 ods. 1), 

e) identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných incidentov a 
podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 24 ods. 1 a 4),30 

f) pravidlá a rozsah auditu KyBe a podrobnosti o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o obsahu 
záverečnej správy o výsledkoch auditu KyBe podľa (§ 29 ods. 1 až 4) – DOPOSIAĽ NEVYDANÉ.

Národný bezpečnostný úrad SR upravil identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej 
služby)“.31

c. Vymožiteľnosť ustanovení zákona o kybernetickej bezpečnosti

V súčasnej dobe je právny systém SR dostatočne spôsobilý vymáhať dodržiavanie zákona o KyBe. Ide 
najmä o ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:32

•	 § 247 Neoprávnený prístup do počítačového systému,

•	 § 247a Neoprávnený zásah do počítačového systému,

•	 § 247b Neoprávnený zásah do počítačového údaja,

•	 § 247c Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov,

•	 § 247d Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných 
údajov.

d. Záver k analýze

Cez všetky vymenované aj nevymenované nedostatky je zákon nesporným prínosom, keďže vytvára dobrú 
platformu pre ďalšie zdokonaľovanie a rozvíjanie právneho prostredia v oblasti KyBe. 

V. ANALÝZA ŠTRUKTÚR A PROCESOV

POPIS ŠTRUKTÚR A INŠTITÚCIÍ VEREJNEJ SPRÁVY APLIKUJÚCICH PRÁVNE PREDPISY V DANEJ OBLASTI 

V zmysle zákona o KyBe boli vytvorené tieto inštitúcie:

•	 Národný bezpečnostný úrad SR ako garant procesu,

•	 Jednotky CSIRT – momentálne existujú dve – národná a vládna;

•	 Zoznam prevádzkovateľov základnej a digitálnej služby, ktorý sa postupne dopĺňa;

•	 Orgány verejnej správy (najmä štátnej správy) a podnikateľské subjekty hospodárskeho práva, 
ktoré vykonávajú opatrenia na zavedenie štruktúr a procesov KyBe. 

29 Vyhláška č. 362/2018 Z. z. Národného bezpečnostného, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

30 Vyhláška č. 165/2018 Z. z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických 
bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

31 Vyhláška č. 164/2018 Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
32 Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov
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Je možné diskutovať o dostatočnosti, resp. nedostatočnosti kvality a rýchlosti etablovania týchto procesov, 
nie je však systémovo vyriešená otázka výskumu a vzdelávania v oblasti KyBe. 

ANALÝZA PROCESOV A VZŤAHOV MEDZI JEDNOTLIVÝMI SUBJEKTAMI

a. Procesy a vzťahy 

Procesy a vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi dostatočne definuje zákon o KyBe a vykonávacie 
vyhlášky NBÚ. Zainteresované subjekty nesmú zabudnúť na to, že KyBe je súčasťou informačnej 
bezpečnosti, a tak je nutné venovať adekvátnu pozornosť problematike ochrany osobných údajov 
a citlivých údajov. 

b. Slepé miesta

Medzi základné všeobecné problémy KyBe je potrebné zahrnúť aj skutočnosť, že zavádzanie KyBe trpí 
syndrómom typickým aj pre iné oblasti bezpečnosti. Prejavuje sa podceňovaním nebezpečenstva (v 
zmysle prístupu „nám nič nehrozí“) alebo stratou ostražitosti. 

V súčasnej dobe existujú v štruktúrach orgánov verejnej správy aj v hospodárskych organizáciách 
útvary určené na správu informačno-komunikačných systémov. Tieto jednotky plnia prevažne úlohy 
administrácie systému, zabezpečovania bezporuchovej prevádzky a pod. Podľa poznatkov z praxe existuje 
u rozhodujúcich manažérov predstava, že tieto útvary budú plniť aj úlohy vyplývajúce zo zákona o KyBe. 
Riadenie KyBe musí byť hierarchicky nad týmito útvarmi a jeho úlohou sú skôr analytické, koncepčné, 
kontrolné a pod. úlohy, nie zabezpečovanie prevádzky.

Analýza poznatkov z rýchleho prieskumu stavu v oblasti KyBe tiež poukázala na fakt, že význam KyBe 
je podceňovaný. Štatistický prieskum spoločnosti Ponemon Institute so vzorkou 3 000 IT odborníkov 
poukázal na to, že 47 % svetových finančných inštitúcií, ktoré utrpeli prienik do svojich systémov, nemali 
nainštalované aktualizácie, aj keď boli už v tom čase dostupné. Pritom až 37 % týchto inštitúcií vedelo, 
že sú zraniteľné.33 Prejavuje sa tu jav, ktorý je možné nazvať ako „administratívno-subordinačné alibi“. 
Zodpovední a kompetentní pracovníci, ktorí rozpoznali potrebu zaviesť opatrenia na zavedenie, resp. 
posilnenie KyBe na túto skutočnosť upozornili nadriadených, ktorí spravidla nekonajú dostatočne pružne 
a angažovane. Inými slovami, v tomto stave nastalo akési uspokojenie a vo veci sa ďalej nekoná. Situácia 
je teda podobná ako v prípade zavádzania systémov na ochranu osobných údajov. 

VI. ANALÝZA VEREJNÝCH POLITÍK 

Koncepcia KyBe a neskôr Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 – 
2020 takmer doslovne obsahujú tzv. 7 kľúčových opatrení:

•	 Opatrenie 1: Vytvorenie inštitucionálneho rámca riadenia KyBe.

•	 Opatrenie 2: Vytvorenie a prijatie legislatívneho rámca KyBe.

•	 Opatrenie 3: Rozpracovanie a aplikácia základných mechanizmov zabezpečenia správy 
kybernetického priestoru.

Tieto opatrenia boli naplnené vydaním zákona o KyBe a vykonávacích vyhlášok. Nedostatočne sa však 
akcentuje fakt, že súčasťou KyBe je aj ochrana osobných údajov, citlivých údajov a informácií tvoriacich 
ďalšie typy tajomstva, ako bolo popísané vyššie.

33 Schweizer., L., Zle uchopená kybernetická bezpečnosť môže firmu stáť až 300 000 eur, Epravo.sk,  2018, https://www.epravo.sk/top/clanky/zle-uchopena-
kyberneticka-bezpecnost-mze-firmu-stat-az-300-000-eur-4261.html 

https://www.epravo.sk/top/clanky/zle-uchopena-kyberneticka-bezpecnost-mze-firmu-stat-az-300-000-eur-4261.html
https://www.epravo.sk/top/clanky/zle-uchopena-kyberneticka-bezpecnost-mze-firmu-stat-az-300-000-eur-4261.html
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•	 Opatrenie 4:  Podpora, vypracovanie a zavedenie systému vzdelávania v oblasti KyBe.

Existuje vedomosť o materiáli34 vypracovanom spoločnosťou KPMG na základe zmluvy medzi KPMG 
a Ministerstvom financií SR.35

•	 Opatrenie 5:  Stanovenie a aplikácia kultúry riadenia rizík a systému komunikácie medzi 
zainteresovanými stranami.

Z verejne dostupných zdrojov nie je možné posúdiť stav spracovania opatrenia. 

•	 Opatrenie 6:  Aktívna medzinárodná spolupráca.

Plnenie opatrenia nie je predmetom tejto analytickej správy.

•	 Opatrenie 7:  Podpora vedy a výskumu v oblasti KyBe.

V rámci programov Horizont 2020 a podobných existuje viacero nekoordinovaných aktivít.

ZÁVERY

Verejné politiky pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, osobných údajov, daňového, bankového 
a telekomunikačného tajomstva, ktoré sú spracúvané elektronickými systémami, sú spracované 
v relatívne dobrej kvalite. 

Absentuje však systémové a koordinované riadenie vedy a výskumu v oblasti KyBe, čím sa cudzie finančné 
zdroje (predovšetkým z EÚ) používajú nedostatočne efektívne. Prekážkou je akademická sloboda bádania 
a sloboda v podnikaní. 

Problematickým sa javí aj zavádzanie účinných opatrení v oblasti KyBe vo verejnej správe typu samospráva. 
Predstavitelia samospráv často nemajú dostatočné vzdelanie a odborné skúsenosti na to, aby dokázali 
zaujať správny postup k problémom ochrany kybernetického priestoru. 

Okrem toho je potrebné naliehavo riešiť koordináciu vedy a výskumu v oblasti KyBe. 

VII. ODPORÚČANIA
•	 Vytvoriť predpoklady pre zapojenie širšieho spektra expertov v danej oblasti do procesu trvalého 

zlepšovania kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. 

•	 Prehodnotiť silnú väzbu právneho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na oblasť kritickej 
infraštruktúry a prehodnotiť možnosť doplnenia o ďalšie prvky informatickej bezpečnosti.

•	 Zjednodušiť výklad právnych noriem najmä v oblasti tzv. základnej služby tak, aby sa podnikateľské 
jednotky lepšie orientovali v tejto problematike a boli schopné posúdiť rizikovosť svojich 
tovarov a služieb. Jedným z riešení by bolo ustanovenie bodového systému hodnotenia kvality 
bezpečnostných opatrení v  oblasti KyBe, ktorý by podnikateľským subjektom (ale aj orgánom 
verejnej správy) poskytol metodiku na objektívne posudzovanie kvality opatrení, ktoré realizovali, 
s cieľom zabezpečiť KyBe v rámci svojej pôsobnosti.

•	 Viac sa zaoberať otázkami osvety a vzdelávania širokých vrstiev aktérov v kybernetickom 
priestore a zaviesť systémový prístup k tejto problematike. K systematizácii by mohla dopomôcť 

34 Ministerstvo financií SR, Vypracovanie štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov a súvisiacich vykonávacích predpisov a 
realizácia školení pre oblasť informačnej bezpečnosti, Zmluva č. 2012210205, 2013, www.informatizacia.sk/index/open_file.php?ext_dok=16983

35 Zmluva o poskytovaní služieb pri vypracovaní štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov a súvisiacich vykonávacích 
predpisov a realizácia školení pre oblasť informačnej bezpečnosti, www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=718502&text=1

http://www.informatizacia.sk/index/open_file.php?ext_dok=16983
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=718502&text=1
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vytvorenie stálej expertnej poradnej komisie pre KyBe, ktorá by zabezpečovala trvalý systémový 
a encyklopedický prehľad v oblasti KyBe pre potreby NBÚ. Komisia by zároveň plnila funkciu 
trvalého iniciátora a koordinátora efektívneho účelového aplikačného výskumu s cieľom 
nepretržite zvyšovať odolnosť kybernetického priestoru SR a zvyšovať povedomie zúčastnených 
aktérov v predmetnej oblasti.

VIII. ZÁVER

V podmienkach Slovenskej republiky sme v minulosti zaznamenali viaceré prípady, kedy bola určitá 
oblasť veľmi dobre zvládnutá z hľadiska právneho systému, boli vytvorené štruktúry, procesy a ostatné 
náležitosti, ale praktická realizácia nebola dostatočná. Celkový výsledok sa tak stal neefektívnym.

V takomto stave sa nachádza aj kybernetická bezpečnosť. Zavádzanie akéhokoľvek opatrenia v oblasti 
bezpečnosti naráža na nepochopenie, ale hlavne sa stretáva so zľahčovaním ohrození, zraniteľností 
a rizík celkovo. Je známe, že politici často nerešpektujú názory expertov. Týmto má Slovenská republika 
príležitosť nedopustiť sa  podobných chýb v kybernetickej bezpečnosti.
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ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ 

Matúš Mišík

I. ÚVOD

V oblasti energetiky pomenúva Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám,36 schválená vládou SR v 
júli 2018, závislosť SR na dovoze energetických surovín z krajín mimo EÚ za možnú hybridnú hrozbu. Táto 
analytická správa však argumentuje, že uskutočnená diverzifikácia zdrojov a trás prepravy energetických 
nosičov, a predovšetkým zemného plynu, výrazne zvýšila bezpečnosť dodávok vytvorením významných 
alternatívnych možností dovozu zemného plynu zo zahraničia.

Navyše, energetická bezpečnosť v tradičnom ponímaní zabezpečenia dostatočného množstva energetických 
surovín a prevencie výpadkov v dodávkach spôsobených zneužívaním tzv. energetickej zbrane (energy weapon), 
je dlhodobo riešená orgánmi štátnej správy, najmä Ministerstvom hospodárstva (MH SR) a Ministerstvom 
zahraničných vecí (MZVEZ SR) Slovenskej republiky.

Na druhej strane predstavujú novšie typy hybridných ohrození energetickej bezpečnosti v spojení s 
kybernetickými útokmi na energetickú infraštruktúru novú oblasť pre orgány štátnej správy. To neznamená, že 
bezpečnosť dodávok energetických surovín nie je stále významnou témou pre štátnu správu – existujú však 
novšie a menej preskúmané hrozby v podobe kybernetických útokov, ktoré predstavujú v súčasnosti ešte väčšiu 
výzvu pre štátnu správu z pohľadu hybridných hrozieb. A to aj z toho dôvodu, že dnes ešte nie je vytvorený 
mechanizmus na ich zvládanie na rozdiel od „tradičných“ hrozieb. Tento text preto považuje kybernetické 
útoky na energetickú infraštruktúru za hlavný typ hybridných hrozieb v oblasti energetickej bezpečnosti.

Energetická politika sa vyznačuje komplexnosťou a veľkým počtom aktérov, ktorí sú do nej zahrnutí. Slovensko 
dováža veľkú väčšinu energetických surovín zo zahraničia – skoro všetok zemný plyn a ropu, veľkú väčšinu 
uhlia a všetko jadrové palivo. Po plynovej kríze v roku 2009 sa pozornosť štátnej správy upriamila predovšetkým 
na energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu zdrojov dodávok, hlavne zemného plynu.

Dodávky energetických surovín, a teda aj energetickú bezpečnosť, však priamo nezabezpečuje štát, ktorý 
vytvára najmä právne a regulačné rámce v tejto oblasti a má do istej miery priamu kontrolu len nad niektorými 
hráčmi na slovenskom energetickom trhu, nakoľko vlastní podiely v niekoľkých spoločnostiach fungujúcich na 
tomto trhu. 

Keďže sa táto analýza zameriava na štátnu správu, resp. štátnych aktérov, odporúčania z nej vyplývajúce 
sa sústreďujú na verejné politiky a na spoluprácu medzi štátnou správou a neštátnymi aktérmi. Väčšina 
konkrétnych opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti je však vykonávaná na úrovni jednotlivých aktérov, 
obzvlášť výrobcov a prepravcov rôznych druhov energií, a preto je úlohou štátnej správy predovšetkým vytvoriť 
strategický rámec pre boj s kybernetickými hrozbami. 

Hlavným zraniteľným miestom energetického sektora sú energetické siete, ktoré majú množstvo podobných 
znakov pri viacerých typoch energetických zdrojov. Najmä elektroenergetické, ropovodné a plynovodné siete 
sa vyznačujú komplexným systémom, ktorý je prepojený a založený na komunikácii cez počítačové systémy. 
Tematická analýza venujúca sa kybernetickej bezpečnosti predstavuje tieto hrozby z celkového pohľadu. 
Primárne zameranie tejto kapitoly o energetickej bezpečnosti však bude výhradne na kybernetické hrozby 
napojené na energetickú infraštruktúru.
36  Vláda SR, Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, schválená uznesením vlády SR č. 345/2018 dňa 11.7.2018, http://www.rokovania.sk/File.aspx/

ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_ 

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
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Text ale predstaví aj všeobecné rámce kybernetických hrozieb a odpovedí štátnej správy na ne v podobne 
legislatívnych a iných nástrojov, a tým vytvorí ucelený prehľad o prostredí, v ktorom sa táto analýza 
pohybuje.

II. ZHRNUTIE ZISTENÍ A HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ

Hlavným zistením tejto analýzy je, že vysoká závislosť Slovenskej republiky na dodávkach energetických 
surovín zo zahraničia nie je hlavnou hybridnou hrozbou tak, ako ju prezentuje Koncepcia pre boj SR proti 
hybridným hrozbám. V poslednom období totiž prišlo k výraznému posilneniu energetickej bezpečnosti 
SR proti prípadným výpadkom spôsobeným politickými rozhodnutiami (zapojenie tzv. energy weapon) 
posilnením diverzifikácie zdrojov a trás dodávok zemného plynu do SR.

Naopak, v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s kritickou infraštruktúrou nemá slovenská štátna 
správa doteraz bohaté skúsenosti. Koncepčné materiály v oblasti kybernetickej bezpečnosti boli prijaté 
len nedávno, a preto je nevyhnutné venovať sa tejto oblasti bližšie. Nemožno tvrdiť, že vysoká závislosť SR 
na dovoze energetických surovín nie je problém z pohľadu energetickej bezpečnosti, avšak v tejto oblasti 
existujú rôzne nástroje a prichádza k realizácii projektov, ktoré energetickú bezpečnosť podporujú, ako 
napríklad slovensko-poľské plynovodné prepojenie.

V oblasti ochrany kritickej energetickej infraštruktúry pred kybernetickými hrozbami však neexistujú 
v rámci SR jasne definované nástroje a postupy. Navyše, v rámci orgánov štátnej správy, ktoré majú 
energetickú bezpečnosť v primárnej agende, hlavne MH SR, ale aj MZVEZ SR, zatiaľ neboli vytvorené 
kapacity na riešenie týchto tém. Expertíza z oblasti energetickej bezpečnosti tak nie je prepojená s ďalšími 
aktérmi, ktorí majú v agende kybernetickú bezpečnosť (predovšetkým Národný bezpečnostný úrad).

Z týchto dôvodov analýza na základe detailného preskúmania situácie na Slovensku predstavuje aj 
súbor opatrení na zvýšenie odolnosti energetickej sústavy SR voči hybridným hrozbám. Najdôležitejším 
odporúčaním je presmerovať zameranie kľúčového strategického dokumentu v oblasti kybernetických 
hrozieb, ktorým je Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, z dovozu energetických nosičov ako 
hlavnej hybridnej hrozby na kybernetické hrozby a ich možný vplyv na kritickú energetickú infraštruktúru. 
Medzi ďalšie odporúčania patrí zvýšená komunikácia medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, ktoré 
majú v agende energetickú bezpečnosť a kybernetické hrozby, hlavne NBÚ, MH SR a MZVEZ SR, alebo 
zahrnutie smart technológii do Koncepcie z dôvodu kľúčovej úlohy interkonektivity pre ich fungovanie. 

III. POPIS PROSTREDIA A HROZIEB

Táto analýza sa zaoberá kybernetickými hrozbami v troch sektoroch energetiky – zemný plyn, elektrická 
energia a ropa. Najmä prvé dva typy energie sú z tohto pohľadu dôležité nielen pre ich vlastnosti, ale aj 
dôležitosť tranzitu pre Slovensko. 

Tranzit ropy cez Slovensko je len minimálny (približne 6 miliónov ton ročne), a aj z pohľadu bezpečnosti 
má ropa lepšie postavenie vďaka svojim fyzickým vlastnostiam. Preto nepatrí medzi hlavné body záujmu 
v rámci energetickej bezpečnosti. Ropa sa môže prepravovať viacerými spôsobmi pri zachovaní približne 
rovnakej efektívnosti tranzitu, ľahšie sa skladuje a jej trh je globálny – preto je pri rope situácia ohľadom 
bezpečnosti na lepšej úrovni ako v oblasti zemného plynu.37 

Slovensko sa radí medzi významné tranzitné krajiny a produkuje veľké množstvo elektrickej energie z 
jadra. Hybridné hrozby prepojené s energetickou bezpečnosťou preto predstavujú významný, avšak 
koncepčne zatiaľ takmer úplne nepodložený prvok celkovej bezpečnostnej situácie krajiny. 

37 Slovensko má diverzifikované dodávky ropy. Takýto prístup sa ukázal ako kľúčový pre Českú republiku počas druhej polovice 90. rokov, ale aj neskôr, keď 
prestala prúdiť z Ruskej federácie polovica dohodnutého objemu ropy. V tom čase však už ČR dokončila ropovod IKL, a preto boli následky pre krajinu 
minimálne. 
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Slovensko patrí ku krajinám EÚ s najvyšším podielom jadrovej energie na elektrickom energetickom mixe, 
ktorý hovorí o zložení zdrojov, z ktorých sa elektrická energia vyrába. Z celkovej vyrobenej elektrickej energie 
na Slovensku – 27,1 TWh – pochádzalo v roku 2016 až 14,8 TWh z jadrovej energie,38 čo je takmer 55%. 
Dva nové reaktory, ktoré majú byť dokončené v najbližšom období, Mochovce 3 a 4, prispejú do rozvodnej 
siete ďalšími približne 7 TWh elektrickej energie ročne. Následne sa zaradí Slovensko medzi čistých vývozcov 
energie,39 čo bude mať následky aj pre existujúcu a práve sa rozvíjajúcu infraštruktúru.

Slovensko je významnou tranzitnou krajinou predovšetkým v oblasti zemného plynu. Eustream, slovenský 
operátor tranzitnej plynovodnej siete, má jednu z kapacitne najväčších prepravných sietí v Európe s 
kapacitou približne 100 mld. m2 zemného plynu ročne na vstupnom bode z Ukrajiny. K nej je pripojená 
najväčšia kompresná stanica v strednej a východnej Európe s výkonom 300 MW, ktorá sa nachádza vo 
Veľkých Kapušanoch.

Slovensko je v oblasti zemného plynu prepojené s Českou republikou a Rakúskom pomocou spätného chodu 
na plynovode Bratstvo, s Ukrajinou tzv. malým reverzom cez Budince a s Maďarskom cez vstupný bod Veľké 
Zlievce. Vďaka týmto prepojeniam majú účastníci slovenského energetického trhu v súčasnosti kapacitné 
možnosti priviesť zemný plyn nielen z východného smeru cez Ukrajinu z Ruskej federácie, ale aj zo západnej 
Európy priamo zo zdrojov (napríklad Holandsko alebo Nórsko) alebo zo spotových trhov, predovšetkým tých 
v Nemecku. Mnohé obchodné toky už v súčasnosti prebiehajú zo západných smerov, keďže účastníci trhu 
nakupujú v západnej Európe, avšak podľa dostupných údajov fyzické toky stále prichádzajú aj z východu cez 
Ukrajinu. 

Prepojenie s Poľskom sa v súčasnosti buduje aj s pomocou finančnej podpory zo strany EÚ40 a bude mať veľmi 
pozitívny dosah na energetickú bezpečnosť SR, keďže umožní napojenie na poľský terminál na skvapalnený 
zemný plyn (LNG), ktorého trh je globálny, a predstavuje preto veľmi významné zvýšenie energetickej 
bezpečnosti. Navyše je v októbri 2022 plánované dokončenie nového plynovodu Baltic Pipe, ktorý zabezpečí 
dodatočné dodávky do Poľska z Nórska. Poľsko sa tak od roku 2022 chce stať úplne nezávislé od dodávok 
ruského zemného plynu.

Slovenský prepravca zemného plynu Eustream plánuje plynovod Eastring, ktorý má zabezpečiť napojenie 
na plánovaný plynovodný hub v Turecku, ktorý vznikne po dostavbe plynovodov Turk Stream 241  a Trans-
Anatolian Gas Pipeline (TANAP). Rovnako má tento plynovod reagovať aj na zmeny, ktoré s najväčšou 
pravdepodobnosťou nastanú po roku 2019 v preprave plynu cez Ukrajinu.42

V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Gazpromom a Naftogaz Ukrajiny o pokračovaní tranzitnej zmluvy, 
pričom Európska komisia sa snaží v tomto procese hrať úlohu mediátora a navrhla 60 bcm ako ročný 
prepravný objem zemného plynu cez Ukrajinu. Rokovania v januári 2019 však viedli len k dohode, že príde k 
ďalším rokovaniam v máji 2019. Hoci je Eastring len v počiatočnom štádiu príprav, dostáva výraznú politickú 
podporu zo strany EÚ ako aj slovenskej vlády.

Prepravca zemného plynu v Českej republike, Net4Gas, a.s., sa už v roku 2017 začal pripravovať na zmeny 
prúdenia zemného plynu z východného smeru na západný smer, teda z Nemecka cez ČR ďalej na Slovensko 
a Rakúsko. Slovenský prepravca Eustream, a.s. už taktiež začal rokovania s Gazpromom ohľadom podobného 
vývoja, no zatiaľ neboli zverejnené konkrétne informácie o kapacitách a dĺžke trvania plánovaných kontraktov. 
Súčasný kontrakt medzi Gazpromom a Eustreamom ohľadom prepravy cez slovenskú časť plynovodu Bratstva 
vyprší až v roku 2028, avšak jeho budúcnosť nie je po roku 2019 jasná. 

38 Európska komisia, Energy datasheets: EU28 countries, 2018, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/countrydatasheets_august2018.xlsx 
39 V súčasnosti Slovensko dováža časť elektrickej energie zo zahraničia, avšak hlavne z toho dôvodu, že je to výhodnejšie, než ju produkovať v existujúcich 

elektrárňach.
40 Plynovodné prepojenie s Poľskom bolo zaradené na zoznam Projects of Common Interest a podporené z Connecting Europe Facility.
41 Turk Stream 1, ktorý je momentálne vo výstavbe, má slúžiť tureckým domácim potrebám.
42 Súčasná prepravná zmluva medzi Gazpromom a Naftogaz Ukrajiny končí 31. decembra 2019, pričom Gazprom už dlhodobejšie znižuje prepravované objemy 

plynu do Európy cez Ukrajinu, čo mu umožňuje plynovod Nord Stream. S vybudovaním plynovodu Nord Stream 2 a Turk Stream (ktorého prvé dve potrubia 
sú už vo výstavbe) bude môcť Gazprom úplne prerušiť alebo výrazne obmedziť tranzit plynu cez Ukrajinu. Viac v Pirani, S., Yafimava, K., Russian Gas Transit 
Across Ukraine Post-2019: pipeline scenarios, gas flow consequences, and regulatory constraints, The Oxford Institute for Energy Studies, 2016. Aj najnovšie 
analýzy potvrdzujú možnosť takéhoto scenára, resp. veľmi výrazného zníženia dodávok, na úroveň pod 10% celkovej kapacity: Sharples, J., Ukrainian Gas 
Transit: Still Vital for Russian Gas Supplies to Europe as Other Routes Reach Full Capacity, The Oxford Institute for Energy Studies, 2018. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/countrydatasheets_august2018.xlsx
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V oblasti elektrickej energie je významné najmä prepojenie s Českou republikou, ktoré bolo vybudované 
počas obdobia federácie ako súčasť celorepublikovej sústavy. V súčasnosti sa buduje prepojenie s 
Maďarskom nielen na zvýšenie energetickej bezpečnosti, ale aj ako možný smer vývozu prebytkovej 
elektrickej energie po dobudovaní jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4. Toto prepojenie taktiež umožní 
slovenskému správcovi elektrizačnej sústavy, ktorým je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 
znížiť následky tzv. tranzitných tokov43 na slovenskú sústavu odstránením úzkeho miesta (tzv. bottleneck) 
na slovensko-maďarskej hranici.

Slovensko má aj v oblasti ropy tranzitnú a rafinérsku kapacitu – Slovnaft, a.s. – hoci je rozsahovo menšia. 
Všetky tieto súčasti energetickej infraštruktúry môžu byť napadnuté kybernetickými hrozbami, ktoré môžu 
mať významné dopady nielen na energetickú bezpečnosť, ale aj na oblasť hard security.

Na Slovensku prišlo v minulosti k digitalizácii riadenia výroby elektrickej energie. Napríklad systém 
hydroelektrární na rieke Váh je plne automatizovaný s centrálnym riadením celého systému z Trenčína, kde 
sa nachádza Hydroenergetický dispečing. Všetky vodné elektrárne v pôsobnosti Slovenských elektrární, 
a.s., okrem PVE Čierny Váh, prešli do bezobslužného režimu od 1. januára 2009.44

IV. ANALÝZA LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA

Keďže tento text identifikuje kybernetické hrozby ako hlavný typ hybridných hrozieb v oblasti energetickej 
bezpečnosti, pri tomto prehľade legislatívneho prostredia bude vychádzať predovšetkým z existujúceho 
právneho prostredia v tejto oblasti v rámci SR ako aj EÚ, pretože právne predpisy v SR v tejto oblasti 
vychádzajú práve z právnych predpisov prijatých na úrovni EÚ. 

Európska únia zahŕňa energetiku medzi oblasti, ktorých sa týkajú hybridné hrozby, najmä v súvislosti s 
ochranou strategickej infraštruktúry. V hlavnom strategickom dokumente tvrdí, že najlepší spôsob, ako 
reagovať na hybridné hrozby v oblasti energetickej bezpečnosti, je diverzifikácia v prípade energetických 
sietí a vytváranie najvyšších možných štandardov bezpečnosti v jadrovej energetike.45 Tento dokument 
taktiež identifikuje budovanie smart technológií ako možnú rizikovú oblasť v rámci energetiky. Európska 
energetická bezpečnostná stratégia sa sústreďuje predovšetkým na tradičné hrozby, hoci spomína taktiež 
potrebu “zvýšenej pozornosti” bezpečnosti IT v oblasti strategickej infraštruktúry.46

Európska únia kritizovala členské štáty za nezaradenie nových hrozieb, mimo iných aj kybernetický útok, do 
scenárov, podľa ktorých sa uskutočnili tzv. stress testy energetickej bezpečnosti v oblasti zemného plynu.47 
Veľkú pozornosť hybridným hrozbám v oblasti energetiky venuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť 
(EEAS), ktorá taktiež navrhuje diverzifikáciu a budovanie bezpečnostných štandardov ako odpoveď na tieto 
hrozby.

Celkový pohľad na problematiku kybernetickej bezpečnosti v kontexte hybridných hrozieb je možné nájsť 
v tematickej analýze venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti. 

Pre oblasť energetiky neexistuje špecifická právna úprava kybernetickej bezpečnosti energetickej 
infraštruktúry, avšak je zahrnutá do všeobecnej legislatívy o kritickej infraštruktúre. Pre účely tejto kapitoly 
je dôležité spomenúť najmä smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti 
sietí a informačných systémov v Únii (tzv. NIS smernica), ktorá bola prijatá v roku 2016, pričom členské štáty 
mali čas na transpozíciu tejto smernice do svojich právnych poriadkov do 9. mája 2018.48 Smernica zavádza 

43 Tie sú spôsobené nerovnováhou vo výrobe elektrickej energie v Nemecku zapríčinenou odstavením prvých 8 blokov jadrových elektrární po spustení procesu 
Atomausstieg, ktorý má do konca roku 2022 úplne odstrániť jadrovú energiu z nemeckého energetického mixu. Zvýšená produkcia elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov spôsobila preťaženie domácich elektrických sietí a presmerovanie vnútroštátnych tokov do okolitých krajín (kruhové toky), ale aj export 
prebytočnej energie cez ďalšie krajiny vrátane Slovenska. 

44 Slovenské elektrárne, Vodné elektrárne, 2010, https://www.seas.sk/data/contentlink/cfakepathhydro-power-plants-slovakia-2010-sk.pdf
45 Európska komisia, Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN 
46 Európska komisia, Európska stratégia energetickej bezpečnosti, 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=SK
47 Európska komisia, Report on the implementation of Regulation (EU) 994/2010 and its contribution to solidarity and preparedness for gas disruptions in the 

EU, 2014, https://ec.europa.eu/energy/sites /ener/files/documents/2014_energystresstests_securityofgassupplysegulation_report_0.pdf 
48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a 

https://www.seas.sk/data/contentlink/cfakepathhydro-power-plants-slovakia-2010-sk.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=SK
https://ec.europa.eu/energy/sites%20/ener/files/documents/2014_energystresstests_securityofgassupplysegulation_report_0.pdf
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koncept prevádzkovateľa základných služieb, kde sa v prílohe uvádza zoznam takýchto prevádzkovateľov. V 
článku 5, oddiel 1 sa pre členské štáty zaviedol cieľový dátum 8. november 2018 na identifikáciu takýchto 
prevádzkovateľov vo všetkých odvetviach a pododvetviach, ktoré smernica uvádza vo svojej prílohe č. 2.

Podľa článku 5, oddielu 2 smernice sú kritériá na identifikáciu prevádzkovateľov základných služieb 
nasledovné:

•	 Subjekt poskytuje službu, ktorá má zásadný význam z hľadiska zachovania kľúčových 
spoločenských a/alebo hospodárskych činností;

•	 poskytovanie tejto služby je závislé od sietí a informačných systémov a

•	 incident by mal závažný rušivý vplyv na poskytovanie uvedenej služby.

Príloha smernice pomenúva energetiku ako prvú zo siedmich identifikovaných skupín prevádzkovateľov 
základných služieb. Zemný plyn, elektrická energia a ropa sú tri identifikované energetické zdroje, pričom 
v rámci každého zdroja sú ďalej identifikovaní výrobcovia, prepravcovia, spracovatelia či distribučné 
spoločnosti ako prevádzkovatelia základných služieb.

Smernica 2016/1148 bola transponovaná do slovenského právneho poriadku zákonom č. 69/2018 Z. 
z. o kybernetickej bezpečnosti,49 ktorý v § 4 pís. 2 určuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
ako jeden z úradov pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zákon č. 69/2018 identifikuje v § 17 
základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby, ktorých zoznam je uvedený v prílohe 1. Tá uvádza 
energetiku ako piatu skupinu prevádzkovateľov a rozširuje zoznam o baníctvo (ktoré je tiež v gescii MH SR, 
ktoré je identifikované ako ústredný orgán pre danú skupiny prevádzkovateľov) a tepelnú energiu. 

Do poslednej skupiny sú zaradení výrobcovia a dodávatelia tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o 
tepelnej energetike.50 Medzi prevádzkovateľov základných služieb sú zákonom č. 69/2018 zahrnuté aj 
prvky kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre,51 ktorý zaraďuje 
energetickú infraštruktúru do tejto skupiny. Tento zákon bol transpozíciou smernice 2008/114/ES, ktorá 
sa venovala európskej kritickej infraštruktúre.52

V. ANALÝZA ŠTRUKTÚR A PROCESOV

Slovensko sa v oblasti energetickej bezpečnosti sústredilo predovšetkým na otázku bezpečnosti dodávok 
energetických surovín (energy security), kým téma bezpečnosti prevádzky energetických zariadení a 
infraštruktúry (safety) sa zameriavala skôr na oblasť jadrovej energetiky. V iných sektoroch energetiky bola 
safety priraďovaná pozornosť hlavne v súvislosti s údržbou plynovodov a ropovodov.

Na Slovensku sa na úrovni ministerstiev zodpovedných za tému energetickej bezpečnosti – a energetickej 
politiky ako takej – ktorými sú MH SR a MZVEZ SR, doteraz systémovo neriešila otázka hybridných hrozieb 
v tomto sektore. Ako vyplynulo z rozhovoru so zástupcom MH SR, na tomto rezorte v súčasnosti prebieha 
diskusia o vytvorení pozície, ktorá by bola zameraná na hybridné, predovšetkým kybernetické, hrozby v 
oblasti energetiky. Momentálne však centrálna štátna správa nemá kapacity na analýzu kybernetických, 
resp. iných hybridných hrozieb v oblasti energetickej bezpečnosti.

informačných systémov v Únii, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
49 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
50 Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
51 Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
52 Smernica Rady EÚ 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich 

ochranu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0114&from=EN. Táto smernica identifikuje zoznam sektorov, v ktorých 
sa nachádzajú takéto infraštruktúry v prílohe 1, pričom energetika je prvým sektorom a doprava druhým. V energetike identifikuje tri podsektory - elektrickú 
energiu, ropu a plyn, pričom v poslednej podskupine menovito hovorí o termináloch na skvapalnený plyn.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0114&from=EN
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Energetická bezpečnosť je do veľkej miery v rukách energetických spoločností, ktoré sú vo väčšine prípadov 
vo vlastníctve súkromných investorov, a štát má preto na ňu dosah najmä cez tvorbu verejných politík a 
regulačných rámcov. Niektoré kľúčové energetické spoločnosti ako SPP, a.s. a SEPS, a.s. sú stále v rukách 
štátu úplne alebo do istej miery, ako napr. SPP Distribúcia, a.s., Eustream, a.s. alebo Slovenské elektrárne, 
a.s. Veľké množstvo hráčov na energetickom trhu je však čisto v súkromných rukách.

VI. ANALÝZA VEREJNÝCH POLITÍK

Podľa Koncepcie pre boj SR proti hybridným hrozbám53 je závislosť slovenskej ekonomiky „na dovoze 
strategických surovín, najmä energonosičov, od jedného externého dodávateľa“ problémová a označuje 
sa za možný druh hybridnej hrozby. Podľa Koncepcie diverzifikácia importu nepriniesla zmeny v 
energetickej bezpečnosti a existujúca energetická závislosť „je zneužiteľná na vytváranie nátlaku zo 
strany dodávateľa a prípadná hrozba zastavenia dodávok surovín je potenciálne efektívnym nástrojom 
na vyvolávanie politického tlaku na SR alebo nespokojnosti medzi populáciou postihnutou sociálnym 
dosahom nedostatku energií“. Energetickú politiku a infraštruktúru zaraďuje Koncepcia k dvom typom 
hybridných hrozieb:

•	 ekonomický alebo energetický nátlak ako rozšírenie politického nátlaku;

•	 rozsiahle sabotáže proti kľúčovej infraštruktúre.54

S takýmto nastavením hybridných hrozieb v oblasti energetickej bezpečnosti sa však dá polemizovať. 
Diverzifikácia trás a zdrojov zemného plynu, ktorá prebehla po plynovej kríze v roku 2009, výrazne zvýšila 
energetickú bezpečnosť v tomto sektore a zároveň výrazne znížila možnosť opakovania krízovej situácie 
do budúcnosti. Fyzická infraštruktúra umožňuje už v súčasnosti pokryť celkovú spotrebu Slovenska 
z alternatívnych zdrojov, pričom nové plynovodné prepojenie s Poľskom umožní prístup k zdrojom 
kvapalného zemného plynu.

Táto analýza preto považuje za omnoho významnejšiu hybridnú hrozbu kybernetické útoky na energetickú 
infraštruktúru. V roku 2015 schválila vláda Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 
na roky 2015 – 2020,55 ktorá nadväzovala na predchádzajúce dokumenty v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti. Stratégia sa venuje predovšetkým vytvoreniu uceleného rámca pre témy kybernetickej 
bezpečnosti na Slovensku, pričom jej hlavným cieľom je „vybudovanie dôvery v spoľahlivosť a bezpečnosť 
najmä kritickej informačnej a komunikačnej infraštruktúry, ako aj istoty, že táto bude plniť svoje funkcie 
a slúžiť národným záujmom aj v prípade kybernetického útoku.”56 

Energetickú infraštruktúru označuje dokument za kritickú infraštruktúru vychádzajúc zo zákona č. 
45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. Konkrétnym politikám alebo návrhom sa však koncepcia nevenuje. 
Detailnejšiu predstavu o jej aplikácii prináša až Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti 
Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020 prijatý v roku 2016.57 Ten sa zmieňuje o kritickej infraštruktúre, 
avšak len vo všeobecnej rovine. Navyše MH SR ani nie je zaradené k subjektom podieľajúcim sa na 
príprave opatrení v tejto oblasti.

53 Vláda SR, Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, schválená uznesením vlády SR č. 345/2018 dňa 11.7.2018, http://www.rokovania.sk/File.aspx/
ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_  

54 Ibid.
55 NBÚ, Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020, 2015, http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/

kybernetickabezpecnost/Koncepcia-kybernetickej-bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020-A4.pdf 
56 Ibid., str. 10.
57 NBÚ, Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020, 2016, http://www.nbu.gov.sk/wp-content/

uploads/kyberneticka-bezpecnost/Akcny-plan-realizacie-Koncepcie-kybernetickej-bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020.pdf 

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kybernetickabezpecnost/Koncepcia-kybernetickej-bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020-A4.pdf
http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kybernetickabezpecnost/Koncepcia-kybernetickej-bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020-A4.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/Akcny-plan-realizacie-Koncepcie-kybernetickej-bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/Akcny-plan-realizacie-Koncepcie-kybernetickej-bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020.pdf
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Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky z roku 200858 a Energetická politika SR59 sa 
tiež však explicitne, ale ani implicitne, nevenujú téme kybernetických hrozieb. Hlavný dôraz kladú tieto 
dokumenty na bezpečnosť dodávok a budovanie alternatívnych prepojení. Ani každoročne uverejňované 
správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a elektriny neprinášajú informácie o 
takýchto hrozbách.

VII. ODPORÚČANIA

V rámci slovenskej diskusie o energetickej politike a energetickej bezpečnosti sa téme kybernetických 
hrozieb nevenuje takmer žiadna pozornosť. Rozhovory s predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR 
ako aj s členom parlamentu, ktorý sa venuje téme energetickej bezpečnosti, poukázali na to, že existuje 
istá diskusia v medzi MH SR, Národným bezpečnostným úradom a Ministerstvom vnútra SR ohľadom 
kybernetických hrozieb v oblasti energetiky. Z tejto analýzy však vyplýva, že strategické dokumenty 
jednotlivých aktérov v oblasti energetickej politiky sa zameriavajú na odlišné aspekty kybernetickej 
bezpečnosti, a preto je otázne, nakoľko prichádza ku synergii v rámci týchto diskusií.  

Podľa rozhovoru so zástupcom Ministerstva zahraničných vecí ČR sa v Českej republike pre účely zvýšenia 
ochrany energetickej infraštruktúry pred kybernetickými útokmi rozhodli pre postupné zníženie množstva 
automatizovaných operácií riadených počítačom v rámci sieťových prvkov, ktoré sú najviac náchylné na 
kybernetické útoky, ako napr. elektrické rozvodne. Tie majú byť nahradené fyzickými procesmi, pri ktorých 
bude nevyhnutné zapojenie operátorov. Týmto opatrením má prísť k zníženiu zraniteľnosti infraštruktúry, 
a hoci ani takéto riešenie neznamená úplné odstránenie všetkých bezpečnostných hrozieb, keďže stále 
ostane zachovaná možnosť korupcie, vydierania a pod., očakáva sa od neho zvýšenie celkovej bezpečnosti 
systému.

Na Slovensku je energetická infraštruktúra zaradená medzi kritickú infraštruktúru, a tak sa k nej 
pristupuje aj v rámci diskusie o kybernetických hrozbách. Hrozby v oblasti energetickej infraštruktúry 
môžu mať dopad nielen na energetickú bezpečnosť v zmysle prerušenia dodávok energetických zdrojov 
a nenaplnenia potrieb koncových užívateľov, ale aj na oblasť hard security pri kybernetických útokoch na 
elektrárne, predovšetkým na jadrové, a tiež pri útokoch na infraštruktúru. Vzhľadom na dôležitosť jadrovej 
energetiky ako aj prepravnej infraštruktúry, najmä plynovodnej, pre Slovenskú republiku by mali témy 
spojené s kybernetickými ohrozeniami získať dominantnejšie miesto v rámci bezpečnostného diskurzu.

ODPORÚČANIA PRE TVORBU VEREJNÝCH POLITÍK

•	 Presmerovať zameranie kľúčového strategického dokumentu v oblasti hybridných hrozieb 
(Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám) z dovozu energetických nosičov ako hlavnej 
hybridnej hrozby na kybernetické hrozby a ich možný vplyv na kritickú energetickú infraštruktúru.

•	 Zintenzívniť komunikáciu medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, ktoré majú v agende 
energetickú bezpečnosť a kybernetické hrozby – predovšetkým Národný bezpečnostný úrad, 
Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

•	 Klásť väčší dôraz na špecifiká energetického sektora, ktorý je odlišný od iných oblastí kritickej 
infraštruktúry, pretože hybridné hrozby v tejto oblasti majú dôsledky nielen pre energetickú 
bezpečnosť, ale aj pre hard security.

•	 Zahrnúť smart technológie do diskusie o možných hybridných hrozbách v oblasti energetickej 
bezpečnosti.

58 Ministerstvo hospodárstva SR, Stratégia energetickej bezpečnosti SR, 2008, http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/
BodRokovaniaDetail?idMaterial=14372 

59 Energetická politika SR, 2015,  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23993 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=14372
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=14372
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23993


28

VIII. ZÁVER

Slovensko je nielen významnou tranzitnou krajinou, ale zároveň aj štátom, ktorý dováža veľkú väčšinu 
energetických surovín zo zahraničia. Aj preto boli po plynovej kríze v roku 2009 prijaté opatrenia, ktoré 
sa zamerali na zlepšenie energetickej bezpečnosti a diverzifikáciu zdrojov dodávok, hlavne čo sa týka 
zemného plynu.

Vďaka tomu je Slovenská republika omnoho lepšie pripravená na „tradičné“ hrozby, ktoré sa s energetickou 
bezpečnosťou spájajú. Aj z toho dôvodu nie je potrebné, aby boli tieto „tradičné“ hrozby opätovne 
uvádzané v Koncepcii pre boj SR proti hybridným hrozbám. Naopak, tento dokument by sa mal zamerať 
na kybernetickú zložku ohrozenia energetickej bezpečnosti, ktorá v našej legislatíve ani dokumentoch nie 
je dostatočne reflektovaná.
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STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA

Katarína Klingová

I. ÚVOD

Vojenský konflikt v 21. storočí sa neobmedzuje len na využívanie vojenskej techniky, ako sú tanky, 
lietadlá a rakety, ale čoraz väčšiu úlohu zohráva informačné pôsobenie, preniknutie do počítačových 
sietí, psychologické operácie, mediálne manipulácie a ovládnutie rozhodovacích procesov. Dosiahnuť 
zmenu postojov v populácii, zmeniť geopolitickú orientáciu alebo minimálne ochromiť vôľu konať na 
obranu vlastného územia a záujmov prostredníctvom šírenia dezinformácií a propagandy je lacnejšie 
a oveľa efektívnejšie ako vojenské napadnutie štátu. Preto niektorí aktéri, ako napríklad jednotlivci, 
samozvané „alternatívne” médiá, štátni predstavitelia či štátne inštitúcie rôznych krajín, systematicky a 
účelovo klamú, šíria dezinformácie pod záštitou prezentácie svojej „alternatívnej“ pravdy a manipulujú s 
faktami. Organizované a cieľavedomé šírenie dezinformácií je jedným z hlavných nástrojov využívaných v 
rámci hybridných operácií. Obranou a prevenciou pred pôsobením podvratných informačných operácií je 
strategická komunikácia.

Strategická komunikácia je v širokom ponímaní komunikácia s jasným plánom a agendou. Termín 
strategická komunikácia predstavuje „konzistentné a vytrvalé hovorenie správnej veci, správnym ľuďom, 
v správnom čase, mobilizovanie sociálnej sily/moci, a (teda možnosť ako) šíriť svoj informačný naratív 
spôsobom, aby ste dosiahli tak krátkodobé ciele, ako i dlhodobé víťazstvá“.60 Správa Chatham House z roku 
2011 definuje pojem strategická komunikácia ako „sériu systematických, nepretržitých a koherentných 
aktivít vykonávaných na strategickej, operačnej a taktickej úrovni, ktoré umožňujú pochopenie cieľových 
skupín a identifikujú účinné komunikačné nástroje na podporu a udržanie konkrétneho typu správania.“61

II. ZHRNUTIE ZISTENÍ A HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ

Systematické a cieľavedomé šírenie dezinformácií je jedným z hlavných nástrojov využívaných v rámci 
hybridných operácií. Obranou a prevenciou pred pôsobením podvratných informačných operácií je strategická 
komunikácia a aktívne budovanie odolnosti obyvateľstva prostredníctvom rozvíjania mediálnej výchovy 
a kritického myslenia. Slovensko však v týchto aktivitách značne zaostáva. Dôkazom sú aj zistenia, podľa 
ktorých je Slovenská republika druhou najzraniteľnejšou krajinou v regióne voči zahraničným podvratným 
vplyvom, podpora NATO a EÚ v krajine je alarmujúco nízka a množstvo Slovákov verí konšpiračným teóriám. 

Na Slovensku sú aktívnym spôsobom šírené dezinformácie, ktoré okrem iného podkopávajú dôveru 
obyvateľstva SR voči jej členstvu v medzinárodných inštitúciách EÚ a NATO, a jediný ústredný orgán štátnej 
správy, ktorý má vytvorené špecifické štruktúry strategickej komunikácie, je Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Momentálne absentuje jednotná centrálna komunikačná stratégia 
štátu a uchopenie pojmu strategická komunikácia, ktorá sa odzrkadľuje na tom, že jednotlivé orgány 
štátnej správy narábajú s pojmom strategická komunikácia rozdielne a rozdielne pristupujú aj k danej 
problematike. Pojem strategická komunikácia sa nenachádza ani v aktuálnej verzii Terminologického 
slovníka krízového riadenia a zásad jeho používania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky z novembra 
2017.

60 Wlachovský, M., Vyhodnocovanie informačného prostredia a strategická komunikácia ako nástroj v boji proti hybridným hrozbám, MepoForum.sk, 2018, 
http://mepoforum.sk/staty-regiony/europa/staty-eu-plus/vysehradska-4/slovensko/vyhodnocovanie-informacneho-prostredia-a-strategicka-komunikacia-
ako-nastroj-v-boji-proti-hybridnym-hrozbam-miroslav-wlachovsky/ 

61 Cornish, P., Lindley-French, J., Yorke, C., Strategic Communications and National Strategy, Chatham House Report, 2011, https://www.chathamhouse.org/
sites/default/files/public/Research/International%20Security/r0911stratcomms.pdf 

http://mepoforum.sk/staty-regiony/europa/staty-eu-plus/vysehradska-4/slovensko/vyhodnocovanie-informacneho-prostredia-a-strategicka-komunikacia-ako-nastroj-v-boji-proti-hybridnym-hrozbam-miroslav-wlachovsky/
http://mepoforum.sk/staty-regiony/europa/staty-eu-plus/vysehradska-4/slovensko/vyhodnocovanie-informacneho-prostredia-a-strategicka-komunikacia-ako-nastroj-v-boji-proti-hybridnym-hrozbam-miroslav-wlachovsky/
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Security/r0911stratcomms.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Security/r0911stratcomms.pdf
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Naopak, práve NATO a EÚ začínajú podnikať v tejto oblasti čoraz viac aktivít. Vzhľadom na vyššie uvedené 
medzery sa témou dezinformácií a strategickou komunikáciu bude musieť SR intenzívnejšie zaoberať 
nielen v rámci aktívneho členstva v EÚ, ale aj ako člen Severoatlantickej aliancie.

ODPORÚČANIA

•	 Prijať komplexný prístup v oblasti strategickej komunikácie zahŕňajúci všetky relevantné 
zložky verejnej správy. Tento prístup musí byť jasne stanovený a musí vychádzať z prijatého 
uznesenia vlády SR, ktoré by taktiež zriaďovalo nadrezortný koordinačný orgán na Úrade vlády 
SR, napríklad formou zriadenia špecializovaného výboru Bezpečnostnej rady Úradu vlády SR.

•	 Zriadiť a budovať špecializované národné kapacity so zameraním na strategickú komunikáciu 
na všetkých relevantných rezortoch prostredníctvom prijatia uznesenia vlády SR. 

•	 Novelizovať zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy tak, aby bola aktívna strategická komunikácia jednotlivých ministerstiev explicitne 
zahrnutá v ich kompetenciách. 

•	 Lepšia vymožiteľnosť a aplikácia odseku 1 paragrafu 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý stanovuje, že „ministerstvá a ostatné 
ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné 
informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú,“62 
pretože viacerí experti poukazujú na nedostatočnú výmenu informácií v praxi a sú potrebné 
jasne zadefinované štruktúry a komunikačné kanály na výmeny informácií medzi jednotlivými 
ústrednými orgánmi štátnej správy. 

•	 Doplnenie termínu strategická komunikácia a termínu krízová komunikácia do Terminologického 
slovníka krízového riadenia a zásad jeho používania Bezpečnostnej rady SR.

•	 Aktívne vzdelávať predstaviteľov štátnej a verejnej správy, novinársku obec a širokú verejnosť 
v tejto oblasti. Budovanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia je dôležitou súčasťou 
zvyšovania odolnosti SR voči dezinformačným operáciám a podvratným vplyvom domácich ako 
aj zahraničných aktérov.

•	 Zabezpečiť členstvo Slovenskej republiky v Európskom centre excelentnosti pre boj proti 
hybridným hrozbám, ktoré poskytuje špecializované tréningy aj na strategickú komunikáciu a 
boj proti dezinformáciám ako súčasti hybridných aktivít.

III. POPIS PROSTREDIA A HROZIEB

Pri pohľade na dáta z prieskumov verejnej mienky či závery analýz, ako je možné pozorovať nižšie, 
Slovensko v aktivitách súvisiacich so strategickou komunikáciou zaostáva. Už v roku 2017 mimovládna 
organizácia GLOBSEC vo svojej štúdii Index zraniteľnosti: Hodnotenie podvratného vplyvu Ruska v 
strednej Európe upozorňuje, že Slovenská republika je druhou najzraniteľnejšou  krajinou v regióne 
voči zahraničným podvratným vplyvom s celkovým skóre 51 zo 100. V tom istom roku Slováci vyjadrovali 
najmenšiu podporu NATO a úroveň ich protiamerických nálad bola najvyššia v regióne. Takéto postoje 
vytvárajú úrodnú pôdu pre hlbšiu eróziu prozápadnej orientácie Slovenska a pre politické sily pokúšajúce 
sa profitovať z týchto postojov a emócií. V minulosti ako aj v súčasnosti prispievali k tejto dichotómií aj 
rozdielne, a často kontradiktórne, vyjadrenia najvyšších predstaviteľov SR v otázke zahranično-politickej 
orientácie krajiny.63 

62 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
63 GLOBSEC, Index zraniteľnosti – Hodnotenie podvratného vplyvu Ruska v strednej Európe, GLOBSEC Policy Institute, 2017, https://www.globsec.org/wp-

content/uploads/2017/09/summary_of_vulnerability_index_in_slovak.pdf 

https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/09/summary_of_vulnerability_index_in_slovak.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/09/summary_of_vulnerability_index_in_slovak.pdf
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Na nízku odolnosť voči dezinformáciám SR v porovnaní s krajinami v stredoeurópskom regióne poukazuje 
aj správa Odolnosť voči dezinformáciám v strednej a východnej Európe, podľa ktorej sa SR v porovnaní so 
14 skúmanými krajinami ocitla na 10. mieste v náchylnosti populácie byť vystavený médiám podporovaných 
Ruskom; na 13. mieste, čiže druhom najhoršom, v kvalite realizácie systémových riešení a na 10. mieste 
v zraniteľnosti v oblasti digitálnych hrozieb.64 

Absenciu efektívnych štátnych protiopatrení voči nepriateľským vonkajším vplyvom, systematickej 
a jednotnej strategickej komunikácie a nedostatok povedomia zo strany verejnosti tak možno pozorovať 
v postojoch spoločnosti napríklad v otázkach geopolitickej orientácie SR alebo vo vnímaní členstva SR 
v Európskej únii a NATO. Podľa prieskumov verejnej mienky, ktoré zrealizovala agentúra FOCUS pre GLOBSEC 
v marci 2018, by 56% Slovákov zaradilo svoju krajinu geopoliticky niekde medzi Západ a Východ, čo je 
najviac zo všetkých krajín z vyšehradského regiónu. Ide o 14 percentný nárast oproti preferenciám z apríla 
2017, kedy len 42% respondentov vnímalo SR niekde na rozmedzí medzi prozápadnou a provýchodnou 
orientáciou svojej krajiny.

Graf 1: Odpovede respondentov z V4 krajín na otázku: „Chcete, aby Vaša krajina bola súčasťou Západu, súčasťou 
Východu, alebo aby stála niekde uprostred medzi Západom a Východom?“

Zdroj: GLOBSEC Trends 201865

Z odpovedí respondentov možno pozorovať, že v porovnaní s ostatnými krajinami si najviac, až 13%, 
Slovákov myslí, že SR patrí geopoliticky na Východ. Zatiaľ čo prozápadné preferencie respondentov ostali 
nezmenené a s 21% sú najmenšie v regióne, možno pozorovať vyhranenie názorov občanov v tejto otázke. 
V apríli 2017 sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť 28% respondentov, kým v marci 2018 na túto otázku 
nevedelo odpovedať už len 9 percent respondentov.66 

Prieskum verejnej mienky GLOBSEC Trends 2018 indikuje, že Slováci s 66% taktiež zaostávajú v podpore 
členstva SR v Európskej únii v porovnaní s postojovými hodnotami v ostatných vyšehradských krajinách. 
Aj Česi, ktorí sú tradične najviac euroskeptickí v regióne, v ostatnom prieskume verejnej mienky predbehli 
Slovákov s 69%. Napriek tomu je na grafe číslo 2 možné vidieť, že porovnanie postojov slovenských 
respondentov z roka 2017 a 2018 ukazuje 7% nárast podpory pre naše členstvo v EÚ medzi občanmi. 
Zároveň sa ale ukazuje aj 7% nárast podpory vystúpenia SR z EÚ na 22%. 

64 Foreign Policy Council, “Ukrainian Prism” a Eurasian States in Transition research center, Disinformation Resilience in Central and Eastern Europe, 2018, 
http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_CEE_2018.pdf 

65 GLOBSEC, GLOBSEC Trends 2018 Central Europe: One Region, Different Perspectives, GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/
uploads/2018/05/GLOBSEC-Trends-2018.pdf 

66 Dáta z prieskumov verejnej mienky, ktoré pre GLOBSEC zozbierala agentúra FOCUS v apríli 2017 a marci 2018. 
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Graf číslo 2: Odpovede respondentov na zotrvanie Slovenska v EÚ v prípade, že by sa najbližší víkend konalo na 
Slovensku referendum o členstve krajiny v Európskej únii.

Zdroj: GLOBSEC Trends 2018 

Zistenia výskumu GLOBSEC Trends 2018 však poukazujú tiež na alarmujúco nízku podporu členstva SR v 
Severoatlantickej aliancii medzi občanmi, ako sa dá vidieť na nasledujúcom grafe. 

Graf číslo 3: Odpovede respondentov z V4 krajín na zotrvanie ich krajiny v NATO v prípade, že by sa u nich najbližší 
víkend konalo referendum o členstve krajiny v NATO.

Zdroj: GLOBSEC Trends 2018

Za zotrvanie Slovenska v Aliancii sa vyjadrilo 50% respondentov, čo je nárast podpory nášho členstva o 7% 
oproti roku 2017. Napriek tomu je v porovnaní s ostatnými V4 krajinami naša podpora členstva v NATO 
veľmi nízka. Napríklad je o 26% menšia ako v Maďarsku a až o 29% menšia ako v Českej republike. Za 
posledný rok vzrástli o 10% aj preferencie Slovákov, ktorí si myslia, že SR by mala z Aliancie vystúpiť. 
Alarmujúci je tiež fakt, že 19% respondentov nevie, či by Slovensko malo alebo nemalo byť členom NATO, 
alebo by sa prípadného referenda vôbec nezúčastnilo. 
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Slovenská republika bude v roku 2019 oslavovať 15. výročie členstva v Európskej únii a NATO. Zámerom 
strategickej komunikácie SR – čiže jej hlavných činiteľov a ústredných orgánov štátnej správy – by teda 
mali byť dlhodobé systematické komunikačné aktivity zamerané na budovanie podpory pre strategickú 
orientáciu zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR medzi svojimi občanmi, vrátane členstva SR v EÚ 
a NATO. Vzhľadom na vyššie preukázané postoje Slovákov sa dá konštatovať, že aktivity v oblasti 
strategickej komunikácie sú nedostačujúce.

Graf číslo 4: Odpovede respondentov z V4 krajín na otázku: „Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s 
nasledovnými tvrdením – NATO a koalícia vedená USA podporuje teroristov v Sýrii?“

Zdroj: GLOBSEC Trends 2018 

Nedostatočný boj proti dezinformáciám indikujú aj výsledky výskumu GLOBSEC Trends 2018, podľa 
ktorých je Slovensko najnáchylnejšie na vplyv konšpirácií zo všetkých krajín strednej Európy.67 Nedostatky 
v oblasti strategickej komunikácie potvrdzuje aj prehľad verejných politík na Slovensku, ktoré sa touto 
témou zaoberajú.

IV. PREHĽAD VEREJNÝCH POLITÍK

Slovenská republika sa v posledných rokoch stala predmetom intenzívneho pôsobenia širokej škály 
nástrojov zo strany Ruskej federácie smerujúcich k zmene nálad a postojov obyvateľstva. Na svoje vplyvové 
aktivity využíva Rusko rôznych politických predstaviteľov, propagandu na strategickej úrovni a aktivity 
spravodajských služieb (napríklad vojenská rozviedka Generálneho štábu ozbrojených síl RF – GU).68 
Biela kniha o obrane Slovenskej republiky z roku 2016, ktorá definovala „propagandu na strategickej 
úrovni” ako vážnu bezpečnostnú hrozbu.69  Bezpečnostná stratégia SR z roku 2017 taktiež deklaruje, že 
„propagandistické a dezinformačné pôsobenie vonkajších a vnútorných aktérov“ prehlbuje pokles dôvery 
verejnosti voči EÚ a NATO.70 Existenciu propagandistickej kampane šíriacej dezinformácie na Slovensku 
deklaruje aj Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám.71 

Pojem strategická komunikácia sa od roku 2017 začína vyskytovať v strategických a bezpečnostných 
dokumentoch Slovenskej republiky. Tie v minulosti zvyčajne poukazovali na zraniteľnosť informačných a 
komunikačných systémov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a zraniteľnosti informačných tokov, ktoré 

67 GLOBSEC, GLOBSEC Trends 2018 Central Europe: One Region, Different Perspectives, GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/
uploads/2018/05/GLOBSEC-Trends-2018.pdf 

68 V minulosti sa označovala skratkou GRU  - Glavnoje Razvedyvatel’noje Upravlenije - Hlavné riaditeľstvo rozviedky, v súčasnosti sa nazýva GU – Generalnoje 
Upravlenie.

69 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Biela kniha o obrane Slovenskej republiky, 28. september 2016, http://www.mod.gov.sk/data/BKO2016_LQ.pdf 
70 Vláda SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1
71 Vláda SR, Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, schválená uznesením vlády SR č. 345/2018 dňa 11.7.2018, http://www.rokovania.sk/File.aspx/

ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
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identifikovali ako rastúcu hrozbu. To možno pozorovať aj v Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky 
z roku 2005, ktorá je stále platným dokumentom schváleným Národnou radou Slovenskej republiky.

Napriek tomu sa v roku 2017 vyskytujú čiastočné zmeny v ponímaní problematiky v tejto oblasti. Strategická 
komunikácia sa v roku 2017 dostala do viacerých strategických dokumentov. Bezpečnostná stratégia SR 
z roku 2017 (deklaruje, že „Slovenská republika bude v rámci posilňovania dôvery a podpory občanov a 
v záujme presadzovania svojich bezpečnostných záujmov klásť väčší dôraz na strategickú komunikáciu s 
verejnosťou naprieč všetkými vládnymi inštitúciami“).72

Podobne na potrebu budovania kapacít v tejto oblasti poukazuje aj Správa o činnosti Vojenského 
spravodajstva za rok 2017, ktorá uvádza, že „bezpečnostnou výzvou vo vzťahu k problematike realizácie 
významných projektov rozvoja obrany, udržiavania existujúcich spôsobilostí a prípravy, výcviku a 
doplňovania personálu zostáva nedostatok strategickej komunikácie rezortu vo vzťahu k spoločnosti a 
širokému spektru ďalších cieľových skupín“.73 

Obranná stratégia SR z roku 2017 v bode 76. taktiež stanovuje, že „informovanie obyvateľstva o 
problematike obrany štátu vrátane významu členstva Slovenskej republiky v NATO a EÚ sa zabezpečí 
ako súčasť strategickej komunikácie Slovenskej republiky vrátane verejných podujatí s tematikou obrany 
štátu, na ktorých sa podieľajú ozbrojené sily. Takéto informovanie prispeje aj k formovaniu pozitívneho 
vzťahu obyvateľstva k obrane štátu a k jeho odolnosti voči škodlivej strategickej propagande subjektov 
z vonkajšieho aj vnútorného prostredia Slovenskej republiky.” V Obrannej stratégii SR z roku 2017 sa 
dokonca uvádza, že Slovensko bude aktívnym členom štruktúr v Centre excelentnosti NATO v oblasti 
strategickej komunikácie (NATO Strategic Centre of Excellence – NATO StratCom CoE).74 Podľa Správy o 
činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017 od roku 2017 prebieha schvaľovací proces členstva SR 
v NATO StratCom CoE. SR by sa tak mala stať aktívnym členom a mať svojho zástupcu v centre od začiatku 
roka 2019, pričom predpokladaný termín bol február až marec 2019.

Jednotlivé orgány štátnej správy narábajú s pojmom strategická komunikácia rozdielne a rozdielne 
pristupujú aj k danej problematike. Na nejednotnosť v ponímaní, vrátane zámeny pojmu s propagandou, 
poukazujú aj experti, s ktorými boli vykonané hĺbkové rozhovory. Pojem strategická komunikácia sa 
nenachádza ani v aktuálnej verzii Terminologického slovníka krízového riadenia a zásad jeho používania 
Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky z novembra 2017.75 

Pridanie pojmov strategická komunikácia a krízová komunikácia do Terminologického slovníka by 
stanovilo základný rámec a jednotné vysvetlenie orgánom štátnej a verejnej správy. Zatiaľ čo príklady 
dobrej praxe76 napríklad z Fínskej republiky ukazujú, že mať presnú definíciu v oblasti hybridných hrozieb 
nie je nevyhnutné, objasnenie pojmu strategická komunikácia a stanovenie rozdielov oproti krízovej 
komunikácii by mohlo dopomôcť k zabráneniu zámeny viacerých pojmov. Aj preto sú jasne stanovené 
pojmy, osveta a vzdelávanie v tejto oblasti nevyhnutné na budovanie nielen inštitucionálnych kapacít v 
oblasti strategickej komunikácie, ale aj na jej aktívnu implementáciu. Štátni zamestnanci, ako aj poprední 
predstavitelia SR a orgánov štátnej správy, by si mali uvedomiť, že aktívna komunikácia s občanmi by 
mala byť súčasťou ich každodennej práce. Takéto uvedomenie však do veľkej miery absentuje.

Jediný ústredný orgán štátnej správy, ktorý má momentálne vytvorené špecifické štruktúry a aktívne 
pracuje s konceptom strategickej komunikácie ako v teoretickej, tak aj v praktickej rovine na dennej 
báze, je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR), ktoré v júli 2017 vytvorilo 
Oddelenie strategickej komunikácie (OSKO) – koordinačný útvar v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. 
OSKO zároveň pôsobí ako stály sekretariát Pracovnej skupiny pre strategickú komunikáciu, na ktorej 
práci sa podieľajú členovia kabinetov ministra a štátnych tajomníkov, odbor politických vzťahov EÚ, odbor 

72 Vláda SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1
73 Vojenské spravodajstvo, Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017, 2018, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2017/ 
74 Vláda SR, Obranná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22367/1
75 Bezpečnostná rada SR, Terminologický slovník krízového riadenia, 2017, http://www.vlada.gov.sk/data/files/7200_terminologicky-slovnik-uprava.pdf 
76 GLOBSEC, Boj proti hybridným hrozbám v krajinách EÚ: Príklady dobrej praxe, GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/12/

Best-Practices-Final_SK.pdf 
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vnútorných záležitostí a inštitúcií EÚ, odbor bezpečnostnej politiky, odbor analýz a plánovania, odbor 
verejnej diplomacie, tlačový odbor, odbor vzdelávania a prípravy a finančný odbor. V auguste 2017 vedenie 
MZVEZ SR schválilo materiál Koncepcia strategickej komunikácie.77 Dokument prešiel vo februári 2019 
revíziou schválenou vedením MZVEZ SR s cieľom reflektovať vývoj v oblasti strategickej komunikácie 
a boja proti dezinformáciám aj v súlade s opatreniami, ktoré bude na úrovni SR potrebné prijať v rámci 
implementácie Akčného plánu EÚ proti dezinformáciám.  

Hlavným cieľom OSKO je vyvíjať dlhodobé a systematické komunikačné aktivity zamerané na budovanie 
a zvyšovanie podpory verejnosti pre strategickú orientáciu európskej, zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky SR. V rámci týchto aktivít sa zameriava na štyri prioritné oblasti – EÚ, NATO, poslanie a význam 
zahraničnej politiky pre štát a jeho obyvateľov a boj proti dezinformáciám a nepriateľskej propagande. S 
týmto zámerom spustilo MZVEZ SR dva komunikačné programy, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie 
verejnosti o členstve Slovenska v EÚ a NATO a zdôrazňovať, že Slovensko patrí k proeurópsky a proatlanticky 
orientovaným krajinám.

Komunikačný program #MYSMEEÚ vytvára priestor pre celospoločenskú diskusiu o tom, aké má byť 
postavenie SR v EÚ a aká je budúcnosť Únie vo svetle výziev, ktorým dnes čelí. #MYSMEEÚ je séria 
diskusií na slovenských univerzitách, ktorých sa okrem študentov zúčastňujú zástupcovia politických 
strán, mimovládnych organizácií, médií a podnikateľskej sféry. Jej súčasťou sú aktivity zamerané na 
budovanie povedomia študentov a pedagógov o EÚ a NATO, budovanie odolnosti voči dezinformáciám 
a posilňovanie schopnosti študentov myslieť kriticky. V rámci komunikačných aktivít o NATO sa Slovensko 
ako jedna z 5 pilotných krajín zapojilo do programu #WeAreNATO (My sme NATO). Jeho úlohou je vysvetľovať 
verejnosti význam Aliancie pre slovenskú bezpečnosť a informovať najmä mladšie generácie, ktoré nemali 
bezprostrednú skúsenosť s politickou realitou a okolnosťami spred roku 1989, o hodnotách, úlohách, 
prioritách a fungovaní NATO.   

Pri strategickej komunikácii MZVEZ SR využíva sociálne siete – hlavne facebookový profil Zahraničná 
politika sa nás týka, kde neformálnym a audiovizuálne pútavým spôsobom informuje hlavne mladých ľudí 
a študentov o prioritách zahraničnej politiky SR. Nevyhnutnou súčasťou strategickej komunikácie je však 
aj osobný kontakt s verejnosťou. Ten Ministerstvo uskutočňuje prostredníctvom kampaní #MYSMEEÚ a 
#WeAreNATO.

MZVEZ SR okrem toho nastavilo intenzívnejšiu bilaterálnu spoluprácu s partnerskými krajinami, ktoré 
sú zároveň členmi EÚ a NATO. Príkladom je výmena skúseností medzi SR a ČR v roku 2018, kedy sa 
delegácia zástupcov viacerých ministerstiev stretla tak v Prahe, ako aj Bratislave. Ďalšou aktivitou bola 
návšteva zástupcu Ministerstva zahraničných vecí Litvy a litovského elfa – dobrovoľníka, ktorý monitoruje 
sociálne siete, pričom podozrivé účty nahlasuje úradom zodpovedným za bezpečnosť krajiny na rôznych 
úrovniach. V rámci litovskej návštevy na Slovensku zorganizovalo MZVEZ SR v spolupráci mimovládnymi 
organizáciám aj verejnú diskusiu s názvom Elfovia vs. trollovia – workshop pre zástupcov ústredných 
orgánov štátnej správy za účelom zdieľania skúseností a poznatkov z Litvy, ako aj neformálny workshop 
pre zástupcov mimovládnej expertnej komunity a médií.

V roku 2018 MZVEZ SR začalo na bilaterálnej úrovni intenzívne spolupracovať aj s predstaviteľmi 
Spojených štátov amerických a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. V spolupráci 
so zahraničnými partnermi organizuje MZVEZ SR náučné semináre zamerané na výmenu skúseností 
a zvyšovanie kapacít slovenských predstaviteľov verejnej a štátnej správy, vrátane oblasti strategickej 
komunikácie.

S cieľom finančne podporovať aktivity zamerané na budovanie povedomia v tejto sfére MZVEZ SR vytvorilo 
grantový mechanizmus pre oblasť strategickej komunikácie a v roku 2018 prerozdelilo 52 248 eur medzi 
8 projektov.78 Projekty sa okrem zvyšovania povedomia o EÚ a NATO sústredili aj na budovanie kritického 

77 Jedná sa o interný materiál MZVEZ SR, ktorý nie je verejne dostupný.
78 Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019, schválené uznesením vlády SR č. 

90/2018 dňa 21.2.2018, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/47 
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myslenia, vzdelávanie a prípravu študentov a pedagógov na zlepšenie schopností čeliť dezinformáciám. 
Integrovanie mediálnej výchovy a problematiky šírenia dezinformácií bude potrebné v koncepčnej podobe 
zakomponovať do riadneho programu vzdelávania hlavne na stredných školách. Mediálna výchova 
a budovanie kritického myslenia by však po vzore škandinávskych krajín79 mohli byť zábavnou formou 
integrované už do vzdelávania pre deti od raného veku. 

Aktivity MZVEZ SR sa sústreďujú predovšetkým na vytváranie vlastného pozitívneho naratívu zdôrazňujúc 
hodnoty, na ktorých je založená naša spoločnosť. Tvorbu vlastného naratívu vykonáva MZVEZ SR aj 
prostredníctvom náučných a výpovedných videí, rozhovorov, infografík a fotiek, ako aj postov na sociálnych 
sieťach alebo publikovaním tlačových správ na internetovej stránke rezortu. Experti, s ktorými boli 
zrealizované rozhovory, hodnotia strategickú komunikáciu MZVEZ SR ako najlepšiu spomedzi všetkých 
ústredných orgánov štátnej správy na Slovensku. Napriek tomu by strategickú komunikáciu Slovenska 
v zahraničí, ale predovšetkým na domácej scéne, vrátane produkovania pozitívnych naratívov nemalo 
vytvárať len MZVEZ SR. Na zmenu je však potrebné aktívne zapojenie ústavných činiteľov, viacerých 
ministerstiev a ďalších inštitúcií štátnej správy s ohľadom na splnenie základného predpokladu efektívnosti 
a účinnosti strategickej komunikácie – tzv. whole-of-government-approach, čiže celovládneho prístupu. 

Na Slovensku však v tejto sfére možno pozorovať nejednotnosť. Tá sa prejavuje v  prístupe a komunikácii 
základných hodnôt a geopolitického ukotvenia SR medzi hlavnými predstaviteľmi SR výkonnej aj 
zákonodarnej oblasti. Nesystémový a nejednotný prístup ku strategickej komunikácii, ako aj rozdiely medzi 
koaličnými politickými stranami v zahranično-politickej orientácii SR, je možné pozorovať  na skutočnosti, 
že strategické dokumenty SR, t.j. Obranná stratégia SR a Bezpečnostná stratégia SR, ktoré schválila 
vláda SR ešte v roku 2017, neboli schválené Národnou radou SR, a dokonca boli stiahnuté z rokovania 
parlamentu.80 

Túto nejednotnosť bolo taktiež možné pozorovať  na rozdielnych výrokoch najvyšších ústavných činiteľov 
SR na rozličných medzinárodných pracovných stretnutiach, čo prispieva k triešteniu jednotného postoja 
SR v dôležitých zahraničnopolitických otázkach, k podkopávaniu dôveryhodnosti Slovenska ako 
medzinárodného partnera a k vytváraniu dichotómie, ktorá vplýva aj na občanov SR. 

Jasne stanovené hodnotové a zahraničnopolitické zakotvenie Slovenskej republiky, ktoré je jednotne 
a aktívne komunikované verejnými činiteľmi, je dôležité z hľadiska reálneho dopadu na postoje Slovákov. 
To je možné pozorovať na zmene postojov slovenských respondentov v dvoch prieskumoch verejnej 
mienky, ktoré pre GLOBSEC v apríli a novembri v roku 2017 zrealizovala agentúra FOCUS. Porovnanie 
výsledkov týchto prieskumov vykazuje 10% nárast podpory pre členstvo SR v EÚ medzi respondentami a 
7% nárast vnímania významu členstva v NATO pre našu bezpečnosť. Až 69% respondentov si v novembri 
2017 myslelo, že Slovensko by malo zostať členom EÚ, pričom v apríli 2017 ich bolo o 10% menej. Rovnako 
s výrokom, že NATO je dôležité pre našu bezpečnosť, v apríli súhlasilo 56% respondentov a v novembri až 
63%. Za nárastom podpory môže byť viacero faktorov, ako napríklad podpísanie spoločného vyhlásenia 
prezidenta SR, predsedu NRSR a predsedu vlády, že strategickým záujmom Slovenskej republiky je jeho 
„jednoznačné pokračovanie v proeurópskej a proatlantickej orientácii“.81 Práve spoločné vyhlásenie 
najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky z októbra 2017 mohlo ovplyvniť postoje Slovákov voči 
nášmu členstvu v Európskej únii a NATO.82 Bol to jednotný, aj keď ojedinelý signál občanom, že Slovensko 
je členom Európskej únie a NATO, a jeho zahraničnopolitická orientácia a smerovanie sú jasne stanovené.  

79 Roden, L., Swedish kids to learn computer coding and how to spot fake news in primary school, The Local, 2017, https://www.thelocal.se/20170313/
swedish-kids-to-learn-computer-coding-and-how-to-spot-fake-news-in-primary-school 

80 Šnídl, V., Danko prinútil koalíciu stiahnuť strategické dokumenty, ktoré označujú Rusko za hrozbu, Denník N, 2018, https://dennikn.sk/1308036/danko-
prinutil-koaliciu-stiahnut-strategicke-dokumenty-ktore-oznacuju-rusko-za-hrozbu/?fbclid=IwAR04g-XdHf63puxwN8Ahg22-M6ajOYS0xxLMpPa4AhKYhl8Pk-
p-9hg_95_g 

81 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Vyhlásenie prezidenta, predsedu Národnej rady a predsedu vlády k EÚ a NATO, 2017, https://www.prezident.sk/
article/vyhlasenie-prezidenta-predsedu-narodnej-rady-a-predsedu-vlady-k-eu-a-nato/ 

82 Klingová, K., Stúpajúca podpora pre Európsku úniu a Emmanuel Macron ako pozitívny vzor svetového politika: Analýza prieskumu verejnej mienky, GLOBSEC, 
2018, https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/02/Analyza-prieskumu-verejnej-mienky.pdf 
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Napriek tomu sú podobné spoločné vyjadrenia ústavných a verejných činiteľov na Slovensku v poslednej 
dobe skôr ojedinelé, rovnako ako aj vyjadrenia podporujúce jednotnú líniu strategickej komunikácie 
vrátane vyvracania dezinformácií a hoaxov. Občania SR si podľa vlastných slov však šírenie dezinformácií 
uvedomujú. Podľa špecializovaného Eurobarometra zameraného na falošné správy (fake news) 
a dezinformácie, ktorý vo februári 2018 zrealizovala EÚ, sa až 45% Slovákov skoro každý deň stretáva 
s  dezinformáciami. 84% respondentov zo Slovenska si tiež myslí, že falošné správy sú hrozbou pre 
demokraciu.83

Aj preto je pozitívnym krokom zapojenie Policajného zboru SR do riešenia tejto problematiky. V októbri 
2018 slovenská polícia založila špeciálnu stánku na sociálnej sieti Facebook s názvom Hoaxy a podvody 
– Polícia SR, ktorá v tejto oblasti posilňuje doteraz ojedinelé aktivity Oddelenia strategickej komunikácie 
MZVEZ SR. „Hlavným cieľom tejto stránky je zhromažďovanie hoaxov a rôznych podvodov, ktoré sa 
šíria predovšetkým prostredníctvom internetu. Policajný zbor považuje hoaxy za nebezpečný nástroj 
šírenia dezinformácií a manipulácie značnej časti spoločnosti.“84 Zriadenie tejto stránky a monitoring 
falošných správ šíriacich sa slovenským internetom je dôležitý krok potvrdzujúci nutnosť zaoberať sa 
touto problematikou, čo môže byť inšpiratívne aj pre iné ústredné orgány štátnej správy. 

Systematické šírenie dezinformácií je dôležitou súčasťou hybridných hrozieb, napriek tomu zozbierané 
odpovede zo štruktúrovaného dotazníka, ktorý bol distribuovaný predstaviteľom štátnej aj verejnej správy, 
poukazujú na viaceré nedostatky v oblasti krízovej a strategickej komunikácie. Ako možno pozorovať 
z grafu číslo 5, vyše 45% respondentov dotazníka deklarovalo, že nie sú dostatočne informovaní o tom, 
ako majú postupovať v prípade rozsiahlejších bezpečnostných incidentov.

Graf číslo 5: Odpovede zamestnancov štátnej a verejnej správy otázku: „Ste dostatočne informovaný, ako máte 
postupovať v prípade rozsiahlejších, súčasne pôsobiacich bezpečnostných incidentov?“

83 Európska komisia, Špecializovaný Eurobarometer číslo 464, 2018, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/
instruments/flash/%20surveyky/2183 

84 Policajný zbor SR, Facebooková stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR, https://www.facebook.com/hoaxPZ/ 
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Graf číslo 6: Odpovede zamestnancov štátnej a verejnej správy otázku: „Má Vaša inštitúcia/pracovisko dostatočne 
vybudované procesy a nástroje v prípade, ak by ste potrebovali informovať verejnosť o bezpečnostných 

incidentoch?“

Podobne na nedostatočné schopnosti vôbec zhodnotiť efektivitu a systematickosť informačných 
a komunikačných procesov inštitúcií štátnej a verejnej správy poukazujú odpovede jej pracovníkov. 
Až 47% respondentov dotazníka distribuovaného mimovládnou organizáciou GLOBSEC za účelom 
prezistenia systémových opatrení na boj proti hybridným hrozbám na SR odpovedalo, že nevedia posúdiť, 
či ich inštitúcia má vybudované procesy na informovanie verejnosti o bezpečnostných hrozbách, resp. 
odpovedali, že dané systémové nástroje ich inštitúcia vôbec nemá. 

Ďalším príkladom absencie systematickej a inštitucionalizovanej výmeny informácií je prípad týkajúci 
sa sídla motorkárskeho gangu Noční vlci v Dolnej Krupej. Správa o prítomnosti motorkárov sa dostala 
do médií v júli 2018. Ako vyplynulo z hĺbkového rozhovoru, ktorý vykonal GLOBSEC v septembri 2018, 
viacerí pracovníci verejnej správy sa o incidente dozvedeli až z médií, pričom tieto informácie boli často 
zmätočné, a neboli im poskytnuté žiadne informácie alebo inštrukcie z ústredných orgánov štátnej správy. 

Rozhovory s expertmi potvrdili aj zistenia, že Slovenská republika, čo sa týka strategickej komunikácie 
a vyvracania falošných správ, v porovnaní s inými európskymi krajinami zaostáva. Podľa expertov 
je medzirezortná spolupráca v tejto oblasti skôr založená na personálnom presvedčení jednotlivých 
pracovníkov štátnej a verejnej správy a nie je dostatočne inštitucionalizovaná. Orgány štátnej správy aktívne 
v tejto oblasti sa často len s námahou dostávajú k informáciám od iných inštitúcií, pretože nemajú aktívnu 
právomoc si dané informácie vyžiadať, a medzirezortná spolupráca a výmena informácií tak mnohokrát 
zostávajú len na papieri. Existencia týchto štruktúr je tiež úzko závislá od významu, ktorý tejto problematike 
prikladá jednotlivý minister či ministerka, a teda je závislá od politického vývoja v SR. Aj preto je budovanie 
kapacít v oblasti strategickej komunikácie vo verejnej a štátnej správe a zvyšovanie povedomia v danej 
téme na Slovensku nevyhnutnosťou a tieto procesy budú od SR ako členského štátu EÚ a NATO aktívne 
vyžadované. To konštatuje aj Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v 
roku 2018 a ich zameranie na rok 2019, ktoré predložil minister MZVEZ SR Miroslav Lajčák vláde SR.85

V. ANALÝZA VEREJNÝCH POLITÍK

Otázke strategickej komunikácie je venovaná čoraz väčšia pozornosť aj na pôde EÚ a NATO. V júni 2015 
EÚ prijala Akčný plán na strategickú komunikáciu.86 Akčný plán vypracovala na podnet Európskej rady87 

85 Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019, schválené uznesením vlády SR č. 
90/2018 dňa 21.2.2018, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/47

86 Akčný plán EÚ na strategickú komunikáciu, 2015, http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf 
87 Závery zasadnutia Európskej rady z 19-20. marca 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/en/pdf   
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http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/en/pdf


39

vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Federica Mogherini, v spolupráci 
s inštitúciami EÚ a členskými štátmi. Akčným plánom sa zriadila osobitná pracovná skupina EÚ pre 
strategickú komunikáciu v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) s názvom East StratCom 
Task Force ako reakcia na pretrvávajúce dezinformačné kampane Ruskej federácie.88 Ciele akčného 
plánu boli veľmi jednoznačné: 

•	 “efektívna komunikácia európskych politík a hodnôt voči krajinám Východného partnerstva;
•	 posilnenie mediálneho prostredia vrátane podpory nezávislých médií;
•	 zvýšiť povedomie verejnosti o dezinformačných aktivitách externých aktérov a zlepšiť schopnosť 

EÚ predvídať a reagovať na tieto aktivity.”89

V novembri 2016 prijal Európsky parlament uznesenie č. 2016/2030(INI) o strategickej komunikácii EÚ s 
cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii.90 V bode 37 tohto uznesenia Európsky 
parlament „zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov za to, aby aktívne, preventívne a v spolupráci 
bojovali proti nepriateľským informačným operáciám na svojom území alebo namiereným proti ich 
záujmom; naliehavo vyzýva vlády členských štátov, aby vytvorili vlastné schopnosti v oblasti strategickej 
komunikácie.“ V januári 2018 zriadila Európska komisia Expertnú skupinu na vysokej úrovni zaoberajúcu 
sa falošnými správami a dezinformáciami šírenými na internete. Expertná skupina na vysokej úrovni 
vypracovala v marci správu A multi-dimensional approach to disinformation,91 ktorá skúma príklady dobrej 
praxe v oblasti odolnosti voči dezinformáciám a vhodných spôsobov reakcií na dezinformácie. EÚ tiež na 
jar zrealizovala verejnú konzultáciu a špecializovaný Eurobarometer.92 Postoje slovenských respondentov 
boli prezentované vyššie. 

V apríli 2018 Európska komisia navrhla opatrenia európskeho prístupu na boj proti šíreniu dezinformácií 
na internete. Opatrenia EÚ majú podporiť transparentnejšie, dôveryhodnejšie a zodpovednejšie online 
prostredie. V oznámení Európskej komisie boli navrhnuté kroky na zamedzenie šírenia informácií na 
internete, ktoré zahŕňajú:

•	 samoregulačný celoeurópsky kódex postupov proti šíreniu dezinformácií pre veľké online platformy 
a reklamný priemysel,

•	 vytvorenie nezávislej európskej siete overovateľov informácií,

•	 vytvorenie bezpečnej online platformy o dezinformáciách, ktorá by generovala dáta 
o dezinformáciách z celej EÚ,

•	 podporu mediálnej gramotnosti a kritického myslenia,
•	 podporu pre členské štáty pri zabezpečovaní odolnosti volieb,

•	 podporu systémov dobrovoľnej elektronickej identifikácie dôveryhodných poskytovateľov 
informácií, 

•	 podporu kvalitných informácií vrátane podpory žurnalistiky a pluralitného mediálneho prostredia,
•	 posilnenie a koordinácia politiky strategickej komunikácie vypracovanej útvarmi Komisie, ktorá 

zahŕňa súčasné aj budúce iniciatívy EÚ a členských štátov v oblasti dezinformácií uverejňovaných 
na internete.93 

V súlade s plánovanými opatreniami predstavila v júli 2018 Expertná skupina na vysokej úrovni návrh 
Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.94 Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií bol prijatý 
88 Aktuálne Strategic Communication Division obsahuje 3 pracovné skupiny – East, Western Balkans a South StratCom Task Force. 
89 Akčný plán EÚ na strategickú komunikáciu, 2015, http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf
90 Európsky parlament, Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán 

zameranou proti Únii, 2016, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0441&language=SK&ring=A8-2016-0290 
91 Európska komisia, Finálna správa Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre oblasť falošných správ a dezinformácií, 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation 
92 Európska komisia, Výsledky konzultácií, 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-

online-disinformation  
93 Európska komisia, Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/

TXT/?uri=CELEX:52018DC0236 
94 Európska komisia, Návrh kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií (Code of Practice to tackle online disinformation), 2018, https://ec.europa.eu/digital-
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0441&language=SK&ring=A8-2016-0290
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26. septembra a 16. októbra bol podpísaný spoločnosťami Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj 
obchodnými združeniami zastupujúcimi online platformy, reklamný priemysel a zadávateľov reklamy. Spolu 
s Kódexom podpísali tieto nadnárodné spoločnosti špecifické a „personalizované“ plány jeho vykonania 
v závislosti od ich činnosti. Prijate Kódexu a jeho podpísanie a zaviazanie sa k jeho dodržiavaniu poprednými 
svetovými online spoločnosťami je realizáciou prvého z opatrení EÚ na boj proti dezinformáciám, ktorými 
sa zabezpečí a zvýši transparentnosť, spravodlivosť a dôveryhodnosť online kampaní, ktoré sa budú 
realizovať pred voľbami do Európskeho parlamentu.95

Tieto aktivity sú v súlade s opatreniami EÚ na zabezpečenie slobodných a spravodlivých volieb do 
Európskeho parlamentu, ktoré predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker 12. septembra 
2018 vo svojej Správe o stave Únie.96 Viac informácií o európskych opatreniach na zabezpečenie volieb je 
dostupných v tematickej analýze venujúcej sa zasahovaniu zahraničných aktérov a volebným procesom. 

V rámci zintenzívnenia krokov na zamedzenie šírenia dezinformácií pred nadchádzajúcimi voľbami do 
Európskeho parlamentu publikovala EÚ 5. decembra 2018 Akčný plán proti dezinformáciám, ktorý 
obsahuje súbor opatrení na boj proti dezinformáciám, ktorý by zabezpečil spoločný a koordinovaný prístup. 

Akčný plán EÚ proti dezinformáciám má štyri piliere:

•	 „zlepšovanie kapacít EÚ inštitúcií na detekciu, analýzu a odhaľovanie dezinformácií;

•	 posilnenie koordinovaných a spoločných reakcií inštitúcií Únie a členských štátov na dezinformácie 
(vrátane podpory kapacít v oblasti strategickej komunikácií);

•	 mobilizácia súkromného sektora pri boji proti dezinformáciám;

•	 zvyšovanie informovanosti o dezinformáciách a zlepšovanie odolnosti spoločnosti.“97

Akčný plán by Európska komisia mala realizovať v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym 
parlamentom, preto sa očakáva aktívne zapojenie SR. Plán jasne stanovuje, že členské štáty EÚ by mali 
posilniť spoluprácu a koordináciu pri odhaľovaní, analyzovaní a zverejňovaní dezinformačných kampaní 
a pri zvyšovaní povedomia o negatívnom dosahu dezinformácií.98 Za účelom efektívnej a rýchlej výmeny 
informácií stanovuje Akčný plán zriadenie systému včasného varovania na úrovni EÚ do konca marca 
2019, čo vyžaduje, aby „každý členský štát mal v súlade so svojou inštitucionálnou štruktúrou určený 
kontaktný bod, ktorý by bol v ideálnom prípade súčasťou strategicko-komunikačných oddelení. Tento 
kontaktný bod by vydával varovania a zabezpečoval koordináciu so všetkými ostatnými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi, ako aj s Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.“99  V prípade SR 
by týmto kontaktným bodom malo byť MZVEZ SR na čele s Oddelením strategickej komunikácie. 

Opatrenie číslo 1 Akčného plánu taktiež deklaruje, že členské štáty budú podporovať opatrenia a aktivity 
EÚ jednak budovaním a zvyšovaním svojich vnútroštátnych schopností a kapacít, ako aj prostredníctvom 
navýšenia potrebných zdrojov pre inštitúcie Únie. Vzhľadom na to, že jediný ústredný orgán štátnej správy, 
ktorý sa problematike strategickej komunikácie a odhaľovaniu dezinformácií venuje, je MZVEZ SR, by malo 
Slovensko začať aktívne budovať štrukturálne a personálne kapacity v tejto oblasti. Zlepšenie schopností 
SR „účinne reagovať a komunikovať“ na dezinformácie jasne pomenúva Akčný plán. Európska únia taktiež 
vyzýva členské štáty, aby „proaktívne a objektívne komunikovali o hodnotách a politikách EÚ.“ Opatrenie 
číslo 8 predpokladá vytvorenie slovenského multidisciplinárneho a medzirezortného tímu s osobitnými 
znalosťami o miestnom informačnom prostredí. Opatrenie číslo 9 Akčného plánu stanovuje, že členské 

single-market/en/news/draft-code-practice-online-disinformation 
95 Európska komisia, Plány implementácie Kódexu proti dezinformáciám, 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roadmaps-implement-

code-practice-disinformation 
96 Európska komisia, Stav Únie 2018: Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb, 2018, http://

europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm
97 Európska komisia, Akčný plán proti dezinformáciám, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036 
98 Európska komisia, Otázky a odpovede – EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám, 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_

sk.htm 
99 Európska komisia, Akčný plán proti dezinformáciám, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036 .

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-code-practice-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roadmaps-implement-code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roadmaps-implement-code-practice-disinformation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_sk.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036


41

štáty by mali urýchlene prijať „ustanovenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách týkajúce 
sa mediálnej gramotnosti“. Akčný plán proti dezinformáciám zároveň predpokladá účinné naplnenie 
európskych opatrení na zabezpečenie volieb.100 

SR tak má jasne stanovené úlohy, ktoré musí v súlade s Akčným plánom proti dezinformáciám a  
opatreniami EÚ na zabezpečenie plánovaných volieb do Európskeho parlamentu urýchlene prijať a plniť. 
Aj vzhľadom na to, že touto oblasťou sa už MZVEZ SR aktívne zaoberá, a na krátkosť implementačného 
obdobia kvôli nadchádzajúcim májovým európskym voľbám, za koordináciu aktivít a implementáciu 
Akčného plánu proti dezinformáciám a opatrení EÚ na zabezpečenie volieb bude zodpovedať práve tento 
ústredný orgán štátnej správy. To na jednej strane poukazuje na nedostatočne vybudované kapacity a  
adresovanie danej problematiky inými inštitúciami štátnej správy, na druhej strane poverenie MZVEZ SR 
implementovať urgentné opatrenia EÚ dáva rezortu mandát aktívne vyžadovať zapojenie iných orgánov 
ústrednej a štátnej správy, čo doteraz inštitúcia, vzhľadom na prehliadanie potreby venovať sa tejto téme 
širokospektrálne, tzv. whole-of-government-approach, nikdy nemala.

Zriadenie kontaktného bodu na MZVEZ SR je vzhľadom na slovenské reálie a časové obmedzenie logický 
aj praktický krok. Vo všeobecnosti by však koordinácia ostatných príslušných vnútroštátnych orgánov 
nemala spadať pod MZVEZ SR, ktorého primárnym cieľom je – a mala by byť – prezentácia a komunikácia 
aktivít a hodnôt SR zahraničnému obecenstvu a medzinárodným inštitúciám. Z dlhodobého hľadiska SR 
potrebuje začať aktívne budovať kapacity zamerané na strategickú komunikáciu a boj proti dezinformáciám 
na ostatných ústredných orgánoch štátnej a verejnej správy. Je potrebné zriadiť centrálny orgán, ideálne 
na Úrade vlády SR, ktorý by systematicky a efektívne koordinoval aktivity v tejto oblasti, zbieral podnety od 
iných ústredných orgánov a zároveň komunikoval základné hodnoty a vyvracal falošné správy efektívne, 
centralizovane a silným jednotným hlasom. 

Na otázku, či zriadenie takého centrálneho koordinačného orgánu je v momentálnej politickej situácii 
na Slovensku možné, oslovení experti odpovedali skôr negatívne a zhodli sa, že v súčasnosti neexistuje 
politická vôľa, ktorá by bola potrebná na schválenie vládneho uznesenia, ktorý by takýto centrálny orgán 
ustanovil. Predstavitelia štátnej správy, s ktorými bol zrealizovaný  štruktúrovaný rozhovor, sa zhodli, že 
tematika strategickej komunikácie a boja proti dezinformáciám je vysoko spolitizovaná a citlivá téma. 
Len v roku 2018 bolo možné pozorovať, že čoraz viac štátnych predstaviteľov a členov NRSR aktívne 
preberalo a šírilo dezinformačné naratívy medzi občanmi SR. Pokiaľ šírenie dezinformácií nebude jasne 
identifikované a chápané ako bezpečnostná hrozba najvyššími predstaviteľmi a ústrednými orgánmi 
štátnej správy SR, ktorí vytvoria konsolidovaný situation awareness, podporia budovanie špecializovaných 
kapacít na posilňovanie povedomia o informačných operáciách a podporia vzdelávanie predstaviteľov 
štátnej a verejnej správy, ako aj novinárskej obce a širokej verejnosti, tak v boji proti dezinformáciám bude 
SR ťahať za kratší koniec. 

VI. ODPORÚČANIA

•	 Prijať komplexný prístup v oblasti strategickej komunikácie zahŕňajúci všetky relevantné zložky 
verejnej správy. Tento prístup musí byť jasne stanovený a musí vychádzať z prijatého uznesenia 
vlády SR, ktoré by taktiež zriaďovalo nadrezortný koordinačný orgán na Úrade vlády SR, napríklad 
formou zriadenia špecializovaného výboru Bezpečnostnej rady Úradu vlády SR.

•	 Zriadiť a budovať špecializované národné kapacity so zameraním na strategickú komunikáciu na 
všetkých relevantných rezortoch prostredníctvom prijatia uznesenia vlády SR. 

•	 Novelizovať zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy tak, aby bola aktívna strategická komunikácia jednotlivých ministerstiev explicitne zahrnutá 
v ich kompetenciách. 

•	 Lepšia vymožiteľnosť a aplikácia odseku 1 paragrafu 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý stanovuje, že „ministerstvá a ostatné 

100 Ibid.
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ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné 
informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú,“101 
pretože viacerí experti poukazujú na nedostatočnú výmenu informácií v praxi a sú potrebné jasne 
zadefinované štruktúry a komunikačné kanály na výmeny informácií medzi jednotlivými orgánmi 
ústrednej štátnej správy. 

•	 Doplnenie termínu strategická komunikácia a termínu krízová komunikácia do Terminologického 
slovníka krízového riadenia a zásad jeho používania Bezpečnostnej rady SR.

•	 Aktívne vzdelávať predstaviteľov štátnej a verejnej správy, novinársku obec a širokú verejnosť 
v tejto oblasti. Budovanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia je dôležitou súčasťou 
zvyšovania odolnosti SR voči dezinformačným operáciám a podvratným vplyvom domácich ako aj 
zahraničných aktérov.

•	 Zabezpečiť členstvo Slovenskej republiky v Európskom centre excelentnosti pre boj proti hybridným 
hrozbám, ktoré poskytuje špecializované tréningy aj na strategickú komunikáciu a boj proti 
dezinformáciám ako súčasti hybridných aktivít.

VII. ZÁVER

Vzhľadom na vyššie uvedené medzery sa SR bude musieť témou dezinformácií a strategickou komunikáciu 
zaoberať intenzívnejšie nielen v rámci aktívneho členstva v EÚ, ale aj ako člen Severoatlantickej aliancie. 
Aby NATO vhodne, včas, presne a pohotovo informovalo o vývoji svojich úloh, cieľov a misií, zriadilo v roku 
2014 v Lotyšsku Centrum excelentnosti NATO pre strategickú komunikáciu (NATO StratCom CoE). Centrum 
prispieva k zlepšeniu komunikačných kapacít v rámci Aliancie, ale aj spojeneckých štátov. Strategická 
komunikácia sa stala integrálnou súčasťou politických a vojenských cieľov Aliancie. Slovenská republika 
by mala mať svojho poverenca v NATO StratCom CoE od roku 2019. SR by vďaka tomu mohla naplno 
využiť benefity, ktoré jej v rámci členstva v tomto centre excelentnosti vyplývajú. 

Rok 2019 prináša pre SR v oblasti strategickej komunikácie veľa výziev a záväzkov. Je však len na 
predstaviteľoch štátnej a verejnej správy, ako úspešná bude SR v ich implementácií.

101 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
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ZASAHOVANIE ZAHRANIČNÝCH AKTÉROV  
A OVPLYVŇOVANIE VOLEBNÝCH PROCESOV

Daniel Milo

I. ÚVOD

„Chcem, aby v máji mohli Európania prijať politické rozhodnutia v spravodlivých, bezpečných a 
transparentných európskych voľbách. Riziko zasahovania a manipulácie je v súčasnom online svete 
väčšie ako kedykoľvek predtým. Je najvyšší čas, aby naše volebné pravidlá držali krok s digitálnym vekom, 
a chránili tak európsku demokraciu.“ 

Správa o stave Únie, Jean-Claude Juncker, 12. september 2018

Jednou z najčastejších foriem hybridných hrozieb, často využívanou v úzkej previazanosti s inými formami 
pôsobenia, je ovplyvňovanie vnútropolitickej situácie pomocou zasahovania zo strany zahraničných 
aktérov a ovplyvňovania volebných procesov. Deje sa tak rôznymi spôsobmi od budovania siete kontaktov 
medzi politickými aktérmi, cez priamu či sprostredkovanú podporu pre vybraných politických kandidátov 
alebo politické strany, až po zapojenie komplexných sietí aktérov s cieľom znemožniť či sťažiť identifikáciu 
skutočného pôvodcu takéhoto financovania.  Na druhej strane, budovanie kontaktov medzi politickými 
aktérmi v zahraničí je normálny a legitímny proces, pokiaľ sa tak deje v súlade s platnými zákonmi a nejde 
o pokus o zasahovanie do integrity volebného procesu.

Okrem finančnej podpory pre politické strany, kandidátov alebo konkrétne volebné kampane je však 
nemenej významná aj informačná podpora poskytovaním informácií o politických či ideových oponentoch 
(často získaných neoprávneným vniknutím do počítačových sietí a systémov), ale aj manipulácia verejnej 
mienky prostredníctvom dlhodobých, cielených informačných operácií s využitím siete spriaznených 
médií, účtov na sociálnych médiách a automatizácie, čiže propagandou v prospech konkrétnych 
kandidátov alebo proti nim. V súvislosti s informačnými operáciami zameranými na zmenu politických 
preferencií sú najväčšími rizikami individualizované politické posolstvá založené na psychometrii (tzv. 
micro-messaging), politická polarizácia založená na skupinovej dynamike online prostredia (posilňovanie 
existujúcich postojov, informačné bubliny atď.) a cielené šírenie falošných informácií s využitím socio-
demografických dát.102

Nie každá informačná či politická podpora politických aktérov sa dá označiť za hybridnú hrozbu. Pri 
posudzovaní, či sa v danom prípade jedná o súčasť hybridných hrozieb alebo o štandardné procesy v rámci 
politického boja, je rozhodujúce, s akým cieľom je takáto podpora vykonávaná, či je skrytá a kto sú jej 
aktéri. Táto oblasť zároveň veľmi jasne ilustruje vzájomnú previazanosť a prepojenosť jednotlivých druhov 
hybridných hrozieb, ktorá podčiarkuje nevyhnutnosť komplexného a synergického prístupu vo všetkých 
oblastiach.

102 Viď napríklad Wilfried Martens Centre, Political Subversion in the Age of Social Media, 2018; The Guardian, ‘It might work too well’: the dark art of political 
advertising online, 2018, https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/facebook-political-ads-social-media-history-online-democracy; Frederik J. 
Zuiderveen Borgesius et al, Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy, Utrecht Law Review, 2018, https://www.ivir.nl/publicaties/
download/UtrechtLawReview.pdf; Bodó, B. et al. Political micro-targeting Internet Policy Review, https://policyreview.info/articles/analysis/political-micro-
targeting-manchurian-candidate-or-just-dark-horse 

https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/facebook-political-ads-social-media-history-online-democracy
https://www.ivir.nl/publicaties/download/UtrechtLawReview.pdf
https://www.ivir.nl/publicaties/download/UtrechtLawReview.pdf
https://policyreview.info/articles/analysis/political-micro-targeting-manchurian-candidate-or-just-dark-horse
https://policyreview.info/articles/analysis/political-micro-targeting-manchurian-candidate-or-just-dark-horse
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II. ZHRNUTIE ZISTENÍ A HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ

Viaceré správy slovenských bezpečnostných zložiek poukazujú na narastajúci vplyv dezinformácií na 
postoje obyvateľstva a snahy o oslabenie podpory členstva SR v EÚ a NATO, pričom niektoré z nich aj 
priamo označujú Ruskú federáciu za aktéra takýchto aktivít. 

Správy medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom, ako je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe (OBSE) a jej Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) alebo v rámci Rady Európy 
- Skupina štátov proti korupcii - GRECO (Group of States against Corruption) - konštatujú, že napriek 
zlepšeniu právnej úpravy existuje stále dosť medzier, ktoré umožňujú obchádzať limity na financovanie 
a preukazovanie pôvodu financií vynaložených na volebné kampane, ktoré sú ľahko využiteľné aj 
zahraničnými aktérmi.

Slovenská právna úprava obsahuje pomerne striktné obmedzenia na priame financovanie politických 
strán a hnutí, vrátane zákazu ich financovania zahraničnými právnickými a fyzickými osobami. Existujú 
v nej však viaceré medzery, ktoré umožňujú nepriame financovanie cez nastrčené subjekty znemožňujúce 
priamo identifikovať skutočný pôvod finančných darov.

Zabezpečenie volebného procesu pred vplyvom informačných operácií realizovaných s cieľom 
ovplyvňovania volebného správania nie je vôbec pokrytá ani na úrovni legislatívy, ani na úrovni verejných 
politík či procesov. Vzhľadom na masové nasadenie takýchto prostriedkov cudzími štátnymi aktérmi vo 
voľbách v iných európskych krajinách je Slovensko v danej oblasti značne zraniteľné.

Nedostatkom súčasných štruktúr v oblasti volieb je neexistencia uceleného a vzájomne prepojeného 
systému spájajúceho v sebe prvky kybernetickej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti (identifikovania a 
ochrany pred informačnými kampaňami) a schopnosti okamžitej reakcie na prípadné incidenty.

Súbor opatrení predstavených Európskou komisiou na ochranu európskych volieb predstavuje dobrú 
príležitosť aj pre Slovensko, ako zvýšiť svoju odolnosť a inšpirovať sa opatreniami realizovanými v iných 
členských štátoch EÚ.

ODPORÚČANIA

•	 Zvýšiť mieru konkrétnosti a otvorenosti výročných verejných správ Slovenskej informačnej služby, 
Vojenského spravodajstva a Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky a pomenovať konkrétnych 
aktérov zasahujúcich do vnútorného vývoja SR, čo je prvým krokom k ich delegitimizácii a zníženiu 
dopadu ich aktivít na spoločnosť.

•	 Zahrnúť náklady vynakladané jednotlivými kandidátmi vo voľbách do  Národnej rady Slovenskej 
republiky a do Európskeho parlamentu do záverečnej správy o financovaní volebných kampaní. 

•	 Zaviesť pravidelné štvrťročné zverejňovanie informácií o použití prostriedkov politických strán a 
volebných  kampaní v rozsahu v ktorom sú povinné viesť evidenciu v zmysle zákona o volebnej 
kampani.

•	 Rozšíriť dobu 180 dní pred začiatkom kampane, počas ktorých je potrebné preukazovať prostriedky 
vynaložené na politické kampane.

•	 Stanoviť celkovú povolenú výšku podpory pre politické kampane realizované pre daného kandidáta 
alebo stranu prostredníctvom tretích strán.

•	 U subjektov, ktoré sa registrujú v rámci volebnej kampane ako tretie strany, zaviesť povinnosť 
uviesť skutočnosti preukazujúce, kto je konečný užívateľ výhod.

•	 Vytvoriť štruktúry a procesy v subjektoch verejnej správy, ktoré by dokázali v reálnom čase 
efektívne  vyhodnocovať a reagovať na kybernetické a informačné operácie spôsobilé narušiť 
priebeh volieb a vybaviť ich dostatočnými personálnymi a technickými kapacitami.
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•	 Zvýšiť informovanosť a kapacity volebných štábov brániť sa pred kybernetickými útokmi a využiť 
príklady dobrej praxe a praktické postupy z USA a z ostatných členských krajín EÚ v tejto oblasti.103

III. POPIS PROSTREDIA A HROZIEB

Oblasť zasahovania do vnútropolitických procesov, vrátane volieb zo strany zahraničných aktérov, napriek 
svojmu nepochybne veľkému dopadu, nie je príliš častým predmetom analýz či verejných politík v prostredí 
Slovenskej republiky. V zásade je možné hovoriť o dvoch vektoroch takéhoto pôsobenia: 

1. Skryté financovanie politických subjektov a budovanie siete ekonomických vzťahov

2. Poskytovanie informačnej podpory a realizácia informačných a psychologických operácií

Väčšinou sa na túto tému nazerá iba z pohľadu protikorupčných opatrení, a preto býva pomerne úzko 
vnímaná bez uvedomovania si strategického presahu a cieľa takéhoto správania. Druhá oblasť – 
informačné ovplyvňovanie – býva zmieňovaná vo verejne dostupných správach či analýzach, zvyčajne 
však bez súvislosti s cieľom takýchto operácií, ako napr. zmeny politických preferencií alebo výsledku 
konkrétnych volieb.

VÝROČNÉ SPRÁVY SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY

Výročné správy Slovenskej informačnej služby (SIS) neobsahujú priame zmienky o snahách cudzích 
mocností zasahovať do vnútropolitických procesov v SR a ich verejné verzie obsahujú zväčša len všeobecné 
konštatovania. Príkladom môže byť ostatná výročná správa za rok 2017, ktorá v časti o kontrašpionážnej 
ochrane konštatuje, že „v roku 2017 pokračovala snaha niektorých zahraničných spravodajských 
služieb o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek a aktivity súvisiace 
s ovplyvňovaním verejnej mienky.“104 Pri analýze zahranično-politickej oblasti je zaujímavá správa SIS 
z roku 2015, ktorá uvádza (ako jediná za posledné obdobie) aj konkrétneho aktéra takýchto snáh – Ruskú 
federáciu (RF): „V kontexte pretrvávajúceho napätia vo vzťahoch RF so Západom venovala SIS pozornosť 
problematike snáh RF o ovplyvňovanie verejnej mienky v SR a subjektom, ktoré sa na týchto aktivitách 
aktívne podieľali.“105

V oblasti poskytovania informačnej podpory pre politické subjekty je relevantná správa SIS za rok  2016, 
ktorá konštatuje, že „internet a predovšetkým sociálne siete a rôzne nové komunikačné kanály poskytujú 
užívateľom vysokú mieru anonymity a beztrestnosti, čo zvyšuje riziko ich zneužitia na účely propagácie 
terorizmu a extrémizmu či na prípadné ovplyvňovanie zo strany cudzích štátov. Všetky tieto rizikové aktivity 
preto boli v hodnotenom období predmetom záujmu SIS.“106

Problematike skrytej ekonomickej podpory pre politické subjekty zo strany cudzích mocností alebo činiteľov 
sa správy SIS nevenujú a v častiach o ekonomickej oblasti sa sústreďujú na korupciu a klientelizmus bez 
geopolitického rozmeru.

VÝROČNÉ SPRÁVY VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA

Výročné správy Vojenského spravodajstva (VS) sa primárne sústreďujú na oblasť obrany SR a spôsobilostí 
OS SR, avšak sú svojím obsahom o niečo konkrétnejšie a obsahujú aj časti, ktoré súvisia s informačnými 
operáciami cudzích štátnych aktérov zameranými na ovplyvňovanie vnútropolitickej situácie a preferencií 
obyvateľov SR. 

103 Napr. Harvard Belfer Center, The Cybersecurity Campaign Playbook European Edition, 2018, https://www.belfercenter.org/publication/cybersecurity-
campaign-playbook-european-edition

104 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS za rok 2017, 2018, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
105 Viď napríklad Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS za rok 2015, 2016 http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2015.html 
106 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS za rok 2016, 2017, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2016.html 

https://www.belfercenter.org/publication/cybersecurity-campaign-playbook-european-edition
https://www.belfercenter.org/publication/cybersecurity-campaign-playbook-european-edition
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2015.html
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2016.html
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V tomto kontexte sú podstatné najmä nasledujúce citáty z danej správy za rok 2015: „Okrem uvedených 
faktorov bol vo vzťahu k spôsobilostiam OS SR položený dôraz na priebežné vyhodnocovanie negatívnych 
účinkov propagandy na strategickej úrovni a aktivít cudzích spravodajských služieb na chránené záujmy 
SR. Úroveň aktivít identifikovaných aktérov v oboch uvedených oblastiach má rastúci trend.“ Vzhľadom 
na vývoj medzinárodno-politickej situácie správa predvídala súčasný vývoj: „V tejto súvislosti existuje 
predpoklad, že úroveň negatívnych účinkov týchto hrozieb a intenzita aktivít identifikovaných aktérov 
môže v strednodobom časovom horizonte narastať. Ich spektrum sa bude pravdepodobne rozširovať.

V hodnotenom období boli oprávnení užívatelia pravidelne a komplexne informovaní o úzkom súvise a 
prepojení oboch problematík, ďalej o problematike tzv. trollov, identifikovaných formách a metódach 
informačno-psychologického pôsobenia, súvisiacich aktivitách domácich a zahraničných súkromných 
bezpečnostných spoločností a občianskych združení, ktoré pôsobia, resp. pôsobili na našom území, 
moduse operandi a aktuálnych aktivitách cudzích spravodajských služieb. Spravodajské informácie boli 
sprístupnené relevantným subjektom bezpečnostného sektora SR.“107

Nemenej významné sú aj nasledovné konštatovania z rovnakej správy za rok 2015, ktoré presne 
odrážajú spôsob a fungovanie viacvektorového pôsobenia v kontexte hybridných hrozieb: „V hodnotenom 
období bol, rovnako ako vo väčšine členských štátov NATO a EÚ, zaznamenaný nárast aktivít cudzích 
spravodajských služieb aj na území SR. (...) Cudzie spravodajské služby aktívne realizujú informačné a 
psychologické operácie s cieľom podpory svojich zahranično-politických záujmov a šírenia dezinformácií. 
Ich cieľom je podporiť snahy cudzích mocí o zmenu architektúry bezpečnostného systému v Európe, 
znížiť dôveryhodnosť a spochybniť opodstatnenosť EÚ a NATO, diskreditovať aktivity krajín tzv. Západu, 
viac polarizovať spoločnosť, prehĺbiť v nej rozpory a znížiť dôveryhodnosť predstaviteľov štátu a štátnych 
orgánov. 

(...) Bol zaznamenaný trend zakladania súkromných bezpečnostných a obchodných subjektov so 
zahraničnou účasťou, ktoré môžu byť z hľadiska strednodobého až dlhodobého časového horizontu 
využívané v rámci hybridného spôsobu vedenia bojových operácií, prípadne na podporu teroristických, 
extrémistických a kriminálnych aktivít.“ 108

V súvislosti so zameraním tejto kapitoly je  dôležité poukázať na jasné zacielenie informačných 
a psychologických operácií a zakladanie subjektov využiteľných na finančné transfery a skrytú podporu 
podvratných aktivít.

Význam informačných operácií zo strany cudzích mocností a ich dopad na spoločnosť, vrátane 
politických preferencií, boli jednými z hlavných tém správy Vojenského spravodajstva aj v roku 2016, 
kde sa hneď v úvode konštatuje, že „podstatne zvýšená pozornosť bola preto v hodnotenom období 
v tejto súvislosti venovaná najmä problematike strategickej propagandy a informačno-psychologického 
pôsobenia, vyhodnocovaniu indikátorov hrozieb kybernetických útokov, terorizmu a extrémizmu. (...) 
Získané poznatky v hodnotenom období potvrdzovali trend nárastu a zvyšovania intenzity aktivít cudzích 
spravodajských služieb na území SR. Na elimináciu aktivít cudzích spravodajských služieb boli prijímané 
aktívne opatrenia.“109 

Ostatná dostupná správa za rok 2017 obsahuje podobné hodnotenie situácie ako v predchádzajúcom 
roku, že „podstatne zvýšená pozornosť bola preto v hodnotenom období v tejto súvislosti venovaná najmä 
problematike vyhodnocovania indikátorov hrozieb kybernetických útokov, strategickej propagandy a 
informačno-psychologického pôsobenia, terorizmu a extrémizmu.

107 Vojenské spravodajstvo, Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015, 2016, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2015/ 
108 Ibid. 
109 Vojenské spravodajstvo, Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2016, 2017, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2016/

http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2015/
http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2016/
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V oblasti strategickej propagandy, informačno-psychologického pôsobenia a terorizmu neboli v porovnaní 
s predchádzajúcim hodnotiacim obdobím zaznamenané relevantné zmeny. Úroveň miery rizika vo vzťahu 
k uvedeným hrozbám skôr stagnovala, prípadne mala v špecifických časových obdobiach tendenciu 
mierne narastať. Všeobecným komplexným problémom vo vzťahu k uvedenému typu hrozieb aj naďalej 
zostáva relevancia a vyhodnocovanie ich indikátorov na úrovni štátu (toto nie je len problém SR).“110

SPRÁVY O BEZPEČNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky sú najkonkrétnejšie v miere pomenovania jednak hlavného 
aktéra snáh o ovplyvňovanie verejnej mienky – Ruskej federácie – a zároveň aj priamo hovoria 
o ovplyvňovaní volebných procesov. Správa z roku 2016 je v tomto smere pomerne otvorená:

„Pokračovalo dezinformačné pôsobenie na obyvateľstvo členských štátov NATO a EÚ z externého 
prostredia zameraného proti hodnotovému systému a demokratickému zriadeniu SR.“

Vplyv takýchto aktivít na situáciu v SR priamo správa pomenúva v ďalšej časti:

„Bezpečnostné prostredie SR negatívne ovplyvňovali predovšetkým terorizmus, migrácia do členských 
štátov EÚ a propaganda zameraná proti hodnotovému systému a demokratickému zriadeniu SR. 
Zintenzívnilo sa dezinformačné pôsobenie z vonkajšieho prostredia na obyvateľstvo členských štátov 
EÚ a NATO proti ich vzájomnej kohézii a vnútornej stabilite. Súbor faktorov vnútorného aj vonkajšieho 
charakteru  oslaboval dôveru verejnosti v niektorých členských štátoch EÚ a NATO voči tradičným politickým 
stranám a liberálnej demokracii ako takej, čo sprevádzalo posilňovanie antisystémových politických strán 
hlásajúcich politiku izolacionizmu a protekcionizmu.“

V časti venovanej predikcii ďalšieho vývoja je správa najkonkrétnejšia a po prvýkrát priamo pomenúva 
aj hlavného aktéra snáh o ovplyvňovanie populácie – Ruskú federáciu, pričom konštatuje, že možno 
očakávať nárast takéhoto pôsobenia:

„Je možné predpokladať, že bude naďalej pretrvávať napätie vo vzťahoch NATO – Ruská federácia. RF 
môže na niektoré kroky NATO zareagovať neočakávaným spôsobom, pričom využije situáciu na posilnenie 
svojho strategického postavenia vo východnej Európe.

V tejto súvislosti budú pretrvávať hybridné hrozby, najmä kybernetické útoky na kritickú 
infraštruktúru, informačné pôsobenie v rozličných podobách – ovplyvňovanie verejnej mienky 
prostredníctvom všetkých dostupných médií a prezentovanie nepravdivých informácií. Dezinformačné 
pôsobenie na obyvateľstvo z externého prostredia v rozpore s bezpečnostnými záujmami SR bude mať 
pravdepodobne rastúci trend.“111

Doteraz najkonkrétnejšie pomenovanie zasahovania zo strany Ruskej federácie do vnútropolitických 
procesov podporou domácich aktérov vôbec je obsiahnuté v ostatnej správe za rok 2017:

„Ruská federácia pokračovala vo zvyšovaní vojenských kapacít a ich pripravenosti v blízkosti hraníc 
NATO, kde tiež realizovala rozsiahle vojenské cvičenia zahŕňajúce aj scenár konfliktu s členskými štátmi 
NATO. Pokračovali cielené operácie voči jednotlivým členským štátom EÚ a NATO v snahe ovplyvniť ich 
vnútropolitické a volebné procesy, zvýšiť ich vnútornú nestabilitu, oslabiť ich jednotu a principiálny postoj 
k porušovaniu medzinárodného práva. V prípade SR sa tieto aktivity prejavovali najmä cieleným šírením 
propagandy a dezinformácií zameraných proti hodnotovému systému a demokratickému zriadeniu SR, 
ale tiež pretrvávajúcou podporou extrémistických skupín vystupujúcich proti členstvu SR v EÚ a NATO, 
čoho dôsledky sa môžu naplno prejaviť v nešpecifikovanom časovom horizonte.“112

110 Vojenské spravodajstvo, Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017, 2018, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2017/
111 Vláda SR, Správa o bezpečnostnej situácii v SR za rok 2016
112 Vláda SR, Správa o bezpečnostnej situácii v SR za rok 2017

http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2017/


48

Je to po prvý raz, kedy sa vo verejne dostupnom materiáli schválenom vládou SR hovorí o priamej podpore 
cudzej moci pre extrémistické skupiny vystupujúce proti členstvu SR v EÚ a NATO. Zohľadňujúc slovenský 
kontext a situáciu v oblasti extrémizmu je možné predpokladať, že pod pojem extrémistické skupiny 
správa zaraďuje aj politickú stranu Kotleba - ĽSNS, ktorá iniciovala zber podpisov za vyhlásenie referenda 
o vystúpení SR z EÚ a NATO. V časti venovanej výhľadu do budúcna správa konkrétne hovorí aj o snahách 
Ruskej federácie ovplyvňovať volebné procesy:

„V blízkej budúcnosti zrejme nemožno očakávať zásadnú zmenu vzťahov členských štátov NATO a EÚ 
s Ruskou federáciou, ktoré budú ovplyvnené aj rozdielnym postojom k riešeniu ozbrojených konfliktov 
na Ukrajine a v Sýrii. V tomto kontexte možno predpokladať aj pokračujúce sofistikované pôsobenie 
na členské štáty NATO a EÚ a ich partnerov s dôrazom na ovplyvňovanie ich verejnej mienky, čo sa 
môže prejaviť aj aktivitami na ovplyvnenie volebných procesov a ďalšími aktivitami, vrátane zneužívania 
kybernetického priestoru.“113

V kontexte vyššie uvedených konštatovaní vo výročných správach spravodajských služieb a Správ 
o bezpečnosti SR je dôležité, akým spôsobom sa pomenovanie daných hrozieb premietlo do verejných 
politík SR – najmä Bezpečnostnej stratégie SR, a či sú v nich dostatočne obsiahnuté všetky aspekty.

MEDZINÁRODNÉ SPRÁVY A HODNOTENIA

Slovenská republika je ako člen viacerých medzinárodných organizácií aj predmetom hodnotenia z ich 
strany. V kontexte volieb je najvýznamnejšia Organizácia  pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 
a jej Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý je považovaný za najdôveryhodnejšiu 
organizáciu na pozorovanie volieb, ktoré vykonáva od svojho vzniku v 90. rokoch.

Vzhľadom na zásadnú zmenu legislatívy súvisiacu s volebnými kampaňami a financovaním politických 
strán v roku 2014, je najrelevantnejšou správa OBSE o parlamentných voľbách v roku 2016. ODIHR v danej 
správe priamo nespomína problematiku ovplyvňovania vnútropolitickej situácie zo strany zahraničných 
aktérov, ale viaceré jej závery sú významné a poukazujú na nedostatky v súčasnej právnej úprave.

„Nový volebný zákon zavádza ustanovenia o registrácii „tretích strán“ a o financovaní kampane len cez 
„transparentný účet“, prostredníctvom ktorého je zabezpečená verejná kontrola transakcií na tomto účte. 
Avšak možnosť pokrytia rôznych výdavkov na kampaň v jednej transakcii obmedzuje účinnosť takéhoto 
opatrenia. Niektoré aspekty financovania kampane bude treba riešiť, vrátane jednoduchosti obchádzania 
maximálnej povolenej výšky výdavkov na kampaň pomocou tretích strán a absencie poskytovania 
priebežných výkazov strán súťažiacich vo voľbách.“114

Práve využívanie tretích strán na obchádzanie limitu výdavkov je hlavným slabým článkom súčasnej 
právnej úpravy týkajúcej sa volebných kampaní. Druhým nedostatkom, ktorý konštatuje správa ODIHR, je 
časové obdobie, počas ktorého sú politické strany viazané limitom na výdavky. 

„Limit nákladov na kampaň je 3 000 000 eur pre každú politickú stranu, ktorá predložila kandidátnu 
listinu. Táto hranica pokrýva obdobie volebnej kampane a obdobie pred kampaňou v dĺžke 180 dní pred 
oficiálnym začiatkom volebnej kampane. Mnohí účastníci rozhovorov s OBSE/ODIHR EAM115 poukázali 
na skutočnosť, že strany vynakladali prostriedky na kampaň dávno pred obdobím pred kampaňou, kvôli 
čomu je ťažké overiť, či údaje v správach o nákladoch na kampaň zodpovedajú skutočným výdavkom. (...) 
Politické strany, ktoré sa zúčastňujú volieb môžu prijať dary len cez osobitný, takzvaný “transparentný” účet, 
zriadený len na účely volebnej kampane. Iné zdroje príjmov, ako sú bankové úvery a bezodplatné plnenie, 
nie sú predmetom oznamovania, čo obmedzuje možnosť verejnej kontroly politického financovania.“116

113 Ibid.
114 Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, Záverečná správa volebnej hodnotiacej misie OBSE/ODIHR Slovenská republika parlamentné voľby 5. 

Marec 2016, 2016 https://www.osce.org/sk/odihr/elections/slovakia/238641?download=true 
115 OBSE EAM – Election Observation Mission – misia OBSE na pozorovanie volieb
116 Usmernenie OBSE/ODIHR a Benátskej komisie k regulácii politických strán z roku 2010 v odseku 198 uvádza, že “štáty by mali vyžadovať od politických 

strán uchovávanie záznamov o všetkých priamych príspevkoch a bezodplatnom plnení poskytnutom všetkým politickým stranám a kandidátom počas 
volebného obdobia. Takého záznamy by mali byť verejne prístupné a musia spĺňať vopred stanovené limity na náklady“ Foreign funding: Guidelines 

https://www.osce.org/sk/odihr/elections/slovakia/238641?download=true
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Na zvýšenie transparentnosti financovania politických strán by teda podľa ODIHR bolo vhodné, aby 
štvrťročne oznamovali všetky typy príjmov vrátane darov, bankových úverov a bezodplatných plnení.

Vo svojej ostatnej správe z decembra 2018 mapujúcej situáciu pred nadchádzajúcimi prezidentskými 
voľbami v marci 2019 ODIHR konštatuje, že väčšina odporúčaní adresovaných Slovenskej republike, 
týkajúcich sa najmä volebných kampaní, ostala nerealizovaná.117 Zároveň sa v správe konštatuje, že 
existujúca legislatíva neobsahuje špecifické ustanovenia týkajúce sa politických kampaní v online 
prostredí a vyjadruje obavy nad nedostatkom transparentnosti reklám v online prostredí aj nad šírením 
dezinformácií.

KORUPCIA A FINANCOVANIE POLITICKÝCH STRÁN

Slovenská republika ako členský štát Rady Európy je zároveň aj členom k nej pridruženej Skupiny štátov 
proti korupcii - GRECO.118 GRECO pravidelne monitoruje dodržiavanie štandardov a odporúčaní zo strany 
svojich členských štátov a v októbri 2014 prijalo na svojom 65. plenárnom zasadnutí dodatok k správe 
o treťom kole hodnotenia Slovenskej republiky, týkajúcej sa aj financovania politických strán a politických 
kampaní.119 

GRECO vo vyššie uvedenej správe nadväzujúcej na predchádzajúce správy, ktoré konštatovali celkovo 
neuspokojivú úroveň plnenia odporúčaní zo strany SR, oceňuje dosiahnutý pokrok súvisiaci s prijatím novej 
legislatívy a uvádza, že zo 16 odporúčaní je uspokojivo implementovaných 13. Najzávažnejším nesplneným 
odporúčaním z pohľadu zamerania tejto správy je odporúčanie č. 1 týkajúce sa preukazovania výdavkov 
na kampaň jednotlivými kandidátmi na poslancov v parlamentných voľbách. Na nich sa v súčasnosti 
nevzťahujú obmedzenia a postupy uplatňované voči politickým stranám, a v praxi tak môže dochádzať 
k obchádzaniu limitov stanovených v zákone a k znižovaniu transparentnosti volebných kampaní.

IV. ANALÝZA LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA

Právna úprava volieb, volebných kampaní a financovania politických strán a hnutí je obsiahnutá vo 
viacerých právnych predpisoch. Za najdôležitejšie z nich možno v kontexte tejto správy považovať:

•	 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (je 
predmetom tejto analýzy v časti o procesoch a štruktúrach);

•	 Zákon o volebnej kampani;

•	 Zákon o politických stranách a politických hnutiach.

ZÁKON O VOLEBNEJ KAMPANI

Zákon o volebnej kampani bol prijatý prvýkrát v máji roku 2014 a predstavoval zásadný posun v právnej 
úprave týkajúcej sa financovania volebných kampaní v rôznych druhoch volieb – od parlamentných 
a prezidentských až po voľby do samosprávnych orgánov.120 Vo vzťahu k téme tejto kapitoly sú 
najpodstatnejšie ustanovenia týkajúce sa jednak okruhu subjektov, ktoré môžu prispievať na jednotlivé 
druhy volebných kampaní a zavedenie pojmu „tretia strana“.

on Political Party Regulation, Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session Venice, 15–16 October 2010, https://www.osce.org/
odihr/77812?download=true     

117 OBSE-ODIHR, Slovak Republic Presidential Election 16 March 2019, ODIHR Needs Assessment Mission Report, 3-5 December 2018, 2018 https://www.
osce.org/odihr/elections/slovakia/409644?download=true 

118 Rada Európy, Čo je GRECO (What is GRECO), https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco 
119 Rada Európy, GRECO, Tretie kolo hodnotenia, Dodatok k Druhej Správe o plnení odporúčaní Slovenskej Republiky „Trestnoprávna úprava“ a 

”Transparentnosť financovania politických strán“, Štrasburg, 10. októbra 2014 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ca590 

120 Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 
predpisov

https://www.osce.org/odihr/77812?download=true
https://www.osce.org/odihr/77812?download=true
https://www.osce.org/odihr/elections/slovakia/409644?download=true
https://www.osce.org/odihr/elections/slovakia/409644?download=true
https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ca590
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ca590
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V princípe je možné konštatovať že na Slovensku platí plošný zákaz prijímania finančných darov alebo 
iných bezodplatných plnení na účely volebných kampaní od štátu a naň naviazaných právnických osôb, 
rôznych druhov mimovládnych organizácií a v neposlednom rade zahraničných fyzických a právnických 
osôb. Zákon explicitne stanovuje nasledovné druhy subjektov ktorých je zakázané prijímať finančné dary 
a bezodplatné plnenia:

„a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec 
alebo vyšší územný celok,

c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší 
územný celok,

d) občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s 
medzinárodným prvkom,

e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,

f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,

h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné 
údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,

i) európskej strany a európskej nadácie.“121

Zároveň tento zákon zaviedol nový typ aktéra kampane s názvom “tretia strana”. Tou môže byť ktorýkoľvek 
jednotlivec alebo právnická osoba, ktorá si želá podporiť kampaň politickej strany alebo kandidáta. Tretia 
strana musí byť zaevidovaná štátnou komisiou a rovnako si musí zriadiť transparentný účet. Na tretiu 
stranu sa vzťahujú podobné obmedzenia ako na financovanie volebných kampaní všeobecne. Treťou 
stranou nesmie byť v zmysle § 8 ods. 2 zákona:

„a) štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

b) právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo 
vyšší územný celok,

c) právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší 
územný celok,

d) verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,

e) fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f) právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí,

g) európska politická strana a európska politická nadácia,

h) politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo voľbách podľa osobitného predpisu, 
ani fyzické osoby na kandidátnej listine takejto politickej strany,

i) fyzická osoba, ktorá sa stala kandidátom vo voľbách podľa osobitného predpisu.“122

121 Zákon č. 181/2014 Z. z. § 3 ods. 2 s odkazom na ustanovenie § 22, § 23 a § 24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
122 Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov
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Finančné prostriedky možno vkladať na transparentné účty politických strán alebo tretích strán do 48 hodín 
pred dňom konania volieb. Na výšku jednotlivých darov nie je žiadny limit, ten je stanovený len na celkovú 
sumu vynaloženú na volebnú kampaň do Národnej rady SR politickou stranou, kandidátom v prezidentských 
voľbách na prezidenta či vo voľbách do orgánov samosprávy. 

Ako bolo vyššie uvedené, za nedostatok danej právnej úpravy je možné považovať neexistenciu celkového 
limitu na sumu financií či bezodplatných plnení vynaložených súhrnne tretími stranami v prospech daného 
kandidáta či politickej strany v rámci predvolebnej kampane. Limit stanovený v zákone sa týka len výšky 
financií, ktoré môže vynaložiť jeden subjekt registrovaný ako tretia strana, čo je 100 000 eur. 

Vzhľadom na priamy zákaz financovania volebných kampaní zahraničnými právnickými a fyzickými osobami 
je dôvodné predpokladať, že štátni aktéri, ktorí sa snažia ovplyvňovať vnútropolitickú situáciu podporou 
politických strán či kandidátov, tak robia prostredníctvom nastrčených subjektov, ako to uvádza napríklad 
správa Vojenského spravodajstva z roku 2015, ktorá konštatuje zakladanie obchodných subjektov, ktoré 
môžu byť využité na realizáciu hybridných hrozieb. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bola prijatá právna úprava, 
ktorá založí povinnosť pre tretie strany (a prípadne aj pre individuálnych darcov, ktorých výška daru prekročí 
určitú hranicu, napr. 100 000 eur) registrovať sa v obchodnom registri za účelom preukázania konečného 
užívateľa výhod. Takýmto spôsobom by mohlo dôjsť k odkrytiu nastrčených prostredníkov, a zároveň by 
takéto opatrenie slúžilo na zvýšenie transparentnosti financovania politických strán a volebných kampaní 
ako takých.

V. ANALÝZA ŠTRUKTÚR A PROCESOV

Procesnú stránku volieb upravuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Tento zákon upravuje na 
jednej strane podmienky výkonu volebného práva a zároveň organizáciu volieb a referenda.123 Subjektmi, 
ktoré majú najväčší vplyv na riadny priebeh volieb, sú Ministerstvo vnútra, Štátna volebná komisia 
a Štatistický úrad. Najpodstatnejšou časťou daného zákona vo vzťahu k tomuto reportu je časť týkajúca 
sa postavenia a kompetencií Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (Štátna 
komisia). V zákone stojí:

§ 13

„(1) Zriaďuje sa Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 
komisia“) ako nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí (ďalej len 
„politická strana“), riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Štátna komisia má 14 členov (...)

§ 16 

(1) Štátna komisia

d) kontroluje financovanie politických strán,

e) kontroluje financovanie a vedenie volebnej kampane,

f) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ministerstva vnútra vydaným podľa osobitných predpisov vo 
veciach financovania politických strán a vo veciach volebnej kampane,

f) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ministerstva vnútra vydaným podľa osobitných predpisov vo 
veciach financovania politických strán a vo veciach volebnej kampane.”

Význam Štátnej komisie vo vzťahu k zasahovaniu vonkajších aktérov do volebných procesov spočíva 
predovšetkým v kontrole financovania politických strán a hnutí. Napriek nespornému prínosu, ktorý jej 
zriadenie prinieslo je za najzávažnejšie nedostatky možno považovať zaradenie úradu štátnej komisie do 
štruktúr ministerstva vnútra, legislatívne obmedzenia pri kontrole financovania a obmedzené personálne 
kapacity.  
123 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov



52

Ministerstvo vnútra ako ústredný orgán štátnej správy najmä organizačne a technicky zabezpečuje 
prípravu a priebeh volieb. Jeho kompetencie sú určené v ustanovení § 17 ods. 7 nasledovne:

„(7) Ministerstvo vnútra

a) plní úlohy odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie vo volebných veciach,

b) zabezpečuje tlač hlasovacích lístkov,

c) vydáva vzory volebných tlačív a obálok a zabezpečuje ich vyhotovenie,

d) usmerňuje obce pri utváraní volebných okrskov, zostavovaní zoznamov voličov, vybavení volebných 
miestností a úschove volebných dokumentov,

e) určuje systém elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov,

f) zabezpečuje pre obce a volebné orgány metodické a informačné pomôcky potrebné na ich činnosť,

g) spolupracuje s orgánmi Európskej komisie vo veciach volieb do Európskeho parlamentu,

h) plní ďalšie úlohy podľa osobitných častí tohto zákona.“

Na podporu praktického chodu Štátnej komisie zriaďuje MV SR Úrad štátnej komisie. Okrem iného 
má významnú úlohu pri kontrole financovania politických strán a hnutí ako i volebných kampaní. Jeho 
kompetencie sú stanovené v § 16 odseku 5:

„(5) Úrad

a) plní úlohu sekretariátu štátnej komisie,

b) kontroluje plnenie úloh, ktoré fyzickým osobám a právnickým osobám vyplývajú z právnych predpisov 
upravujúcich financovanie politických strán, a volebnú kampaň,

c) plní úlohy ustanovené osobitnými predpismi,

d) plní ďalšie úlohy podľa pokynov štátnej komisie.“124

Vzhľadom na množiace sa prípady snáh o zasahovanie a ovplyvňovanie volebných procesov v rámci 
celej EÚ zo strany cudzích štátnych aktérov by bolo potrebné posilniť kapacity Úradu a Štátnej komisie 
o pracovnú skupinu (tzv. task force), ktorá by v čase volieb operatívne monitorovala a riešila akékoľvek 
incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti spôsobilé narušiť priebeh volieb, a zároveň monitorovala 
oblasť informačných operácií. Práve kombinované využívanie kybernetických útokov na volebné štáby, 
jednotlivých kandidátov alebo centrály politických strán spolu so zámerným zverejňovaním uniknutých 
informácií na sociálnych médiách, je schopné pri vhodnom načasovaní privodiť zmenu voličského 
správania, a ohroziť tak nezávislosť volebného procesu. 

VI. ANALÝZA VEREJNÝCH POLITÍK 

Na Slovensku neexistuje verejná politika, ktorá by sa systematicky zaoberala ochranou pred zasahovaním 
zo strany vonkajších aktérov do vnútorných záležitostí vrátane volebných procesov. Čiastočne sa tejto 
problematike venuje Bezpečnostná stratégia SR schválená vládou SR dňa 4. októbra 2017.125 Vo vzťahu 
k téme tejto analýzy je najvýznamnejším bod č. 14, ktorý explicitne pomenúva propagandistické pôsobenie 
domácich a zahraničných aktérov:

124 Ibid. 
125 Vláda SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1
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„14. Na znižovanie bezpečnosti Slovenskej republiky vplýva pokles dôvery verejnosti v členských štátoch 
EÚ a NATO k týmto organizáciám. Odstredivé tendencie a šírenie politických prúdov zameraných proti 
existencii a hodnotám, ktoré EÚ a NATO predstavujú, majú potenciál oslabiť alebo znefunkčniť ich 
fungovanie, zvrátiť integračný proces, a tým poškodiť bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. 
Významným faktorom prehlbovania tohto problému je propagandistické a dezinformačné pôsobenie 
vonkajších a vnútorných aktérov.“

Toto nebezpečenstvo je konkretizované v bode č. 29, ktorý zdôrazňuje dopad pôsobenia cudzích 
spravodajských služieb na bezpečnostnú situáciu SR a špecificky pomenúva ovplyvňovanie verejnej 
mienky ako jeden z významných vektorov ich pôsobenia:

„29. Bezpečnostná hrozba pôsobenia cudzích spravodajských služieb, ktoré na území SR alebo v 
zahraničí ohrozujú bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky alebo jej spojencov, je dlhodobo vysoká a k 
jej ďalšiemu nárastu prispieva aj zvyšujúca sa úroveň informatizácie. Ich pôsobenie zahŕňa predovšetkým 
získavanie informácií, vrátane utajovaných skutočností, ktorých únik ohrozuje záujmy Slovenskej republiky 
a jej spojencov, snahu o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek, 
ovplyvňovanie verejnej mienky a priemyselnú špionáž. Schopnosťou realizovať spravodajské aktivity 
ohrozujúce bezpečnosť Slovenskej republiky disponujú aj niektorí domáci a zahraniční neštátni aktéri.“

Vplyv propagandy a informačných operácií je opätovne zdôraznený v bode č. 33:

„33. Významný podiel na tomto vývoji má šírenie propagandy smerovanej proti záujmom Slovenskej 
republiky a jej spojencov v euroatlantických štruktúrach. Umožňuje ho najmä účinná a zdrojovo nenáročná 
propagácia prostredníctvom elektronických foriem komunikácie, najmä sociálnych sietí.“126

Na úrovni Európskej únie je najvhodnejším príkladom takýchto politík súbor opatrení predstavených 
v septembri 2018 prezidentom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom pri príležitosti prednesenia 
Správy o stave Únie. Na toto oznámenie nadviazal a jednu špecifickú, v kontexte veľmi významnú, oblasť 
rozpracoval Akčný plán proti dezinformáciám zverejnený 5. decembra 2018, 127 ktorý je bližšie analyzovaný 
v tematickej analýze zaoberajúcej sa strategickou komunikáciou. 

Opatrenia predstavené v Správe o stave Únie v septembri 2018 sú zatiaľ najkomplexnejším systémom 
krokov zameraných na posilnenie odolnosti členských štátov EÚ a volieb do Európskeho parlamentu 
ako takých pred neoprávneným zasahovaním. Predstavujú kombináciu rôznych opatrení zameraných na 
rôznych aktérov od národných štátov, cez politické strany, až po sociálne médiá, ktoré vo svojej komplexnosti 
majú potenciál zásadne obmedziť alebo neutralizovať podvratné pôsobenie cudzích mocností na priebeh 
európskych volieb.128

Opatrenia predstavené Európskou komisiou sledujú nasledovné ciele:

•	 Ochrana údajov: posilnenie ochrany osobných údajov vo volebnom kontexte

•	 Transparentnosť: záruka transparentnosti politickej reklamy na internete

•	 Kybernetická bezpečnosť: ochrana volieb pred kybernetickými útokmi

•	 Spolupráca: zlepšenie vnútroštátnej a európskej spolupráce v otázkach potenciálnych hrozieb v 
súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu

•	 Primerané sankcie: záruka toho, že volebné pravidlá budú dodržiavať všetci

126 Ibid. 
127 Európska komisia, Európa, ktorá chráni: EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám, 2018 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_sk.htm 
128 Európska komisia, Stav Únie 2018: Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb, Štrasburg, 2018, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm
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Vychádzajúc z týchto cieľov Európska komisia predložila nasledovný súbor opatrení:

•	 Vytvorenie siete pre spoluprácu pri voľbách, transparentnosti na internete, ochrane pred 
kybernetickými bezpečnostnými incidentmi a boji proti dezinformačným kampaniam slúžiacej na 
rýchlu výmenu informácií a vzájomnú podporu,

•	 Zvýšenie transparentnosti politickej reklamy na internete, vrátane informácií o jej zacielení,

•	 Zvýšenie ochrany sieťových a informačných systémov členských štátov pred kybernetickými 
hrozbami  na základe usmernenia Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť,

•	 Dôsledné uplatňovanie právnych predpisov EÚ o ochrane údajov, najmä Všeobecného nariadenie 
EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa vzťahuje aj na komunikáciu súvisiacu s voľbami,

•	 Sprísnenie pravidiel financovania európskych politických strán, ktorým sa umožní, aby sa ukladali 
finančné sankcie za porušenie pravidiel ochrany údajov s cieľom úmyselne ovplyvniť výsledok 
európskych volieb,

•	 Návrh vytvoriť sieť centier kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť s cieľom lepšie koordinovať 
dostupné finančné zdroje a adresnejšie ich zamerať na spoluprácu v kybernetickej bezpečnosti, 
kybernetický výskum a inovácie.129 

Zásadným prínosom tohto súboru opatrení je ich synergický efekt, ktorý spája finančné aspekty 
(financovanie európskych politických strán), zvýšenie transparentnosti reklám v online prostredí, zlepšenie 
výmeny informácií na európskej úrovni a zvýšenie kybernetickej ochrany. V synergii s dopadom Akčného 
plánu proti dezinformáciám sa jedná o vhodný súbor krokov, ktoré pri ich skutočnej aplikácii na úrovni 
jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenska, môžu mať zásadný dopad na zvýšenie nezávislosti 
a transparentnosti európskych volieb.

Na druhej strane je otázne, či v tak krátkom časovom horizonte od ich prijatia budú jednotlivé členské 
štáty a EK ako taká skutočne realizovať všetky navrhované a plánované opatrenia spôsobom, ktorý 
bude mať reálny dopad na ochranu integrity volebných procesov. Navyše bez vyriešenia problémov 
analyzovaných v ostatných častiach tejto kapitoly na národnej úrovni budú stále viaceré aspekty volieb, 
najmä financovanie kampaní a politických strán, otvorené voči zasahovaniu a ovplyvňovaniu.

VII. ODPORÚČANIA

•	 Zvýšiť mieru konkrétnosti a otvorenosti výročných verejných správ Slovenskej informačnej služby, 
Vojenského spravodajstva a Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky a pomenovať konkrétnych 
aktérov zasahujúcich do vnútorného vývoja SR. Priamym pomenovaním takýchto snáh a ich 
aktérov bude možné zvýšiť povedomie a odolnosť všetkých subjektov verejnej správy, ale aj 
verejnosti ako takej. Otvorené pomenovanie snáh o ovplyvňovanie postojov a ich aktérov je prvým 
krokom k ich delegitimizácii a zníženiu dopadu ich aktivít na spoločnosť a ako také má významnú 
úlohu aj v oblasti strategickej komunikácie a informovanosti občanov. 

•	 Zahrnúť náklady vynakladané jednotlivými kandidátmi vo voľbách do Národnej rady SR a do 
Európskeho parlamentu do záverečnej správy o financovaní volebných kampaní. Súčasná 
právna úprava nijako neupravuje náklady vynaložené na volebné kampane zo strany jednotlivých 
kandidátov vo voľbách do NRSR a EP. Rozšírenie okruhu zverejňovaných informácií odstráni 
existujúcu medzeru v právnej úprave, ktorú môžu využívať politické strany na znižovanie miery 
transparentnosti o financovaní ich kampaní do NRSR a EP práve prostredníctvom využívania 
ich financovania cez jednotlivých kandidátov. Podľa platnej právnej úpravy totiž nie sú samotní 
kandidáti vo voľbách do NRSR a EP povinní zverejňovať svoje náklady a ani sa nepovažujú za 
tretie strany.130 

129 Európska komisia, Stav Únie 2018: Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb, 2018 http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm

130 Viď Zákon č. 181/2014 o volebnej kampani, ustanovenie §8 ods. 2 Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť  i) fyzická osoba, ktorá sa stala 
kandidátom vo voľbách podľa osobitného predpisu. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm
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•	 Zaviesť pravidelné štvrťročné zverejňovanie informácií o použití prostriedkov politických strán a 
volebných  kampaní v rozsahu, v ktorom sú povinné viesť evidenciu v zmysle zákona o volebnej 
kampani. Zverejnenie súhrnnej správy až po skončení volebnej kampane, ktorá trvá viac ako 
6 mesiacov, neumožňuje priebežné vyhodnocovanie najmä bezodplatných plnení a iných 
spôsobov podpory. 

•	 Rozšíriť dobu 180 dní pred začiatkom kampane, počas ktorých je potrebné preukazovať 
prostriedky vynaložené na politickú kampaň v prípade volieb do NRSR a prezidentských 
volieb. Keďže aktivity súvisiace s propagáciou politických strán a hnutí, ako aj kandidátov na 
prezidenta, sa reálne začínajú oveľa skôr ako 180 dní pred termínom vyhlásenia volieb, správy 
o financovaní volebných kampaní by mali pokrývať aj toto obdobie. Ako vhodné sa javí rozšíriť 
súčasné obdobie na 365 dní pred termínom vyhlásenia volieb. 

•	 Stanoviť celkovú povolenú výšku podpory pre politické kampane realizované pre daného 
kandidáta alebo stranu prostredníctvom tretích strán. Súčasná právna úprava stanovuje len 
obmedzenie na výšku financií minutých jednou treťou stranou, nie ich celkový súčet. V praxi 
teda môže dochádzať k tomu že celkový súhrn financií vynaložených na kampaň  je v zásade 
neobmedzený pri využití väčšieho množstva tretích strán.

•	 U subjektov, ktoré sa registrujú v rámci volebnej kampane ako tretie strany, zaviesť povinnosť 
uviesť skutočnosti preukazujúce, kto je konečný užívateľ výhod. Obchádzanie obmedzení 
stanovených zákonom o volebnej kampani na okruh subjektov ktoré môžu financovať volebné 
kampane aj samotné politické strany prostredníctvom nastrčených darcov predstavuje značné 
riziko. Vzhľadom na závažnosť takéhoto vplyvu na výsledok volebných procesov je potrebné 
sprehľadniť vlastnícke štruktúry a identifikovať skutočných vlastníkov či majiteľov subjektov, 
ktoré financujú volebné kampane a politické strany.

•	 Vytvoriť štruktúry a procesy v subjektoch verejnej správy, ktoré by dokázali efektívne a v reálnom 
čase vyhodnocovať a reagovať na kybernetické a informačné operácie schopné narušiť priebeh 
volieb a vybaviť ich dostatočnými personálnymi a technickými kapacitami. Úrad štátnej volebnej 
komisie zriadený na MV SR takýmito kapacitami momentálne nedisponuje a práve previazanosť 
rôznych typov hrozieb a ich synergické pôsobenie si vyžaduje väčší stupeň vzájomnej koordinácie 
a spolupráce naprieč rôznymi zložkami zodpovednými za slobodný a férový priebeh volieb (od 
kybernetickej bezpečnosti až po informačné operácie).

•	 Zvýšiť informovanosť a kapacity volebných štábov brániť sa pred kybernetickými útokmi a využiť 
príklady dobrej praxe a praktické postupy z ostatných členských krajín EÚ a USA v tejto oblasti. 

VIII. ZÁVER

Problematika zasahovania zahraničných nepriateľských aktérov a ovplyvňovania volebných procesov je 
napriek svojmu zásadnému významu v podmienkach Slovenskej republiky podceňovaná. Nezávislosť 
a legitimita volebného procesu je pritom pre dôveru občanov v zastupiteľskú demokraciu kľúčová. 
Verejne dostupné správy bezpečnostných služieb sa takýmto snahám venujú len okrajovo a všeobecne, 
výnimočne sú v nich pomenovaní aktéri a ich ciele. Legislatívny rámec v princípe poskytuje teoreticky 
dobrú ochranu pred takýmto zasahovaním, obsahuje však viacero nedostatkov, ktoré umožňujú 
obchádzanie obmedzení týkajúcich sa hlavne financovania politických strán a volebných kampaní. 

Oblasťou, ktorá úplne absentuje v slovenských verejných politikách, je téma informačnej bezpečnosti 
v jej širšom ponímaní – bezpečnosť kognitívna a bezpečnosť zdieľaných a konzumovaných informácií 
pred ich úmyselnou manipuláciou zo strany cudzích mocností a neštátnych nepriateľských aktérov. So 
stúpajúcim významom a dopadom informácií šírených na internete, a špecificky na sociálnych sieťach, 
sa zvyšuje aj ich dopad na rozhodovacie procesy, formovanie názorov a postojov, vrátane tých politických. 
Bez existencie jasnej  a komplexnej verejnej politiky a s ňou previazaných nástrojov a štruktúr hrozí, že 
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nepriateľskí štátni aktéri a ich domáci spojenci využijú dostupné technologické možnosti na polarizáciu 
spoločnosti, rozvrátenie jej vnútornej súdržnosti a dosiahnutie vlastných geopolitických cieľov, ktoré 
sú v rozpore so záujmami Slovenska. Voľby do Európskeho parlamentu sú vhodnou príležitosťou, ako 
zvýšiť odolnosť jednotlivých zložiek volebného systému, ale aj slovenskej spoločnosti ako takej voči 
snahám o jej manipuláciu.
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STRATEGICKÁ KORUPCIA

Michal Piško

I. ÚVOD

„Hybridná vojna – to nie sú len rôzne silové operácie, ktoré v súčasnosti vidíme v Sýrii a na Ukrajine. 
Je to tiež použitie propagandy, informačných technológií, peňazí, povstalcov, národnostných komunít, 
zasahovania do volieb, agentov a korupcie. Áno, aj korupcie. Pričom korupcia je najúčinnejším nástrojom 
v týchto vojnách.“131 Takto na sklonku roka 2017 definoval prostriedky hybridnej vojny ruský novinár 
a vojenský expert Arkadij Babčenko. Ešte väčšiu svetovú pozornosť ako vďaka svojim článkom získal pol 
roka nato pri predstieraní vlastnej smrti, aby tak ukrajinským úradom pomohol dopadnúť objednávateľov 
jeho vraždy.132 

Štátne inštitúcie, expertné think-tanky, aj médiá v mnohých krajinách Európy, Severnej Ameriky či v 
Austrálii, si riziko korupcie ako nástroja hybridných hrozieb dlhodobo uvedomujú a reflektujú ho v množstve 
článkov, analytických dokumentov a stratégií. Hoci v týchto dokumentoch opisujú spomínané riziká cez 
rôzne pojmy, pre účely tejto štúdie sa používa zastrešujúci termín „strategická korupcia“, s ktorým pracuje 
napríklad britský novinár a odborník na ruskú zahraničnú politiku Peter Pomerantsev.133 

Strategickou korupciou sa myslí najmä využívanie korupčných praktík a nelegálnych peňazí na získavanie 
politického vplyvu a ovplyvňovanie verejnej mienky. Motiváciou takéhoto jednania sú teda skôr politické 
ako finančné dôvody. V kontexte hybridných hrozieb sú iniciátormi strategickej korupcie predovšetkým 
predstavitelia cudzích štátov alebo iných vplyvných subjektov usilujúcich sa využívať politický vplyv na 
presadzovanie vlastných geopolitických cieľov. Tieto metódy sú v prostredí strednej Európy spájané 
predovšetkým s mocenskými ambíciami Ruska a niektorých ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu, 
ale napríklad aj s Čínou.

Ako bolo zdôraznené už v štúdii Mapovanie zraniteľnosti Slovenskej republiky v oblasti hybridných hrozieb 
z októbra 2018,134 riziká strategickej korupcie zostávajú u nás takmer neprebádané. Neznamená to však, 
že sa nás netýkajú. 

Slovensko, ako postkomunistická krajina v niekdajšej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, patrí medzi 
zraniteľné štáty. Existujú aj ďalšie rizikové faktory, ktoré zvyšujú našu ohrozenosť. Aj napriek nášmu 
členstvu v Európskej Únii a NATO vníma podľa prieskumu GLOBSECu z jari 2018 až 56 percent obyvateľov 
Slovenska našu pozíciu niekde „medzi Východom a Západom“.135 Podobné, alebo otvorene proruské 
postoje, u nás dlhodobo zastávajú aj viacerí politici na významných pozíciách. Etablovať sa tu úspešne darí 
aj viacerým alternatívnym médiám spochybňujúcim naše severoatlantické ukotvenie. Mainstreamovým 
médiám zároveň neverí až 40 percent Slovákov.136 

131 Babčenko, A., Теория хаоса в действии. И она уже здесь, Новое Время, 2017, https://nv.ua/opinion/teorija-haosa-v-dejstvii-i-ona-uzhe-zdes-2358409.html 
132 TASR, Ruský novinár Babčenko žije. Svoju smrť nafingoval, SME, 2018, https://svet.sme.sk/c/20838436/rusky-novinar-babcenko-zije-vystupil-pred-

verejnostou.html 
133 The Institute of Modern Russia, The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money, 2014, http://www.interpretermag.

com/wp-content/uploads/2015/07/PW-31.pdf
134 GLOBSEC, Mapovanie zraniteľnosti SR v oblasti hybridných hrozieb (Východisková štúdia), GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/

uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf  
135 GLOBSEC, GLOBSEC Trends 2018 Central Europe: One Region, Different Perspectives, GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/

uploads/2018/05/GLOBSEC-Trends-2018.pdf
136 GLOBSEC, GLOBSEC Megatrends 2018, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/05/Globsec_Megatrends_2018.pdf
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Hrozbu, ktorej Slovensko čelí, zhrnul na konferencii GLOBSEC 2018 americký novinár a expert na Rusko 
Brian Whitmore z Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA) aj týmito slovami: „Do Bratislavy ruské 
tanky neprídu, avšak vaši politici by im mohli Bratislavu predať.“

II. ZHRNUTIE ZISTENÍ A HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ

Korupcia, ktorá sa spravidla deje skryte v úzkom okruhu páchateľov, patrí z hľadiska odhaľovania 
a dokazovania medzi najzložitejšie trestné činy. Dvojnásobne to platí o prípadoch strategickej korupcie 
motivovanej politickými dôvodmi, pri ktorej je absolútne utajenie pohnútok kľúčovým predpokladom jej 
možnej úspešnosti.    

Aj z týchto dôvodov môžeme skôr ako o jasných prípadoch strategickej korupcie, ktoré by odhalili naše 
inštitúcie alebo médiá, hovoriť najmä o indíciách. O tie však v našom priestore nie je núdza, keďže 
v strednej Európe i na Slovensku dochádza k spájaniu viacerých rizikových faktorov vplývajúcich aj na 
hrozby strategickej korupcie. 

Historicky sa nachádzame v niekdajšej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, v časti spoločnosti prevláda silný 
proruský sentiment, otvorene sa k nemu hlásia aj niektoré politické strany a známi politici, spoločnosť 
dlhodobo ťaží vysoká miera korupcie a významne sa u nás darí aj falošným správam a konšpiráciám. 
Toto všetko, v kombinácii s naším členstvom v EÚ a NATO, robí zo Slovenska dostupný terč pre niektoré z 
nástrojov hybridných vojen vrátane využitia strategickej korupcie.  

Potenciálnymi nositeľmi týchto hrozieb sú predovšetkým Ruská federácia, ale aj Čína, niektoré ďalšie 
postsovietske krajiny alebo s nimi previazaní oligarchovia a organizovaný zločin. Významný americký 
think-tank Center for Strategic and International Studies (CSIS)137 otvorene upozorňuje na vplyv Ruska na 
slovenskú politickú scénu a verejnú mienku, ktorý si Kremeľ dokáže budovať vďaka schopnosti využívať 
autoritárske a nacionalistické tendencie, slabé inštitucionálne štruktúry a korupčné siete. 

Ruská federácia ako iniciátor cielených operácií voči jednotlivým členským štátom EÚ a NATO „v snahe 
ovplyvniť ich vnútropolitické a volebné procesy, zvýšiť ich vnútornú nestabilitu, oslabiť ich jednotu a 
principiálny postoj k porušovaniu medzinárodného práva“ bola jasne zadefinovaná aj vo vládnej Správe 
o bezpečnosti SR za rok 2017.138  

V strednej Európe, predovšetkým v Českej republike, ale aj u nás, sa stále častejšie zdôrazňujú aj 
o geopolitické záujmy Číny. Posledná dostupná správa českej Bezpečnostnej informačnej služby za rok 
2017139 priamo pomenúva čínsky prístup za rovnako hybridný ako ruský, kedy môže hrozbu predstavovať 
spravodajský dôstojník podobne ako diplomat alebo biznismen. 

Súčasťou prípravy tejto kapitoly boli aj hĺbkové rozhovory s tromi zástupcami Ministerstva spravodlivosti a 
Ministerstva financií, ktorí s témami boja proti korupcii prichádzajú do kontaktu aj pri svojej práci. Všetci 
traja sa zhodli, že z hľadiska strategickej korupcie môže byť Slovensko zaujímavé najmä pre aktérov 
usilujúcich sa z rôznych dôvodov o oslabenie či názorové rozštiepenie EÚ.

Bolo by však chybou domnievať sa, že týmto rizikám je možné čeliť iba cez úpravu legislatívy. Zabezpečenie 
legislatívneho rámca je nepochybne dôležité, praktické skúsenosti však ukazujú, že tieto nástroje nezriedka 
fungujú iba na papieri. Ako príklad môžeme uviesť korupčné trestné činy zahraničných verejných činiteľov, 
ktoré sme na základe odporúčaní OECD zaviedli do Trestného zákona už v roku 1999, výsledky to však 
dosiaľ neprinieslo žiadne.  

137 Center for Strategic and International Studies, The Kremlin Playbook, 2016, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_
KremlinPlaybook_Web.pdf 

138 Vláda SR, Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017, prijatá uznesením vlády SR č. 485/2018 dňa 17.10.2018, http://www.rokovania.sk/
Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27863 

139 Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017, Bezpečnostní informační služba, 2018, https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-
zpravy/2017-vz-cz.pdf 
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Aj táto analýza odporúča precizovanie niektorých legislatívnych noriem, ako nemenej dôležité sa však 
javia aj nástroje soft governance zahŕňajúce väčší dôraz na participatívne vypracovanie verejných politík, 
budovanie povedomia o týchto rizikách a prevenciu.

Medzi odporúčania, na ktorých sa  v rámci hĺbkových rozhovorov jednoznačne zhodli aj oslovení predstavitelia 
rezortu spravodlivosti a financií, patrí predovšetkým ďalšia intenzívna spolupráca s medzinárodnými 
organizáciami venujúcim sa boju proti korupcii, ako je Európska komisia, OECD alebo Rada Európy. 
Za veľmi dôležité v tejto oblasti považujú aj vzdelávanie verejnej správy a vypracovanie informatívnych 
materiálov, manuálov či usmernení. V neposlednom rade je podľa nich nevyhnutné pracovať aj so širokou 
verejnosťou. „Ak sa verejná mienka dostáva do rozporu s úsilím a argumentami expertnej verejnej správy, 
nastavenie verejných politík v kľúčových otázkach to môže značne skomplikovať,“ upozornil jeden z 
respondentov.  

Medzi odporúčania pre verejnú právu v tejto kapitole patria:

•	 Rozšírenie prvku cudzej moci ako kvalifikovanej skutkovej podstaty aj na trestné činy súvisiace 
s korupciou.  

•	 Vyhodnotenie aplikačnej praxe a jej nedostatkov pri uplatňovaní zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a spracovanie návrhu jeho úpravy pre  účinnejšie odhaľovanie 
konečných užívateľov výhod.

•	 Presunutie kompetencií súvisiacich s preskúmavaním majetkových priznaní verejných funkcionárov 
z „politického“ výboru NRSR na nezávislý úrad.

•	 Povinné zverejňovanie výšky zaplatenej dane a výšky odvodov verejnými funkcionármi.
•	 Naplnenie záväzku z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a vypracovanie 

„znenia ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti“.
•	 Upriamenie zamerania Odboru prevencie korupcie Úradu vlády aj na monitorovanie, koordinovanie, 

verejné komunikovanie a metodické vedenie v oblasti rizík spojených so strategickou korupciou. 
•	 Schválenie Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR aj v Národnej rade SR.
•	 Cielené vyhodnotenie rizík strategickej korupcie Slovenskou informačnou službou a Odborom 

prevencie korupcie Úradu vlády a následné zapracovanie zistení do strategických bezpečnostných 
dokumentov.

•	 Vypracovanie informatívneho materiálu zhŕňajúceho riziká spojené so strategickou korupciou, 
vrátane praktických odporúčaní pre predstaviteľov verejnej správy.

•	 Podpora iniciatív a projektov investigatívnej žurnalistiky zameraných na oblasť financovania 
politických strán, odhaľovania korupcie a hybridných hrozieb.

III. POPIS PROSTREDIA A HROZIEB

Korupcia sa v prieskumoch verejnej mienky pravidelne ocitá medzi najvážnejšími problémami Slovenska. 
V prieskume agentúry FOCUS z novembra 2018 pre Nadáciu Zastavme korupciu ju do prvej trojky najväčších 
problémov krajiny zaradilo 41% respondentov.140 Obyvateľov Slovenska trápi viac už len „životná úroveň 
a sociálne istoty“. 

V najcitovanejšom svetovom rebríčku vnímania korupcie141 zostavovanom medzinárodnou organizáciou 
Transparency International patrila za rok 2018 Slovensku 57. priečka zo 180 krajín so ziskom 50 bodov zo 
sto možných. Spomedzi krajín EÚ sú za nami len Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko, Grécko a Bulharsko. 

140 Zastavme korupciu, Korupcie okolo seba vidíme viac, viac by sme ju aj nahlásili, Blog Denníka N, 2018, https://dennikn.sk/blog/1318740/korupcie-okolo-
seba-vidime-viac-viac-by-sme-ju-aj-nahlasili/ 

141 Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018, 2018, https://www.transparency.org/research/cpi/overview
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Podobne nelichotivé výsledky ukazujú aj ďalšie prieskumy. Podľa Eurobarometra142 z februára 2018 si až 
85% opýtaných obyvateľov a 86% podnikateľov myslí, že na Slovensku je problém korupcie rozšírený. Až 
81% podnikateľov zároveň nesúhlasí s výrokom, že na Slovensku sú osoby a firmy pristihnuté pri uplácaní 
vysokopostavených štátnych úradníkov náležite potrestané.

Pod celospoločenskú skepsu v tejto sfére sa do veľkej miery podpisuje práve nedostatočné postihovanie 
korupcie, a to predovšetkým v prípade veľkých káuz. Ako ukázali viaceré štúdie143 domácej pobočky 
Transparency International, na Slovensku sa sústreďujeme predovšetkým na odhaľovanie malej korupcie. 
V rokoch 2014 až 2017 sa len každý šiesty korupčný prípad pojednávaný na súdoch týkal uplácania nad 
5000 eur, v rokoch 2011 až 2014 predstavoval tento pomer dokonca len tri percentá. 

V súvislosti s korupčnými trestnými činmi nebol u nás doteraz natvrdo odsúdený žiadny vysokopostavený 
politik. Nezmenilo sa to ani po prelomovom rozsudku Najvyššieho súdu z novembra 2018, ktorý poslal 
do väzenia prvých dvoch bývalých členov vlády Mariana Janušeka a Igora Štefanova. Hoci v kauze tzv. 
nástenkového tendra vznikla štátu škoda za milióny eur, korupciu sa orgánom činným v trestnom konaní 
dokázať nepodarilo a exministri boli odsúdení za trestné činy machinácie pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa.144

Odsudzujúci verdikt nie je známy ani v žiadnom prípade, ktorý by sme mohli jednoznačne označiť za prípad 
strategickej korupcie so zapojením cudzej moci. V štatistikách kriminality145 by takéto prípady mohli patriť 
predovšetkým pod trestné činy prijímania úplatku a podplácania, ktorých sa dopustia zahraniční verejní 
činitelia v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo s výkonom ich funkcie. 

Od roku 1999, kedy tieto trestné činy prevzala Slovenská republika do Trestného zákona, však príslušné 
paragrafy polícia uplatnila iba raz – aj to v súvislosti s podplácaním slovenskými investormi v zahraničí. 
Konkrétne išlo o podozrenia v súvislosti s investíciou slovenského finančníka Maria Hoffmanna a 
finančnej skupiny J&T, ktorí plánovali na karibských ostrovoch Turks a Caicos vybudovať luxusný rezort za 
600 miliónov dolárov. Týždenník Trend opísal146 svedectvo tamojšieho  člena bývalej vlády, podľa ktorého 
Hoffmann v roku 2006 daroval strane PNP premiéra Michaela Misicka 100 tisíc dolárov a požičiaval mu 
aj privátne lietadlo. Úver šesť miliónov dolárov, ktorý nesplácal, mal zas Misick čerpať od pražskej J&T 
Banky. 

Slovenskí finančníci korupčné správanie v Karibiku popreli, vyšetrovanie stroskotalo na chýbajúcej 
právnej pomoci od zahraničných partnerov. Faktom zostáva, že ak by sa aj orgánom činným v trestnom 
konaní podarilo korupčné správanie v spomínanom prípade dokázať,  s najväčšou pravdepodobnosť by 
nešlo o „slovenský import“ strategickej korupcie v kontexte hybridných hrozieb, keďže motívy údajného 
podplácania sa spájali predovšetkým s finančným profitom.  

To, že slovenským orgánom činným v trestnom konaní sa dosiaľ nepodarilo žiadny prípad cezhraničnej 
korupcie odhaliť, nemožno automaticky interpretovať tak, že toto riziko je na Slovensku iba zanedbateľné. 
Odhaľovanie týchto prípadov je mimoriadne zložité a vyžaduje si značné zázemie aj skúsenosti príslušných 
zložiek štátu. Podľa Správy o podplácaní zahraničných verejných činiteľov,147 ktorá analyzovala takéto 
prípady medzi rokmi 1999 a 2014, sa spomedzi krajín OECD podarilo v tomto období odhaliť najviac 
prípadov cezhraničného podplácania v Spojených štátoch amerických (128), Nemecku (26) a Južnej 
Kórei (11).  

142 Európska komisia, EB 470 korupcia očami občanov a EB 457 korupcia očami podnikov, 2018, https://ec.europa.eu/slovakia/news/eurobarometer_
corruption2018_sk

143 Šípoš, G., Šimalčík, M., Všetko, čo potrebujete vedieť o stíhaní korupcie na Slovensku, Transparency International Slovensko, 2017, https://transparency.
blog.sme.sk/c/471000/vsetko-co-potrebujete-vediet-o-stihani-korupcie-na-slovensku.html

144 TASR, Je to definitívne! Exministri Štefanov a Janušek sú už za mrežami, Plus Jeden deň, 2018, https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/je-to-definitivne-
exministri-stefanov-janusek-su-mrezami

145 Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality v Slovenskej republike, https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv 
146 Lichnerová, T., Veľké problémy žralokov v Karibiku, Trend, 2009, https://www.etrend.sk/ekonomika/velke-problemy-zralokov-v-karibiku.html 
147 OECD Foreign Bribery Report, OECD, 2014, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264226616-en.

pdf?expires=1548770004&id=id&accname=guest&checksum=237FECEA918FF20EAEB248438696E1E5 

https://ec.europa.eu/slovakia/news/eurobarometer_corruption2018_sk
https://ec.europa.eu/slovakia/news/eurobarometer_corruption2018_sk
https://transparency.blog.sme.sk/c/471000/vsetko-co-potrebujete-vediet-o-stihani-korupcie-na-slovensku.html
https://transparency.blog.sme.sk/c/471000/vsetko-co-potrebujete-vediet-o-stihani-korupcie-na-slovensku.html
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/je-to-definitivne-exministri-stefanov-janusek-su-mrezami
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/je-to-definitivne-exministri-stefanov-janusek-su-mrezami
https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv
https://www.etrend.sk/ekonomika/velke-problemy-zralokov-v-karibiku.html
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264226616-en.pdf?expires=1548770004&id=id&accname=guest&checksum=237FECEA918FF20EAEB248438696E1E5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264226616-en.pdf?expires=1548770004&id=id&accname=guest&checksum=237FECEA918FF20EAEB248438696E1E5


61

Ako už bolo naznačené v úvode tejto kapitoly, Slovensko je vystavené viacerým rizikovým faktorom, ktoré 
zvyšujú našu zraniteľnosť voči hybridným hrozbám vrátane strategickej korupcie.      

Think-tank Center for Strategic and International Studies zhrnul ruské záujmy na Slovensku v správe 
The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Central and Eastern Europe  z októbra 2016 
nasledovne: 

„Zdá sa, že hlavné nástroje politického vplyvu Kremľa na Slovensku čerpajú zo schopnosti využívať 
autoritárske a nacionalistické tendencie a slabé inštitucionálne štruktúry cez ich napojenie na vplyvných 
jednotlivcov a korupčné siete, a to za súčinnosti spriaznených politických strán. Hoci neexistuje dostatok 
dôkazov o tom, že Kremeľ sa v poslednom desaťročí cez tajné operácie podieľal na vytváraní týchto 
kanálov, spomínané prepojenia vystavujú slovenské demokratické inštitúcie i celú spoločnosť značnej 
zraniteľnosti. Zároveň vytvárajú základy pre ďalšiu destabilizáciu politického prostredia na Slovensku a 
znamenajú ohrozenie pre európsku a transatlantickú jednotu v budúcnosti.“148  

Think-tank upozorňuje aj na autoritárske dedičstvo vlád Vladimíra Mečiara, uťahovanie opaskov počas 
reforiem vlád Mikuláša Dzurindu, ako i na pozvoľné oslabovanie nezávislosti súdnictva a médií, ale aj 
na zhoršovanie indexu korupcie a celkovej úrovne demokracie, ktoré počas jednofarebnej vlády Smeru 
– SD zaznamenala na Slovensku organizácia Freedom House. Práve tento vývoj, v kombinácii s našou 
závislosťou na ruských energetických zdrojoch a politikmi a podnikateľmi napojenými na ruské záujmy, 
zvyšujú podľa think-tanku našu zraniteľnosť. „Rusko môže byť preto schopné využívať existujúce záujmové 
skupiny a korupčné siete na ovplyvňovanie vládnych orgánov,“149 uvádza správa o Slovensku. 

Viaceré indície naznačujúce snahy o získavanie vplyvu a manipulovanie verejnou mienkou pomocou 
utajeného financovania priniesli aj médiá. Nemecká televízia ZDF napríklad v roku 2017 publikovala 
podozrenia o napojení viacerých stredoeurópskych strán, vrátane parlamentnej Ľudovej strany Naše 
Slovensko extrémistu Mariana Kotlebu, na prokremeľských ruských oligarchov.150 Preverovanie podozrení 
slovenskou políciou skončilo bezúspešne. 

Médiá informovali aj o zvukovom zázname rozhovoru medzi šéfredaktorom konšpiračného časopisu Zem 
a Vek Tiborom Eliotom Rostasom a ruským ambasádorom na Slovensku Pavlom Kuznecovom z roku 2014, 
ktorý sa neskôr objavil na internete.151 Rostas sa na ňom veľvyslanca pýta na možnosti ruskej podpory 
pre médium i prípadnú politickú stranu, ktoré by propagovali väčšiu vzájomnosť a užšiu spoluprácu s 
Ruskom. Kotlebovu stranu a konšpiračný časopis spája okrem slabosti voči mocnému Rusku aj burcovanie 
verejnosti proti EÚ a najmä proti NATO. 

Okrem podozrení o priamej finančnej podpore pre takzvané alternatívne médiá alebo politické subjekty 
priniesli médiá informácie aj o viacerých citlivých prípadoch s rizikovým ekonomickým a geopolitickým 
pozadím. Keďže privatizácia štátnych podnikov je na Slovensku už relatívne dávnou minulosťou a boli 
ukončené aj deblokácie ruského dlhu, medializované prípady sa v posledných rokoch týkali predovšetkým 
využívania ruského vplyvu v zbrojárskom priemysle alebo energetike. 

148 Center for Strategic and International Studies, The Kremlin Playbook, 2016, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_
KremlinPlaybook_Web.pdf 

149 Freedom House, Nations in Transit, 2018, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/slovakia
150 ČTK, Odhalenie nemeckej televízie: Kotlebovci dostávali peniaze od prokremeľského podnikateľa, Hospodárske noviny, 2017, https://hnonline.sk/

svet/969022-odhalenie-nemeckej-televizie-kotlebovci-dostavali-peniaze-od-prokremelskeho-podnikatela 
151 Harkotová, S., Nahrávka ze světa médií ukazuje, jak se žádá o podporu ruské propagandy, neovlivni.cz, 2016, https://neovlivni.cz/nahravka-ze-slovenska-

ukazuje-jak-se-zada-o-podporu-ruske-propagandy/
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Ako príklad rizikovej transakcie možno uviesť aktuálny prípad predlžovania abonentskej zmluvy s ruskou 
spoločnosťou RSK MiG na servis lietadiel MiG-29 vo výbave slovenskej armády. Predĺženie zmluvy 
presadzuje Ministerstvo obrany SR,152 ktoré odmietlo vyčísliť sumu, akú by malo Slovensko za kontrakt 
Ruskej federácii zaplatiť. Táto operácia pritom podľa viacerých expertov i politikov predstavuje riziká či 
už z pohľadu predraženia,153 závislosti na Ruskej federácii, nekompatibility nášho letectva s výzbrojou 
spojencov alebo prítomnosti príslušníkov ruských spravodajských služieb na našom území.154

Viacerí politici presadzujúci predĺženie servisu lietadiel MiG-29 zároveň zastávajú otvorene proruské 
postoje a kritizujú zahraničnú politiku Európskej únie. To sa neprejavuje iba rétorikou určenou domácim 
voličom, ale napríklad aj pri opakovaných návštevách Ruskej federácie, za ktoré bol v médiách široko 
kritizovaný najmä predseda parlamentu Andrej Danko.155 

Jeho Slovenská národná strana spolu s predstaviteľmi niektorých ďalších strán v novembri 2018  v 
parlamente presadila aj stiahnutie Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR z rokovania 
parlamentu. A to aj napriek tomu, že oba dokumenty, v ktorých sa Slovensko jednoznačne prihlásilo k 
euroatlantickej orientácii, už v roku 2017 schválila vláda. Poslancom prekážalo, že Rusko je v dokumentoch 
označené za bezpečnostnú hrozbu.156 

Na vyjasnenie si rozporov pri interpretácii textov Bezpečnostnej a Obrannej stratégie vyzval predstaviteľov 
vládnej koalície ešte v decembri 2018 aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer – SD). „Budem trvať na 
tom, aby sme ďalšie zásadné veľké rozhodnutia o vyzbrojovaní armády Slovenskej republiky začali robiť 
až po tom, ako sa vysporiadame so strategickými dokumentmi, ktoré sa týkajú obrany a obrannej doktríny 
tohto štátu,“ povedal premiér.157

Kým časť slovenskej vládnej reprezentácie bojkotuje pre označenie Ruska ako bezpečnostnej hrozby 
prijatie strategických bezpečnostných materiálov, česká Bezpečnostní informační služba(BIS) v správe za 
rok 2017 pred touto hrozbou otvorene varuje. „Kľúčovým cieľom ruskej hybridnej stratégie je predovšetkým 
vnútorné oslabenie NATO a EÚ, a to napríklad cestou oslabenia jednotlivých členských štátov,“ uvádza 
BIS.158 Správa upozorňuje, že koncept hybridného konfliktu je založený na komplexnom využití všetkých 
vlastných dostupných vojenských aj nevojenských nástrojov vrátene ekonomiky, organizovaného zločinu 
korupcie a politiky.     

BIS pomerne podrobne popisuje aj riziká spojené so strategickou korupciou, a to aj pri zákazkách silových 
rezortov:   

“Špecifickým problémom, ktorý však plne korešponduje s ruskou hybridnou stratégiou, je kontrarozviedny 
pohľad na ruské akvizície českých súkromných obchodných spoločností a ruských prepojení vedúcich 
do prostredia českých káuz súvisiacich s korupčnými či inými nelegálnymi aktivitami. Princíp problému 
spočíva v tom, že ruskí investori (často predstavovaní či zastupovaní bývalými príslušníkmi ruských 
spravodajských služieb), skrytí za české nastrčené osoby alebo off shore spoločnosti, majetkovo ovládnu 
českú spoločnosť, ktorá získava štátne zákazky alebo sa o ne usiluje (vrátane zákaziek silových rezortov) a 
navyše zamestnáva manažérov, ktorí v minulosti figurovali v kauzách mediálne či policajne preverovaných 
v kontexte korupčného konania. Z uvedeného preto vyplýva, že identifikácia konečných vlastníkov 
obchodných spoločností a korupčného správania v procesoch českých štátnych zákaziek je dôležitá 
nielen z hľadiska ohrozenia významných ekonomických záujmov štátu, ale aj z pohľadu špionážnych 
rizík, kedy prostredníctvom infiltrovaných dodávateľov či subdodávateľov pre českú štátnu moc môže 
152 Šnídl, V., Danko má hanbu, SNS robí biznis, Denník N, 2018, https://dennikn.sk/1297295/danko-ma-hanbu-za-titul-sns-pokracuje-dalej-v-obchodoch/
153 Krúpa, J., Keď sa na ministerstve SNS hrdosť zrazí s odbornosťou, Denník N, 2018, https://dennikn.sk/1322680/ked-sa-na-ministerstve-sns-hrdost-zrazi-s-

odbornostou/
154 Morvay, P., Až príliš dobré lietadlá na SNS, Denník N, 2018, https://dennikn.sk/1324071/az-prilis-dobre-lietadla-na-sns/
155 Kern, M., Tóda. M., Kiska v europarlamente kritizoval ruskú propagandu, Danko hovoril v ruskej dume o budovaní slovanského sveta, Denník N, 2017, 

https://dennikn.sk/943043/kiska-v-europarlamente-kritizoval-rusku-propagandu-danko-hovoril-v-ruskej-dume-o-budovani-slovanskeho-sveta/ 
156 Šnídl, V., Danko prinútil koalíciu stiahnuť strategické dokumenty, ktoré označujú Rusko za hrozbu, Denník N, 2018, https://dennikn.sk/1308036/danko-

prinutil-koaliciu-stiahnut-strategicke-dokumenty-ktore-oznacuju-rusko-za-hrozbu/?ref=tit1
157 SITA, Pellegrini: Výber stíhačiek bol transparentný, Denník SME, 2018, https://domov.sme.sk/c/22009484/pellegrini-kuciak-vrazda-situacia-premier-

stihacky-nakup.html 
158 Bezpečnostní informační služba, Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017, 2018, https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-

zpravy/2017-vz-cz.pdf 
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dochádzať k prenosu kompromitujúcich informácií (ohrozujúcich českých aktérov korupčných káuz) do 
rúk ruskej štátnej moci (interné informácie o mechanizmoch korupčných káuz a ich aktéroch).”159

Správa BIS za rok 2017 veľmi otvorene pomenúva aj riziká spojené s Čínou. Na území Českej republiky 
pritom podľa BIS nepôsobili proti českým záujmom iba čínske spravodajské služby: „V tomto kontexte je 
nutné konštatovať, že čínsky prístup je de facto rovnako hybridný ako ruský, hrozbu môže predstavovať 
spravodajský dôstojník rovnako ako kariérny diplomat alebo biznismen.“160

Na to, že Čína okrem špionážnych nástrojov využíva na presadzovanie svojich geopolitických záujmov 
aj korupciu, upozorňuje otvorene v amerických, európskych, ale už aj slovenských médiách čoraz viac 
expertov. Príkladom je Denník N, ktorý publikoval text amerického historika Hala Brandsa „Hrozí nám 
nová studená vojna“, v ktorom varuje: 

„Čína si nasadila boxerské rukavice aj v ideologickom spore. Jej lídri deklarovali, že pekinský model 
autoritatívneho kapitalizmu je nadradený americkému modelu liberálnej demokracie. Číňania podporujú 
autoritatívne režimy od Kambodže po Zimbabwe, využívajú korupciu a iné vplyvové operácie, aby oslabili 
funkčnosť demokracie vo svojom regióne i za jeho hranicami, a doma vytvárajú hi-tech policajný štát.“ 161

Verejná časť Správy o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2017 naproti tomu Čínu nespomína 
ani raz. Faktom je, že rozsah čínskych investícií – a sčasti teda aj záujmov – na Slovensku, sa so situáciou 
v Česku dá porovnávať len ťažko. Hospodárske noviny v článku „Čínske investície sa Slovensku vyhýbajú“ 
z februára 2018 napísali, že bilancia získaných čínskych investícií u nás je v porovnaní s inými európskymi 
krajinami „blízka nule“.162 

Situácia by sa však mohla radikálne zmeniť, ak by došlo k transakcii, akou bol napríklad možný vstup 
čínskych oceliarní HE Steel do spoločnosti U. S. Steel Košice. O tomto scenári sa veľa písalo predovšetkým 
v roku 2017, keď americký investor košických železiarní vážne uvažoval o odchode zo Slovenska. 
V médiách sa dokonca objavili aj špekulácie o kúpnej cene – Číňania mali za firmu so 6. najvyššími tržbami 
na Slovensku a takmer 12 tisíc zamestnancami zaplatiť zhruba 1,17 miliardy eur.163 Američania napokon 
v Košiciach zostali.

Ďalšou strategickou investíciou, ktorá by mohla výrazne zvýšiť vplyv Číny v Európe i na Slovensku, by 
mohlo byť zaradenie Slovenska do projektu takzvanej Hodvábnej cesty – dopravného koridoru medzí Áziou 
a Európou. Podporu pre túto ideu už vyjadril aj premiér Peter Pellegrini,164 aj viacerí slovenskí podnikatelia. 

Záujmov Slovenska sa však môžu nepriamo dotknúť aj citlivé investície mimo nášho územia, ako je 
napríklad zámer vybudovať plynovod Nord Stream 2, ktorý má cez Baltské more spojiť Nemecko s Ruskom. 
„Nord Stream 2 je nástroj budúceho strategického vydierania Európy zo strany Ruska. Už v minulosti sme 
videli, ako Moskva využíva energetickú závislosť ako zdroj vydierania a Nord Stream 2 bude iba zvyšovať 
možnosti pre strategickú korupciu s ruskými peniazmi pre vybraných európskych politikov a bývalých 
politikov ako Gerhard Schroder,“ varoval v apríli 2018 riaditeľ think-tanku Evropské hodnoty a vedúci 
programu Kremlin Watch Jakub Janda.165 

Iným príkladom ovplyvňovania na európskej úrovni môže byť kauza Azerbajdžanská práčka (The Azerbaijani 
Laundromat), ktorú v roku 2017 odhalilo medzinárodné združenie investigatívnych novinárov. Išlo o 
korupčný fond, cez ktorý azerbajdžanské elity uplácali európskych politikov, lobistov a novinárov. Peniaze 

159 Ibid. 
160 Bezpečnostní informační služba, Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017, 2018, https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-

zpravy/2017-vz-cz.pdf 
161 Brands, H., Hrozí nám nová studená vojna, Denník N, 2019, https://dennikn.sk/1361037/hrozi-nam-nova-studena-vojna/ 
162 Nemec, M., Čínske investície sa Slovensku vyhýbajú, Hospodárske noviny, 2018, https://hnonline.sk/hnbiznis/1695193-cinske-investicie-slovensko-zdaleka-

obchadzaju
163 Kováčová, V., U. S. Steel plánuje veľkú investíciu. To, aby Američania u nás ostali, však stálo milióny, glob.zoznam.sk, 2019, https://glob.zoznam.sk/u-s-steel-

planuje-velku-investiciu-to-aby-americania-u-nas-ostali-vsak-stalo-miliony/
164 TASR, Pellegrini: Snažme sa, aby čínska Hodvábna cesta išla cez Slovensko, Pravda, 2018, https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/489142-pellegrini-

snazme-sa-aby-cinska-hodvabna-cesta-isla-cez-slovensko/
165 OP, The Nord Stream 2 gas pipeline project is aimed at strategic blackmail and corruption in Europe, ukrinform.net, 2018, https://www.ukrinform.net/rubric-

economy/2444312-nord-stream-2-will-finance-putins-mafia-czech-expert.html
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z neprehľadných schránkových firiem, azerbajdžanských ministerstiev či ruskej zbrojárskej spoločnosti 
Rosoboronexport končili na účtoch vplyvných európskych predstaviteľov, ktorí na oplátku manipulovali 
verejnou mienkou v prospech autoritatívneho azerbajdžanského režimu.166 

Pri príprave tejto kapitoly boli absolvované aj hĺbkové rozhovory s tromi zástupcami Ministerstva spravodlivosti 
a Ministerstva financií, ktorí s témami boja proti korupcii čiastočne prichádzajú do kontaktu aj pri svojej 
práci. Všetci traja sa zhodli, že z hľadiska strategickej korupcie môže byť Slovensko zaujímavé najmä pre 
aktérov usilujúcich sa z rôznych dôvodov o oslabenie či názorové rozštiepenie EÚ. Jeden z predstaviteľov 
Ministerstva spravodlivosti pritom upozorňuje, že silná, dobre organizovaná a akcieschopná EÚ nemusí byť 
tŕňom v oku iba autoritatívnym štátom, ktoré majú v Európe svoje skryté záujmy, ale napríklad aj zločineckým 
organizáciám, ako je napríklad kalábrijská ‘Ndrangheta.

Z rozhovorov vyplynul aj ďalší rizikový faktor. Tým môžu byť špekulatívne investície, ktoré môžu pri 
nedôslednej alebo korupčnej verejnej správe a prípadnom následnom konflikte so štátnou mocou viesť až 
k stámiliónovým medzinárodným arbitrážam. Ak štát na ne nie je dostatočne pripravený, môže sa dostať 
pod silný ekonomický tlak a stať sa zraniteľnejším a vydierateľnejším. 

IV. ANALÝZA LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA

Problematika korupcie, rovnako ako miera jej škodlivých dosahov na spoločnosť, je taká široká, že 
sa jej priamo i nepriamo dotýka množstvo legislatívnych noriem a viaže sa k nej činnosť značného počtu 
verejných orgánov. Zámerom nasledujúcich podkapitol preto nie je poskytnúť ich vyčerpávajúci výpočet, 
ale stručne predstaviť základný rámec právnych predpisov a inštitúcií zodpovedajúcich za ich aplikáciu, 
a to aj s ohľadom na špecifický charakter „strategickej korupcie“. 

Z hľadiska slovenskej legislatívy spadá protiprávne konanie, ktoré možno spájať s rizikami strategickej 
korupcie, predovšetkým pod Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. Keďže v kontexte hybridných hrozieb 
sú iniciátormi strategickej korupcie predovšetkým predstavitelia cudzích štátov alebo subjekty na ne 
napojené, dôležité je pozrieť sa, ako sa Trestný zákon vyrovnáva s takýmito potenciálnymi páchateľmi. 

Na základe medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky (Dohovor o boji s podplácaním zahraničných 
verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách167) boli v roku 1999 medzi trestné činy 
korupcie zaradené aj trestné činy prijímania úplatku zahraničným verejným činiteľom a podplácanie 
zahraničného verejného činiteľa. Pričom zahraničným verejným činiteľom sa na účely tohto zákona 
rozumie podľa § 128 (2) osoba:

„a) zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo rozhodcovskom 
orgáne, alebo v inom orgáne verejnej správy cudzieho štátu, vrátane hlavy štátu,

b) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnej organizácii alebo nadnárodnej 
organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného v jej orgáne alebo 
inštitúcii, alebo splnomocnená konať v ich mene,

c) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnom súdnom orgáne, alebo 
splnomocnená konať v jeho mene, alebo

d) zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, ak je s výkonom takej 
funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný v súvislosti s 
touto právomocou alebo prostredníctvom využitia jej postavenia.“

166 Kolektív ČCIŽ, Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky, České centrum pro investigativní žurnalistiku, 2017, https://www.investigace.cz/jak-
azerbajdzan-korumpoval-evropske-politiky/ 

167 Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, OECD, 1997, https://www.minv.sk/swift_data/
source/policia/naka_opr/npkj/1_nove/Dohovor%20OECD.docx 

https://www.investigace.cz/jak-azerbajdzan-korumpoval-evropske-politiky/
https://www.investigace.cz/jak-azerbajdzan-korumpoval-evropske-politiky/
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/naka_opr/npkj/1_nove/Dohovor%20OECD.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/naka_opr/npkj/1_nove/Dohovor%20OECD.docx
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Korupčné správanie zahraničného verejného činiteľa potom upravujú § 330 a § 334 nasledovne: 

§ 330

„(1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu 
prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s 
výkonom jeho funkcie v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím 
slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 vo veľkom rozsahu.“

§ 334

„(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, 
ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom jeho 
funkcie zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, 
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 
1 vo veľkom rozsahu.“168

Trestný zákon teda počíta s možnosťou páchania korupčnej trestnej činnosti zahraničnými činiteľmi, no 
nerozlišuje medzi čisto finančnými a politickými motívmi páchateľov, hoci spoločenská nebezpečnosť 
môže byť v oboch prípadoch značne rozdielna.  

Uvedené paragrafy sa navyše týkajú iba trestných činov prijímania úplatku a podplácania, ktorých sa 
dopustia zahraniční verejní činitelia v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo s výkonom ich 
funkcie. V prípade, ak by sa korupčného konania dopustili cudzí štátni príslušníci, ktorí však nespadajú 
pod definíciu zahraničného verejného činiteľa, alebo slovenskí štátni občania v záujme cudzej moci, takéto 
konanie by bolo možné posudzovať na základe paragrafov uplatňovaných v prípade domácej korupcie 
(ôsma hlava, tretí diel Trestného zákona), prípadne ako trestné činy proti základom republiky (siedma 
hlava Trestného zákona). 

Ak by ku konaniu, ktoré je v tejto analýze nazývané termínom strategická korupcia, došlo v súvislosti 
s finančným darom pre niektorú zo slovenských politických strán, muselo by byť posudzované aj s ohľadom 
na § 24  zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.169 V tomto paragrafe sa 
stanovuje, že politická strana nesmie prijať dary a iné bezodplatné plnenia od fyzickej osoby, ktorá nemá 
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ani od právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí. Skrytým 
financovaním politických strán a volebných kampaní sa bližšie zaoberá tematická analýza venujúca sa 
vplyvu zahraničných aktérov a volebným procesom 

Pri preverovaní finančného pozadia prípadov strategickej korupcie by mohli orgány činné v trestnom 
konaní použiť aj niektoré ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.170 Tento zákon finančným inštitúciám nariaďuje 
zisťovanie, zdržanie a ohlásenie neobvyklých obchodných operácií špecializovanému útvaru Policajného 
zboru SR – Finančnej spravodajskej jednotke – vrátane legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Zvýšenú 
pozornosť pritom musia finančné inštitúcie venovať politicky exponovaným osobám, medzi ktoré patria 
podľa tohto zákona napríklad prezident, členovia vlády, parlamentu, sudcovia vyšších súdov, veľvyslanci, 
vysoko postavení príslušníci ozbrojených zložiek, členovia riadiacich a kontrolných orgánov štátnych 
podnikov a obchodných spoločností alebo štatutári politických strán.    

168 Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov
169 Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
170 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 
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Ďalším mechanizmom, ktorý sa do našej právnej úpravy dostal na základe odporúčaní prijatých pracovnou 
skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku, 
je právna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb. Absenciu tohto mechanizmu OECD Slovensku 
vyčítala už v prvej Správe o implementácii Dohovoru z roku 2003.171 Do legislatívy sa napokon pretavil až 
v roku 2016 prostredníctvom zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Tento 
zákon umožňuje za vymedzené skutkové podstaty trestných činov postihovať aj právnické osoby, vrátane 
prijímania úplatku zahraničným verejným činiteľom a podplácanie zahraničného verejného činiteľa, a to 
bez nutnosti preukázania protiprávneho konania konkrétnej fyzickej osoby.  

Okrem zákonov, ktoré umožňujú stíhať a trestať aj prípady, ktoré sa v tejto analýze označujú pojmom 
strategická korupcia, obsahuje slovenská legislatíva viacero noriem, na základe ktorých môžu byť súvisiace 
podozrenia účinnejšie odhaľované.   

Medzi takéto normy patrí napríklad pomerne nový legislatívny nástroj zavedený zákonom č. 315/2016 Z. 
z. o registri partnerov verejného sektora.172 Tento register môže zohrávať dôležitú úlohu pri odhaľovaní 
pozadia prípadov, pri ktorých by sa zahraniční aktéri alebo ich spolupracovníci mohli snažiť ovplyvňovať 
rozhodnutia v slovenskej verejnej správe cez legálne transakcie, napríklad cez verejné obstarávanie. Na 
takéto konanie sú totiž často využívané subjekty s nejasným vlastníckym pozadím, nezriedka založené 
v takzvaných daňových rajoch. 

Cieľom zákona č. 315/2016 Z. z. je predovšetkým legislatívne vymedzenie požiadaviek na subjekty, s 
ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba 
prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.173 Zjednodušene povedané, neverejné fyzické 
alebo právnické osoby – predovšetkým firmy a podnikatelia, ktorí prijímajú verejné finančné prostriedky, 
majetok, práva, atď., musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V registri musia byť uvedení 
aj koneční užívatelia výhod, teda fyzické osoby, ktoré subjekt skutočne ovládajú alebo kontrolujú. 

Na možnosti analytického využívania registra pozitívne vplýva aj ďalšia protransparentná legislatíva, 
konkrétne napríklad povinné zverejňovanie zmluvných vzťahov verejnej správy, podrobnosti o priebehu 
verejných obstarávaní či informácií o hospodárení firiem.   

Slovenská pobočka Transparency International vytvorenie registra verejných partnerov  privítala a vyzdvihla, 
že vďaka nemu môžu byť odhalené firmy s nastrčenými bielymi koňmi, upozornila však aj na jeho slabiny:

„Ak ste čakali, že nový register dá biznisu štátu so schránkami stopku, respektíve odhalí veľké ryby v 
pozadí, asi budete sklamaní. Zákon ponecháva dostatočné medzery (vlastníci s menej ako 25% podielom 
na firme sa ani nemusia deklarovať, podobne ako zákazky do stotisíc eur), a cez sériu subdodávateľských 
zmlúv z akejkoľvek spoločnosti vyvediete peniaze kam len chcete. Dokázať majiteľa firmy, ak papiere sedia, 
je reálne ťažké,“ napísal riaditeľ organizácie Gabriel Šípoš v analýze z augusta 2018.174 

Ďalším novým legislatívnym nástrojom, ktorý môže prispieť k odhaľovaniu rizík spojených so strategickou 
korupciou, je aj zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti.175 Zamestnanci verejných inštitúcií alebo súkromných spoločností s viac ako 
50 zamestnancami, ktorí upozornia na niektoré praktiky spájané so strategickou korupciou u svojho 
zamestnávateľa, tzv. whistlebloweri, môžu byť podľa tohto zákona chránení pred neoprávnenými postihmi 
v pracovnoprávnych vzťahoch.  

171 OECD, Slovak Republic - Review of Implementation of the Convention and 1997 Recommendation, OECD, 2003, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-
briberyconvention/2389408.pdf 

172 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
173 Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NRSR, 2016, https://www.nrsr.

sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=428797 
174 Šípoš, G., A Veľkú schránkovú cenu Slovenska vyhráva..., transparency.blog.sme.sk, 2018, https://transparency.blog.sme.sk/c/490050/a-velku-schrankovu-

cenu-slovenska-vyhrava.html 
175 Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/2389408.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/2389408.pdf
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=428797
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=428797
https://transparency.blog.sme.sk/c/490050/a-velku-schrankovu-cenu-slovenska-vyhrava.html
https://transparency.blog.sme.sk/c/490050/a-velku-schrankovu-cenu-slovenska-vyhrava.html
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Spomenúť ešte možno napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov,176 ktorý ukladá pomerne širokej skupine verejných funkcionárov 
povinnosť každoročne podávať Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Na 
základe majetkových priznaní by teoreticky bolo možné odhaliť aj podozrivo vysoké príjmy, v praxi však 
tieto očakávania potvrdené neboli. Priznania majetkových pomerov sú koncipované pomerne všeobecne 
a nie je zložité ich obísť. Nedostatky v tejto oblasti nám v poslednej správe z jesene 2017 vyčítala aj 
Skupina štátov proti korupcii GRECO, ktorá patrí pod Radu Európy,177 a v plnej miere ich neodstraňuje ani 
novelizácia zákona prijatá parlamentom v januári 2019.178 

V tomto kontexte možno ešte zmieniť zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, ktorého 
účelom malo byť účinnejšie odhaľovanie majetku fyzickej alebo právnickej osoby  nadobudnutého z 
nelegálnych zdrojov. Tento zákon sa však v praxi ukázal ako bezzubý a nový kabinet sa preto v Programovom 
vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 zaviazal vynaložiť „maximálne úsilie na presadenie ústavného 
zákona o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti“.179 K naplneniu tohto zámeru 
však zatiaľ nedošlo. 

Zástupcovia rezortu spravodlivosti a rezortu financií, s ktorými sa v rámci prípravy tejto kapitoly uskutočnili 
hĺbkové rozhovory, sa zhodli, že slovenská legislatíva umožňuje čeliť rizikám strategickej korupcie na 
dostatočnej úrovni už dnes. „Naše zákony sú na uspokojivej úrovni a v niektorých prípadoch, ako je 
zverejňovanie zmlúv alebo register partnerov verejného sektora, dokonca predbehli dobu,“ sumarizuje 
jeden z nich. 

Riziká naopak vidia v nižšej vymožiteľnosti zákonov a mnohokrát – v porovnaní so štátmi s vyššou mierou 
úspešnosti v stíhaní korupcie vrátane podplácania zahraničných verejných činiteľov – aj v nižšej miere 
proaktívneho prístupu niektorých štátnych inštitúcií, polície alebo prokuratúry. „Na druhej strane, stíhať 
korupciu je veľmi ťažké, keďže všetko sa deje skryte a zväčša sa o nej máte šancu dozvedieť, len keď je 
jedna strana nespokojná. Ani vtedy ste však nevyhrali – jedna vec je o korupcii sa dozvedieť a druhá ju aj 
dokázať. Korupcia nie je bežný trestný čin a treba sa naučiť, ako ju efektívne odhaľovať a stíhať,“ dodáva.

V. ANALÝZA ŠTRUKTÚR A PROCESOV

Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, ktorá bola schválená vládou SR v júli 
2018, konštatuje, že legislatívne „nie je žiadnemu štátnemu orgánu SR vymedzená zodpovednosť za boj 
proti hybridným hrozbám, a z toho dôvodu v SR v súčasnosti žiadnemu zo štátnych orgánov nie je zverené 
do vecnej pôsobnosti  problematika hybridných hrozieb“.180 Koncepcia zároveň na tento účel neráta 
s vytvorením novej inštitúcie, ale presadzuje efektívne využitie existujúcich systémov vyhodnocovania 
bezpečnostných rizík jednotlivými orgánmi Slovenskej republiky. 

Kľúčovú úlohu pritom podľa koncepcie majú zohrávať predovšetkým Situačné centrum Slovenskej republiky 
(SITCEN) ako súčasť Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,181 ktoré plní úlohy národného 
kontaktného miesta pre hybridné hrozby a Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC)182 ako 
analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko SIS, ktoré plní úlohy národného kooperačného centra 
pre hybridné hrozby. Zjednodušene povedané, kým SITCEN má informácie o hrozbách predovšetkým 
zbierať, pomenovávať a zdieľať, NBAC má prichádzať s konkrétnymi stratégiami, opatreniami a riešeniami.   

176 Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
177 GRECO, Second Compliance Report - Slovak Republic, Council of Europe, 2017, https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-

of-members-of/168075f4b7  
178 Návrh skupiny poslancov NRSR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
179 Vláda SR, Programové vyhlásenie vlády SR, 2016, https://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf 
180 Vláda SR, Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, schválená uznesením vlády SR č. 345/2018 dňa 11.7.2018, http://www.rokovania.sk/File.aspx/

ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
181 Bezpečnostná rada SR, Úrad vlády SR, 2019, https://www.vlada.gov.sk//bezpecnostna-rada-sr/  
182 Slovenská informačná služba, Národné bezpečnostné analytické centrum, 2013, http://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac.html

https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/168075f4b7
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/168075f4b7
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
https://www.vlada.gov.sk//bezpecnostna-rada-sr/
http://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac.html
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Okrem toho Koncepcia ukladá úlohy vyhodnocovať incidenty vo svojej pôsobnosti vo vzťahu k hybridným 
hrozbám a následne informovať o týchto incidentoch NBAC aj ďalšie štátne orgány. Táto situácia sa 
vzťahuje aj na sledovanie, vyhodnocovanie a prijímanie opatrení z hľadiska rizík strategickej korupcie – 
ako jedného z nástrojov hybridných hrozieb. 

Kľúčovú úlohu v tejto oblasti by mala zohrávať predovšetkým Slovenská informačnú služba, ktorá okrem 
NBAC disponuje aj zložkami ekonomického a zahraničného spravodajstva. Medzi úlohy SIS patrí aj 
monitorovanie najzávažnejších ohrození ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, 
ako aj informácie zamerané na ochranu zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu. 

Významnou kompetenciou SIS pri plnení úloh je aj jej oprávnenie spolupracovať s orgánmi iných štátov 
obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými organizáciami. SIS poskytuje podľa zákona č. 
46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe183 Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi 
Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky a jej členom informácie významné pre ich činnosť a 
rozhodovanie. Okrem toho SIS poskytuje informácie o trestnej činnosti aj útvarom Policajného zboru 
a prokuratúry, a aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej alebo inej 
protiprávnej činnosti. Vyhodnotenie spomínaných rizík v obmedzenej miere každoročne prezentuje aj 
verejne – prostredníctvom Správ o činnosti SIS.184

Z ďalších štátnych orgánov, ktoré sa zaoberajú korupčnými trestnými činmi – bez špecifického dôrazu na 
možné zapojenie cudzej moci – treba spomenúť predovšetkým Národnú kriminálnu agentúru Prezídia 
Policajného zboru (NAKA)185 a Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR.186 NAKA vznikla 
v roku 2012 zlúčením dvoch dovtedy samostatných zložiek – Úradu boja proti organizovanej kriminalite a 
Úradu boja proti korupcii. 

Odhaľovanie a vyšetrovanie korupčných trestných činov patrí z hľadiska vecnej príslušnosti práve pod 
NAKA, konkrétne pod jej špecializovanú Národnú protikorupčnú jednotku (NPKJ). Podľa poslednej 
dostupnej správy o činnosti za rok 2016 začala NPKJ v tomto roku vyšetrovať 357 trestných vecí týkajúcich 
sa trestných činov korupcie a trestné stíhanie začala v 68 trestných činoch korupcie. 

V roku 2016 NPKJ zároveň objasnila 84 korupčných trestných činov a obvinila 136 osôb, z toho za 
prijímanie úplatku 40, za podplácanie 66, za nepriamu korupciu 19 a za volebnú korupciu 11. Korupčné 
trestné činy s účasťou zahraničných verejných činiteľov medzi nimi nefigurovali. V hodnotenom období 
NPKJ objasnila trestné činy prijímania úplatku, pri ktorých celková suma reálne prevzatých úplatkov 
predstavovala 314 110 eur. Pri trestných činoch podplácania boli reálne odovzdané finančné prostriedky 
v celkovej výške 57 161 eur.187

Okrem NPKJ pôsobia v rámci NAKA aj ďalšie s ňou úzko spolupracujúce pracoviská vrátane Národnej 
jednotky finančnej polície, Národnej protiteroristickej jednotky či Finančnej spravodajskej jednotky. 

Dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestné 
stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a uplatňovanie oprávnenia prokurátora v konaní 
pred súdom vykonáva pri korupčných trestných činoch Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Podľa údajov 
z poslednej dostupnej štatistickej ročenky188 sa ÚŠP podarilo v roku 2017 dostať v súvislosti s korupčnými 
trestnými činmi pred súd 110 osôb, z čoho odsúdených bolo 99.  

183 Zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe 
184 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS za rok 2017, 2018, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
185 Prezídium Policajného zboru SR, Národná kriminálna agentúra, 2019, https://www.minv.sk/?NAKA
186 Generálna prokuratúra SR, Úrad špeciálnej prokuratúry, 2018, https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/burad-specialnej-prokuraturyb-1cd5.

html 
187 NAKA, Informácia o činnosti národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru za rok 2016, Ministerstvo vnútra SR, 2017, https://www.minv.sk/

swift_data/source/policia/naka_opr/opr/inf_o_cinnosti_naka/Informacia%20o%20cinnosti%20NAKA%20P%20PZ%20za%20rok%202016%20public.pdf
188 Generálna prokuratúra SR, Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2017, 2018, https://www.genpro.gov.sk/extdoc/54257/

ROC_2017 
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Z hľadiska prevencie je kľúčovým pracoviskom predovšetkým Odbor prevencie korupcie (OPK), ktorý je 
zriadený na Úrade vlády SR od 1. júna 2017. Odbor zodpovedá predovšetkým za koncepčnú, metodicko-
právnu a riadiacu činnosť v oblasti prevencie korupcie. OPK je zároveň ústredným kontaktným pracoviskom 
v oblasti prevencie korupcie pre všetky orgány a úrovne verejnej správy, úzko spolupracuje s orgánmi štátu, 
ktoré plnia úlohy v protikorupčnej oblasti, a pomáha organizovať a koordinovať spoločné činnosti týchto 
orgánov so zreteľom na zmenšenie a odstránenie korupčných rizík a zvyšovanie účinnosti protikorupčnej 
prevencie.189

Dôležitú úlohu z hľadiska legislatívy, nastavovania procesov a prevencie zohrávajú aj ďalšie štátne orgány, 
napríklad Ministerstvo spravodlivosti, vnútra či financií. Okrem iného sa podieľajú aj na implementácii 
medzinárodných záväzkov a odporúčaní v boji proti korupcii, napríklad v rámci Dohovoru OECD o boji 
s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách190  alebo 
v rámci štandardov presadzovaných Radou Európy v takzvanej Skupine štátov proti korupcii (GRECO).191 

V decembri 2018 bol zároveň Vládou SR prijatý aj Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na 
roky 2019 – 2023, ktorý ráta aj s vytvorením nového Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti, ktorého úlohou má byť okrem poskytovania ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, 
čo dnes spadá pod Národný inšpektorát práce, aj presadzovanie prevencie korupcie, protikorupčnej 
kultúry, etiky a verejnej integrity vo verejnom sektore.192  

VI. ANALÝZA VEREJNÝCH POLITÍK

Neprebádanosť hrozieb strategickej korupcie na Slovensku sa neprejavuje iba v rozhodovacej činnosti 
súdov a orgánov činných v trestnom konaní či vo výstupoch investigatívnych novinárov, ale aj v reflexii 
verejnej správy. Z výsledkov anonymného dotazníkového zisťovania v prostredí verejnej správy, ktorý 
realizoval GLOBSEC v auguste 2018 a zapojilo sa do neho vyše 190 respondentov, vyplynulo, že až 67% 
opýtaných sa nikdy nestretlo s nadstavbovým pojmom hybridné hrozby. 

Zo 41 respondentov, ktorí sa odhodlali ohodnotiť zraniteľnosť Slovenska voči jednotlivým hybridným 
hrozbám (na škále 1 – najmenej zraniteľná, 5 – najzraniteľnejšia) vyšlo ako najmenej nebezpečné práve 
riziko strategickej korupcie193 s priemernou známkou 2,22. Iná však bola situácia pri hĺbkových rozhovoroch 
s tromi zástupcami Ministerstva financií a Ministerstva spravodlivosti, ktorí boj proti korupcii čiastočne 
reflektujú aj pri svojej práci. Tí mieru rizika zraniteľnosti Slovenska strategickou korupciou vyhodnotili ako 
vážnejšiu – na úrovni 3 až 4. 

Strategické dokumenty či hodnotiace správy reflektujúce hybridné hrozby však zodpovedajú skôr 
vlažnejšiemu vnímaniu úradníkov z dotazníka. Zadefinovanie strategickej korupcie ako hybridnej hrozby, 
ako aj opísanie tohto mechanizmu, sa nevyskytuje v žiadnom z kľúčových dokumentov slovenskej verejnej 
správy, vrátane poslednej verejne dostupnej správy Slovenskej informačnej služby za rok 2017,194 ktorá 
pri téme ohrozenia SR hybridnými hrozbami špecificky spomína najmä činnosť súkromných vojenských 
spoločností. Pri ďalších podrobnostiach sa odvoláva na Koncepciu boja SR proti hybridným hrozbám, na 
ktorej príprave sa podieľala aj SIS.  

Zrejme najpodrobnejšie, hoci len nepriamo, sa rizík súvisiacich so strategickou korupciou dotýka práve 
spomínaná Koncepcia boja SR proti hybridným hrozbám v nasledujúcich odstavcoch: 

189 Úrad vlády SR, Odbor prevencie korupcie, 2018, https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/odbor/
190 Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, OECD, 1997, https://www.minv.sk/swift_data/

source/policia/naka_opr/npkj/1_nove/Dohovor%20OECD.docx
191 Úrad vlády SR, GRECO, 2019, https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/greco/
192 Vláda SR, Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, 2018, http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-

Dokum-223317?prefixFile=m_
193 GLOBSEC, Mapovanie zraniteľnosti SR v oblasti hybridných hrozieb (Východisková štúdia), GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/

uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf 
194 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS za rok 2017, 2018, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
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„Do propagandistických a vplyvových aktivít sú často zapojené aj štátne orgány cudzích mocností, najmä 
spravodajské služby. Tieto sa cielene snažia osloviť osoby s politickým, ekonomickým alebo spoločenským 
vplyvom s úmyslom ovplyvňovať ich rozhodnutia alebo získať ich pre vedomú alebo nevedomú spoluprácu 
pri získavaní informácií, šírení propagandy v prospech cudzej moci.

Potenciálnou hybridnou hrozbou voči bezpečnosti SR môže byť aj podpora domácich radikálnych organizácií 
presadzujúcich ciele totožné s cieľmi aktérov hybridných hrozieb. Radikálne subjekty môžu mať politickú 
a finančnú podporu zo zahraničia s cieľom propagácie nacionalistických a izolacionistických tendencií, 
šírenia národnostnej alebo náboženskej nenávisti a destabilizácie spoločnosti.“195

V celom dokumente sa však pojem korupcia vôbec nevyskytuje a tento nástroj hybridných hrozieb chýba 
aj v taxatívnom výpočte základných indikátorov hybridných útokov. Vágne sú aj opatrenia, ktoré na 
minimalizovanie týchto hrozieb ponúka, ako zvyšovanie povedomia verejnosti či výmena skúseností.  

Ďalšie dôležité koncepčné dokumenty – Bezpečnostná stratégia SR196 a Obranná stratégia SR197 – ktoré 
síce už v októbri 2017 schválila vláda, no dosiaľ sa pre ne nepodarilo nájsť podporu v Národnej rade SR, 
problematiku súvisiacu s rizikami strategickej korupcie obchádzajú. Bezpečnostná stratégia vo výpočte 
hybridných hrozieb korupčné praktiky nezmieňuje a korupciu spája predovšetkým s organizovaným 
zločinom. Obranná stratégia tieto riziká nerieši vôbec. 

Správa o bezpečnosti SR za rok 2017,  schválená vládou SR v októbri 2018, sa zamerala aj na niektoré 
z nástrojov hybridných hrozieb, ako sú kybernetické útoky alebo dezinformácie. Otvorene pomenúva Ruskú 
federáciu ako iniciátora cielených operácií „voči jednotlivým členským štátom EÚ a NATO v snahe ovplyvniť 
ich vnútropolitické a volebné procesy, zvýšiť ich vnútornú nestabilitu, oslabiť ich jednotu a principiálny 
postoj k porušovaniu medzinárodného práva“.198 Tieto aktivity sa podľa správy prejavovali najmä šírením 
propagandy, dezinformácií zameraných proti hodnotovému systému a demokratickému zriadeniu SR, ale 
tiež pretrvávajúcou podporou extrémistických skupín vystupujúcich proti členstvu SR v EÚ a NATO. 

Korupciu správa spomína iba všeobecne v rámci výpočtu pretrvávajúcich hrozieb: 

„Medzi ďalšie významné bezpečnostné hrozby a faktory s dopadom na bezpečnostnú situáciu v SR budú 
pravdepodobne naďalej patriť škodlivá propaganda vrátane šírenia dezinformácií najmä z vonkajšieho 
prostredia, organizovaný zločin a pôsobenie cudzích spravodajských služieb, korupcia a v neposlednom 
rade aj úroveň dôvery obyvateľstva v inštitúcie štátu.“199

Dôležitým dokumentom z hľadiska boja proti korupcii je aj vyššie spomínaný Návrh protikorupčnej politiky 
SR na roky 2019 až 2023, ktorý schválila Vláda SR v decembri 2018. Tento dokument vypracoval Úrad 
vlády SR prostredníctvom Odboru prevencie korupcie v súlade s programovým vyhlásením Vlády SR z 
rokov 2016 a 2018 a so zreteľom na naše medzinárodné záväzky. Hlavným adresátom dokumentu sú 
orgány verejnej správy, pričom dôraz kladie najmä na zvýšenie protikorupčnej prevencie. 

Dokument prináša širší pohľad na problematiku korupcie ako len na trestné činy vymedzené Trestným 
zákonom v § 328 až § 336b a za korupčné správanie označuje aj akékoľvek konanie poškodzujúce verejný 
záujem. Za také považuje napríklad zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na 
takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, konflikt záujmov, nezákonný 
lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie), 
spreneveru verejných zdrojov, ale aj zneužívanie právomoci verejného činiteľa alebo trestné činy pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním. 
195 Vláda SR, Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, schválená uznesením vlády SR č. 345/2018 dňa 11.7.2018, http://www.rokovania.sk/File.aspx/

ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
196 Vláda SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1 
197 Vláda SR, Obranná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22367/1 
198 Vláda SR, Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017, prijatá uznesením vlády SR č. 485/2018 dňa 17.10.2018, http://www.rokovania.sk/

Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27863
199 Vláda SR, Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017, prijatá uznesením vlády SR č. 485/2018 dňa 17.10.2018, http://www.rokovania.sk/

Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27863
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Rizikám spojeným so strategickou korupciou sa materiál nevenuje, počíta však aj s implementovaním 
niektorých opatrení, ktoré môžu pozitívne pôsobiť aj v tejto oblasti. Či už ide o zvýšenú ochranu 
oznamovateľov korupcie, zavedenie právneho rámca pre reguláciu lobingu, zavedenie systému na 
zefektívnenie majetkových priznaní verejných činiteľov a poskytovania darov, prehodnotenie kritérií a 
postupov prideľovania licencií, koncesií, povolení, štátnych dotácií, príspevkov zo štátneho rozpočtu a z 
fondov EÚ alebo posilňovanie princípov otvoreného vládnutia.

Komplexnejší prístup poskytujú strategické a koncepčné dokumenty na úrovni Európskej únie, ako sú 
Európsky program v oblasti bezpečnosti,200 Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
EÚ,201  Akčný plán v oblasti európskej obrany,202 Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ,203 Rámec proti 
praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,204 Európska stratégia energetickej bezpečnosti205 
alebo Stratégia námornej bezpečnosti EÚ.206 

Kľúčovým dokumentom Únie v tejto oblasti je najmä Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám207 
z roku 2016, ktorý definuje 22 konkrétnych opatrení na úrovni Únie i členských štátov. Aj tento dokument 
však riziká strategickej korupcie zaznamenáva skôr okrajovo. Zameriava sa pri nich najmä na sledovanie 
podozrivých tokov peňazí, ktoré by mohli prispievať k skrytejším formám destabilizácie členských krajín 
EÚ. 

Špecificky sa tejto téme venuje v rámci Opatrenia č. 16 – využití nástrojov z akčného plánu pre boj proti 
financovaniu terorizmu aj v boji proti hybridným hrozbám: 

„Pôvodcovia hybridných hrozieb potrebujú na svoje aktivity finančné prostriedky. Financovanie takýchto 
činností sa môže používať na podporu teroristických skupín alebo skrytejších foriem destabilizácie, ako 
je podpora nátlakových skupín a okrajových politických strán. EÚ zintenzívnila svoje úsilie v boji proti 
financovaniu trestnej činnosti a terorizmu, ako je uvedené v Európskom programe v oblasti bezpečnosti, 
najmä prostredníctvom akčného plánu. V tejto súvislosti napomáha v boji proti financovaniu terorizmu a 
praniu špinavých peňazí najmä revidovaný európsky rámec proti praniu špinavých peňazí, ktorý uľahčuje 
vnútroštátnym finančným spravodajským jednotkám (FIU) identifikáciu a sledovanie podozrivých prevodov 
peňazí a výmenu informácií a súčasne zabezpečuje vystopovateľnosť prevodov finančných prostriedkov 
v Európskej únii. Preto by mohol prispieť aj k boju proti hybridným hrozbám. V rámci nástrojov SZBP by sa 
mohli preskúmať primerane upravené a účinné obmedzujúce opatrenia boja proti hybridným hrozbám.“

VII. ODPORÚČANIA

Na základe vyššie uvedeného popisu stavu v oblasti rizík súvisiacich so strategickou korupciou možno 
konštatovať, že v širokej verejnosti i medzi predstaviteľmi verejnej správy existuje iba nízke povedomie 
o týchto hrozbách. Špecifickú pozornosť im nevenuje ani slovenská legislatíva a verejné politiky. Na tomto 
mieste sú návrhy niekoľkých odporúčaní určených pre verejnú správu: 

•	 Zvážiť rozšírenie prvku cudzej moci definovanom v § 133 Trestného zákona ako kvalifikovanej 
skutkovej podstaty aj na trestné činy súvisiace s korupciou, predovšetkým trestné činy prijímania 
úplatku, podplácania, nepriamej korupcie a volebnej korupcie. Zabezpečilo by sa tak zohľadnenie 
aj iných, než čisto finančných pohnútok v antikorupčnej legislatíve, pričom spoločenská 

200 Európska komisia, Európsky program v oblasti bezpečnosti, 2015, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-
documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

201 Európska komisia, Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, 2016,   https://www.mzv.sk/
documents/10182/2463130/160823_OBEP_Globalna_strategia_E%C3%9A.pdf/f47f31dc-af40-4f5b-a1a7-39c252e7eba1

202 Európska komisia, Akčný plán v oblasti európskej obrany, 2016,  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372
203 Európska komisia, Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie, 2013, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52013JC0001&from=SK
204 Európska komisia, Rámec proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, 2015, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/

criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
205 Európska komisia, Európska stratégia energetickej bezpečnosti, 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=SK
206 Európska komisia, Stratégia námornej bezpečnosti EÚ, 2014, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT
207 Európska komisia, Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
https://www.mzv.sk/documents/10182/2463130/160823_OBEP_Globalna_strategia_E%C3%9A.pdf/f47f31dc-af40-4f5b-a1a7-39c252e7eba1
https://www.mzv.sk/documents/10182/2463130/160823_OBEP_Globalna_strategia_E%C3%9A.pdf/f47f31dc-af40-4f5b-a1a7-39c252e7eba1
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0001&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0001&from=SK
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=SK
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
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nebezpečnosť korupčného konania s politickými motívmi môže byť v niektorých prípadoch 
významne vyššia, ako je tomu pri korupcii motivovanej čisto finančným prospechom.  

•	 Vyhodnotiť aplikačnú prax súvisiacu s uplatňovaním zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora, zanalyzovať legislatívnu prax v tejto oblasti aj v ďalších krajinách EÚ a OECD 
a v spolupráci s odborníkmi na túto oblasť pripraviť novelu zákona umožňujúcu účinnejšie 
odhaľovanie konečných užívateľov výhod.

•	 Prehodnotiť spôsob podávania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
verejných funkcionárov v pôsobnosti Výboru NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií tak, aby umožňoval 
kontrolu nárastu majetku počas výkonu verejnej funkcie i niekoľko rokov po ňom. Politické zloženie 
tohto výboru nedokáže v praxi zabezpečiť nestrannú kontrolu dodržiavania pravidiel a potrestanie 
ich porušenia zo strany ďalších politikov a verejných funkcionárov. Výbor zároveň nedisponuje 
dostatočnými kapacitami na preverovanie skutočností uvedených v oznámeniach. Túto úlohu 
odporúčame zveriť nezávislému štátnemu orgánu, napríklad pripravovanému Úradu na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

•	 Zvážiť povinnosť zverejňovania výšky zaplatenej dane a výšky odvodov aj pri fyzických osobách 
predovšetkým v prípade verejných funkcionárov, podobne ako dnes Finančné riaditeľstvo na 
svojom webe zverejňuje výšku vyrubených daní z príjmov právnickej osoby jednotlivými právnickými 
osobami208 v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Podrobnejšie informácie 
o majetkových pomeroch verejných funkcionárov v kombinácii s údajmi o výške nimi zaplatených 
daní a odvodov by zvýšili možnosti odhaľovania podozrivých nárastov hodnoty majetku.   

•	 Naplniť záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a vypracovať „znenie 
ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti“.

•	 Upriamiť zameranie Odboru prevencie korupcie Úradu vlády aj na monitorovanie, koordinovanie, 
verejné komunikovanie a metodické vedenie v oblasti rizík spojených so strategickou korupciou. 

•	 Schváliť Bezpečnostnú stratégiu SR a Obrannú stratégiu SR z roku 2017 aj v Národnej rade SR 
a zabezpečiť ich uplatňovanie v súvisiacej agende všetkých relevantných verejných inštitúcií.

•	 Cielene vyhodnotiť riziká strategickej korupcie a pri revízii strategických bezpečnostných 
dokumentov – predovšetkým Bezpečnostnej stratégie SR a Koncepcie pre boj Slovenskej republiky 
proti hybridným hrozbám – zapracovať zistenia do týchto dokumentov.  

•	 Vypracovať informatívny materiál zhŕňajúci riziká spojené so strategickou korupciou vrátane 
praktických odporúčaní pre predstaviteľov verejnej správy, ako postupovať v prípadoch, ktoré 
môžu s rizikami strategickej korupcie súvisieť. 

•	 Podporiť iniciatívy a projekty investigatívnej žurnalistiky zamerané na oblasť financovania 
politických strán, odhaľovania korupcie a hybridných hrozieb.

VIII. ZÁVER

Hoci sa hybridným hrozbám v posledných rokoch venuje čoraz väčšia pozornosť aj v rámci slovenských 
štátnych inštitúcií, verejných politík a legislatívy, pre väčšinu spoločnosti ide stále skôr o nové a málo 
známe témy. Z výsledkov anonymného dotazníkového zisťovania v prostredí verejnej správy z augusta 
2018 vyplynulo, že až 67% opýtaných sa nikdy nestretlo s nadstavbovým pojmom hybridné hrozby. Rizikám 
spájaným so strategickou korupciou pritom predstavitelia verejnej správy prisudzovali najnižšiu prioritu. 

Čiastočne tento stav nepochybne vyplýva aj z toho, že slovenské orgány činné v trestom konaní, tajné 
služby či médiá neodhalili doteraz žiadnu veľkú kauzu, ktorá by sa dala rukolapne označiť za prípad 
strategickej korupcie. Pre väčšinu populácie tak ide predovšetkým o virtuálnu tému, prípadne o hrozbu 
viažucu sa skôr k silnejším krajinám ako sú Spojené štáty americké alebo Veľká Británia. 

208 Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby, Finančné riaditeľstvo SR, https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/zoznamy/detail/_b8ef7dea-48c9-4dfd-880b-a90e00e611f0 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b8ef7dea-48c9-4dfd-880b-a90e00e611f0
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b8ef7dea-48c9-4dfd-880b-a90e00e611f0
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Tento fakt sa odráža aj v strategických bezpečnostných dokumentoch a hodnotiacich správach ako sú 
Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR, Koncepcia boja SR proti hybridným hrozbám, Správa 
o bezpečnosti SR za rok 2017 či Správa o činnosti SIS za rok 2017, ktoré riziká súvisiace so strategickou 
korupciou spomínajú len veľmi vágne.

Avšak varovania nespočetného množstva inštitúcií a expertov z krajín EÚ, NATO či OECD týkajúce sa 
korupcie – ako významného nástroja hybridných hrozieb – by sa nemali brať na ľahkú váhu. Týmto 
nástrojom by sa SR mala zaoberať rovnako vážne, ako keby sa na jej hraniciach sústreďovali nepriateľské 
vojská.

Kľúčovým zahraničnopolitickým záujmom Slovenskej republiky je byť súčasťou silných európskych 
a severoatlantických štruktúr. Ak sa tie, aj prostredníctvom korupčných schém a ovplyvňovania verejnej 
mienky, podarí oslabiť, jedným z výsledkov bude aj podstatne slabšia pozícia Slovenskej republiky v čoraz 
globalizovanejšom svete.
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POLOVOJENSKÉ A EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY AKO SÚČASŤ 
HYBRIDNÝCH HROZIEB

Daniel Milo, Iveta Kupková

I. ÚVOD

Polovojenské a extrémistické skupiny, napriek mnohým odlišnostiam vyplývajúcich z ich zamerania, 
aktivít a cieľov, predstavujú popri informačných operáciách a kybernetických útokoch najčastejší vektor 
pôsobenia v rámci hybridných hrozieb. 

Historicky je podpora skupín usilujúcich sa uchopiť moc v štáte, vytvárať paralelné bezpečnostné štruktúry, 
či priamo realizovať ozbrojené akcie voči štátnej moci zo strany vonkajších štátnych aktérov veľmi často 
využívaným nástrojom na presadzovanie geopolitických záujmov. V období studenej vojny bola podpora 
rôznych hnutí odporu, vzbúrencov, ozbrojených skupín a politických hnutí častá ako na strane Spojených 
štátov, tak aj Sovietskeho zväzu a ich spojencov. V súčasnosti sú známe mnohé prípady z okolia Slovenska, 
napr. na Ukrajine, ale aj zo vzdialenejších konfliktov ako v Sýrii či Jemene, kde dochádza k podpore 
a využívaniu polovojenských a extrémistických skupín v rámci rozsiahlejších kampaní so strategickým 
alebo geopolitickým cieľom. Takéto skupiny predstavujú prirodzených spojencov pre zahraničných aktérov 
usilujúcich sa ovplyvňovať vnútropolitický vývoj alebo geopolitické smerovanie danej krajiny. 

EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY

Extrémistické skupiny, v zmysle definície platnej v podmienkach SR, sú „zoskupenia, ktoré vyznávajú 
demokratickému systému nepriateľskú ideológiu, ktorá či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte, 
deštruktívne pôsobí na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Svojimi aktivitami  
útočia na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a medzinárodnými ľudskoprávnymi 
dokumentmi alebo sa nimi snažia uplatňovanie týchto práv sťažiť či znemožniť. Charakteristická je pre 
ne takisto snaha o obmedzenie, potláčanie či znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité 
skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, 
jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede a majetkom, ako aj používanie 
fyzického násilia či hrozba použitia násilia namiereného voči názorovým či politickým oponentom alebo 
ich majetku.“209

Vďaka svojej antisystémovej a antidemokratickej ideologickej orientácii hľadajú ideové vzory, ale aj 
spriaznené subjekty a zdroje podpory, či už ideovej, informačnej alebo finančnej, mimo územia Slovenskej 
republiky. Tým sa stávajú prirodzenými spojencami štátnych a neštátnych aktérov, ktorí sa snažia oslabiť, 
rozvrátiť a narušiť vnútorný poriadok, polarizovať spoločnosť a oslabiť jej schopnosť brániť sa. Zároveň sa 
extrémistické skupiny, najmä tie napojené na medzinárodné siete – a obzvlášť teroristické skupiny, ktoré 
využívajú terorizmus ako nástroj na dosahovanie svojich cieľov – môžu sami stať zdrojom hybridných 
hrozieb.

209 Extrémistická skupina v kontexte tohto textu je chápaná širšie, než je legálna definícia uvedená v Trestnom zákone a vychádza z definície extrémizmu 
uvedenej v Koncepcii boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, prijatá vládou SR dňa 18.3.2015 uznesením č.129/2015, http://www.rokovania.sk/
Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24369

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24369
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24369
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Extrémistické skupiny takisto môžu byť v niektorých prípadoch napojené na politické strany na okraji 
politického spektra či už personálne, ideovo alebo finančne. Vďaka takýmto prepojeniam môžu byť 
využívané politickými aktérmi na realizáciu aktivít podrývajúcich dôveru obyvateľstva v štátne inštitúcie 
alebo stabilitu spoločnosti, pričom skutočný aktér zostáva skrytý. 

POLOVOJENSKÉ SKUPINY   

Polovojenské alebo paramilitárne skupiny zahŕňajú širokú škálu zoskupení, pričom nie všetky sú v kontexte 
zamerania tejto štúdie relevantné. Všeobecne sú za polovojenské skupiny považované ozbrojené 
sily alebo skupiny odlišné od konvenčných ozbrojených síl danej krajiny, ktoré ich však pripomínajú 
spôsobom organizácie, výbavou, tréningom a misiou.210  Patria medzi ne najmä nepravidelné ozbrojené 
zoskupenia vystupujúce proti štátnej moci (ozbrojené hnutia odporu, povstalci, vzbúrenci, teroristi), milície 
a samozvaní ozbrojení strážcovia poriadku (vigilantské skupiny), pridružené sily regulárnych ozbrojených 
síl danej krajiny (nazývané napr. národná garda, prezidentská garda, republikánska garda), vojenská 
polícia s právomocou aj v civilnej oblasti (žandári, gendarmerie), pohraničná stráž alebo dobrovoľnícke 
ozbrojené jednotky (domobrana, vojská teritoriálnej obrany). 

V európskom kontexte sú medzi polovojenské skupiny zaraďované aj skupiny, ktoré síce nedisponujú 
strelnými zbraňami, najmä z dôvodu zákonných obmedzení, ale ostatnými charakteristikami a zameraním 
svojich aktivít ako hierarchická organizácia, vojenský výcvik a vybavenie sem spadajú.

Polovojenské skupiny v ich súčasnom ponímaní majú na území Slovenska pomerne bohatú históriu 
viažucu sa až do medzivojnového obdobia. Najznámejšie z týchto skupín vznikali ako ozbrojené krídla 
politických strán, ako napr. Rodobrana spojená s HSĽS, oficiálne vytvorené na ochranu verejných 
zhromaždení alebo členov danej strany. Ako história ukázala, v skutočnosti skôr tvorili jadro paralelného 
systému síl a prostriedkov, ktoré boli v čase krízy využité na násilné uchopenie moci.211 Táto historická 
skúsenosť spôsobila, že v súčasnosti sú na Slovensku zakázané ozbrojené združenia občanov alebo 
združenia s ozbrojenými zložkami. 

Na rozdiel od niektorých okolitých krajín, predovšetkým Poľska, kde boli polovojenské skupiny integrované 
do oficiálnych ozbrojených síl a sú pod kontrolou Ministerstva obrany,212 na Slovensku existuje viacero 
subjektov, ktoré sú buď otvorene nepriateľské voči oficiálnej zahranično-politickej a bezpečnostnej 
orientácii Slovenska, alebo sa ju snažia spochybňovať. Z týchto dôvodov predstavujú tieto skupiny  a osoby 
do nich zapojené prirodzené ciele aktivít cudzích štátnych aktérov vrátane tajných služieb, s ktorými 
zdieľajú aj mnohé ideové a geopolitické stanoviská alebo ich dokonca priamo preberajú. 

Polovojenské skupiny sa vzhľadom na ich informačné a komunikačné aktivity zároveň stávajú významnými 
nositeľmi a šíriteľmi postojov a naratívov cudzích štátnych aktérov, ktorí sú v antagonistickom postavení 
k súčasnej orientácii Slovenskej republiky.213 Práve využívanie takýchto skupín na šírenie postojov 
podkopávajúcich dôveru obyvateľstva k členstvu v EÚ, Severoatlantickej aliancii a budovanie siete osôb 
s vojenským výcvikom využiteľných v prípade krízovej situácie na koordinované nasadenie bez akejkoľvek 
súčinnosti s oficiálnymi štátnymi štruktúrami, je možné považovať za najväčšie riziko v kontexte hybridných 
hrozieb.

210 Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických, Slovník vojenských a príbuzných termínov, 2018, https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/
pubs/dictionary.pdf 

211 Prevzatie moci komunistami vo februári 1948 aj s využitím Ľudových milícií, ktoré boli vytvorené ako ozbrojené krídlo KSČ a podliehali priamo ÚV KSČ.
212 Ministerstvo národnej obrany Poľskej republiky, Teritoriálne vojenské jednotky, 2017, http://en.mon.gov.pl/polish-armed-forces/wojsko-polskie/territorial-

defenceforces-k2017-05-10/  
213 Viď napríklad facebookovú stránku Slovenských brancov - https://www.facebook.com/slovenskibranci1/ 

https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf
http://en.mon.gov.pl/polish-armed-forces/wojsko-polskie/territorial-defenceforces-k2017-05-10/
http://en.mon.gov.pl/polish-armed-forces/wojsko-polskie/territorial-defenceforces-k2017-05-10/
https://www.facebook.com/slovenskibranci1/
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II. ZHRNUTIE ZISTENÍ A HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ

Extrémistické a polovojenské skupiny predstavujú nebezpečenstvo pre stabilitu a bezpečnosť spoločnosti 
v dvoch rovinách: priame ohrozenie bezpečnosti a demokratického usporiadania spoločnosti ich 
protiprávnymi aktivitami (alebo aktivitami na hrane zákona) a šírením propagandy a dezinformácií ako 
dôveryhodný sprostredkovateľ postojov inšpirovaných alebo priamo preberaných od cudzích štátnych 
aktérov.

Verejné politiky v danej oblasti – Bezpečnostná stratégia z roku 2017 (prijatá vládou SR v júli 2018, ale do 
dátumu zverejnenia tejto štúdie nebola schválená v NRSR) a Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám 
– obsahujú jasné pomenovanie extrémistických skupín a „samozvaných domobrán“ ako potenciálnych 
rizík, najmä z pohľadu ich indoktrinácie a využitia na diverzné útoky či vyvolávanie nepokojov. Napriek 
malému množstvu konkrétnych informácií v správach bezpečnostných zložiek viaceré z nich konštatujú, že 
cudzie štáty využívajú a podporujú extrémistické a paramilitárne subjekty na presadzovanie vlastnej agendy 
a šírenie vlastnej propagandy zameranej proti členstvu Slovenska v EÚ a NATO.

Na Slovensku existuje viacero subjektov, ktoré sú buď otvorene nepriateľské voči oficiálnej zahranično-
politickej a bezpečnostnej orientácii Slovenska, alebo sa ju snažia spochybňovať. Tieto skupiny predstavujú 
ciele pre aktivity cudzích štátnych aktérov, s ktorými zdieľajú aj mnohé ideové a geopolitické stanoviská. 
Prípad založenia tzv. európskej pobočky ruského motorkárskeho klubu Noční vlci na Slovensku je vhodnou 
ilustráciou, ako funguje prepojenie polovojenských skupín na ekonomické záujmové skupiny a na Ruskú 
federáciu.214

Využívanie nástrojov trestného práva s cieľom zabrániť účasti slovenských občanov na ozbrojených 
konfliktoch v zahraničí je značne limitované a až donedávna nebol novozavedený inštitút účasti na bojovej 
činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny v zahraničí takmer vôbec využívaný. Zatiaľ čo právna úprava 
občianskych združení explicitne zakazuje vznik ozbrojených združení alebo združení s ozbrojenými zložkami, 
podobné explicitné obmedzenie absentuje pri politických stranách a hnutiach.

Nástroje trestného práva nie sú príliš účinné pri prevencii a represii účasti slovenských občanov na bojovej 
činnosti organizovaných ozbrojených skupín v konfliktoch v iných krajinách. Jedno vznesené obvinenie od 
účinnosti zákona v roku 2016 je toho dôkazom. Dôvodom je aj nespolupráca zložiek príslušných krajín, 
kde bojovali slovenskí občania. Rovnako problematické je preukazovanie spolupráce s cudzou mocou a 
cudzím činiteľom v trestnoprávnej rovine. Aj vďaka limitovanému použitiu tohto inštitútu v slovenskom 
právnom poriadku – trestný čin vlastizrady, ohrozovania mieru a ako všeobecná priťažujúca okolnosť – je 
jeho praktická využiteľnosť veľmi malá.

Spolupráca jednotlivých zložiek bezpečnostného systému sa javí ako uspokojivá a NBAC plní v tomto procese 
nezastupiteľnú úlohu. V niektorých prípadoch, ako napr. opakované vstupy ruských členov Nočných vlkov na 
územie SR, sa však ukazuje, že tok informácií medzi MZVEZ SR, MV SR (resp. úradom hraničnej UHCP) a SIS 
nie je plne optimalizovaný. Je tiež otázne, prečo MZVEZ SR aj naďalej vydáva víza členom Nočných vlkov.

Napriek opakovaným konštatovaniam o nebezpečnosti polovojenských skupín a ich potenciálnemu zneužitiu 
cudzími štátnymi aktérmi je vážnym nedostatkom neexistencia právnej úpravy tohto pojmu.

•	 Preventívne opatrenia, ktoré by poskytli osobám so záujmom o vojenstvo a ochranu vlasti  atraktívnu 
alternatívu pod kontrolou a garanciou štátu na Slovensku absentujú. Programy ako Aktívne zálohy 
a Dobrovoľná vojenská príprava sú svojim zameraním nevhodné na zapojenie osôb, ktoré majú 
záujem o občasné, nepravidelné a najmä krátkodobé zapojenie do výcvikových aktivít. Tento 
nedostatok vytvára priestor, ktorý následne vypĺňajú polovojenské skupiny.

214 Predstavitelia Nočných vlkov sa zúčastnili bojov na Ukrajine, boli v úzkom kontakte s ruskými spravodajskými službami a ich aktivity boli financované z 
vládnych zdrojov Ruskej federácie, a preto sú zaradení na sankčný zoznam USA. Napriek tomu od roku 2015 pravidelne prichádzali na Slovensko a v lete 
2018 tu založil ich slovenský predstaviteľ občianske združenie, ktoré je organizačnou formou pre ich aktivity na Slovensku. V areáli v obci Dolná Krupá v 
objekte, ktorý vlastní predstaviteľ Nočných vlkov na Slovensku, sa zároveň uskutočnili cvičenia najznámejšej slovenskej polovojenskej skupiny – Slovenskí 
branci – na repasovaných BVP zapožičaných firmou, ktorú vlastní predstaviteľ Nočných vlkov Európa na Slovensku.
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•	 Ministerstvo obrany sa snaží zabrániť fungovaniu neštátnych polovojenských skupín prostredníctvom 
programu Aktívnych záloh a Dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktoré by si mali ľudia vybrať ako 
vhodnejšiu alternatívu. Tieto programy však majú iné zameranie, vyžadujú oveľa aktívnejšie a 
intenzívnejšie zapojenie a nie sú vhodnou alternatívou voči pôsobeniu polovojenských skupín. 
Atraktivita Ozbrojených síl však závisí najmä od modernizácie jej techniky a vybavenia ako i 
finančného ocenenia jej príslušníkov. Rovnako absentuje výchova k zdravému patriotizmu a hrdosť 
na vlasť bez nacionalistických či šovinistických podtónov. 

ODPORÚČANIA

•	 Pre zvýšenie odolnosti SR voči podvratným zahraničným vplyvom vykonať komplexnú právnu 
analýzu typov konaní, kde je cudzí vplyv najviac nebezpečný a zároveň je možné ho preukázať 
a sankcionovať. 

•	 Zaviesť spoluprácu s cudzou mocou a cudzím činiteľom ako kvalifikovanú skutkovú podstatu 
vybraných trestných činov, pri ktorých je takýto spôsob konania relevantný. 

•	 Obnoviť explicitný zákaz ozbrojovania politických strán a vytvárania ich ozbrojených zložiek 
v legislatíve upravujúcej postavenie a pôsobenie politických strán a hnutí.

•	 Pri návrhoch na registráciu subjektov, u ktorých existuje podozrenie z prepojení na extrémistické 
subjekty či osoby, založiť preverovanie informácií o registrátoroch a ich možných prepojeniach na 
extrémistické či polovojenské subjekty na internom právnom akte MV SR, ktorý by presnejšie upravil 
proces poskytovania súčinnosti pri registrácii zo strany relevantných bezpečnostných zložiek na 
platforme NBAC.

•	 Zvýšiť mieru podrobnosti správ o bezpečnosti SR a správ SIS a VS ako aj miery ich využitia v 
strategickej komunikácii po vzore ČR.

•	 Vytvoriť informačný kanál s tematikou brannej výchovy, ktorý bude verejnosti pravidelne ukazovať, 
ako sa zachovať v prípade krízovej situácie či ukazovať jednotlivé prvky z oblasti civilnej ochrany.

•	 Prijať komplexný dokument koncepčne zastrešujúci program zameraný na prevenciu pôsobenia 
polovojenských skupín a budovanie branných zručností medzi obyvateľmi SR. Takýto dokument 
by mal byť základom vytvorenia efektívneho nízkoprahového programu pre mládež so zameraním 
na rozvoj zdravého patriotizmu, vlastenectva a zážitkových programov zameraných na vojenstvo 
pod vedením inštruktorov z radov súčasných či bývalých príslušníkov OS SR, PZ SR alebo iných 
bezpečnostných zborov. 

•	 Spracovať vstupnú analýzu o kapacitách a nákladoch potrebných na spustenie a realizáciu takéhoto 
preventívneho program pre mládež.

III. POPIS PROSTREDIA A HROZIEB 

Vo verejne dostupných výročných správach jednotlivých subjektov bezpečnostného systému SR je pomerne 
málo informácií priamo popisujúcich extrémistické a polovojenské skupiny v kontexte hybridných hrozieb. 
Verejné verzie správ o činnosti Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva či Správy 
o bezpečnosti SR z dielne Ministerstva vnútra SR popisujú danú problematiku pomerne všeobecne bez 
uvedenia jednotlivých subjektov či bližších podrobností. V porovnaní s Českou republikou, kde Bezpečnostní 
informační služba alebo Ministerstvo vnútra uverejňujú oveľa podrobnejšie správy a podrobne informujú 
o jednotlivých skupinách, sú správy slovenských subjektov rovnakého typu oveľa stručnejšie.215 Výnimkou 
v tomto smere je snáď len ostatná Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky, ktorá otvorene hovorí o snahe 
cudzích štátnych aktérov, konkrétne Ruskej federácie, ovplyvňovať vnútropolitickú situáciu a podporovať 
extrémistické skupiny vystupujúce proti členstvu SR v EÚ a NATO.

215 Viď napríklad Výročná správa BIS za rok 2017, ktorá obsahuje samostatnú kapitolu o hybridných hrozbách využívaných Ruskou federáciou https://www.
bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf alebo Výročná správa o extrémizme vydaná MV ČR, ktorá obsahuje podrobné informácie 
tak o extrémistických, ako aj o polovojenských skupinách https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-
extremismu.aspx 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA

SIS sa v posledných piatich rokoch vo svojich výročných správach zmienila o problematike paramilitárnych 
skupín na Slovensku len raz, a to v momentálne najaktuálnejšej Výročnej správe za rok 2017. V opise 
extrémistickej scény sa píše, že „neregistrovaná organizácia, združujúca osoby so záujmom o vojenskú 
problematiku, pokračovala v organizovaní pravidelných výcvikov svojich stúpencov, v nábore nových 
členov a vlastnej prezentácii na verejnosti“,216 čím jasne naráža na pôsobenie Slovenských brancov. 
Paramilitárne skupiny však neboli uvedené ako typ hybridnej hrozby, ale ako súčasť extrémistickej scény, 
čo je minimálne z odborného hľadiska a vzhľadom na typ ich aktivít sporné.

V súvislosti s problematikou paramilitárnych skupín stoja za zmienku aj pasáže venujúce sa expanzným 
zbraniam upraveným z ostrých strelných zbraní, ktoré mohli byť opätovne sfunkčnené, a ktoré môžu byť 
využívané práve týmito skupinami. V roku 2015 SIS uviedla, že toto riziko identifikovali ešte v roku 2014. 
Pred polovicou roka 2015 platil zákon, ktorý umožňoval znehodnocovať zbrane a upravovať ich na expanzné 
tzv. vratným spôsobom. Po sprísnení zákona v polovici roka 2015 SIS upozornila na potrebu ďalšej novely 
zákona č. 190/2003 „z dôvodu rizika zneužitia niektorých druhov perkusných a flobertových zbraní 
vyrábaných z ostrých strelných zbraní, ktoré môžu byť opätovne sfunkčnené na používanie pôvodného 
streliva“.217 Hoci sa v tejto pasáži nespomínajú domáci aktéri, ktorí by tieto zbrane mohli alebo chceli 
využívať, je známe, že práve Slovenskí branci pri svojich výcvikoch údajne využívajú expanzné zbrane. 
V roku 2016 SIS aj naďalej sledovala zvýšený záujem o nákup plynových, flobertových a perkusných 
zbraní, ktoré záujemcovia začali kupovať ako náhradu za expanzné zbrane a túto problematiku dala do 
súvisu zneužitia aj extrémistickými skupinami pri ich následnom sfunkčnení.

Čo sa týka extrémistických skupín ako takých, SIS eviduje ich zvýšenú aktivitu predovšetkým v internetovom 
priestore. Vo svojom pôsobení je podľa SIS aktívnejšia predovšetkým krajná pravica prostredníctvom 
organizovania koncertov pre svojich prívržencov alebo rôznych protestných zhromaždení.218

VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015 upozorňuje na „radikálne a extrémistické 
subjekty, ktoré môžu byť zneužité potenciálnym protivníkom v rámci hybridného spôsobu vedenia 
bojových operácií“, pričom tieto „extrémistické subjekty majú potenciál polarizovať a destabilizovať 
spoločnosť“.219 Správa tiež upozornila na ich etablovanie na politickej scéne, snahu o prenikanie do 
bezpečnostných zložiek štátu, postupnú militarizáciu a vyzbrojovanie, ale aj zmenu ich modus operandi – 
prechod od otvorenej ideologickej propagandy k jej skrytej forme, zefektívňovanie organizačných štruktúr, 
intenzívnejšia spolupráca so zahraničnými extrémistickými subjektmi či zintenzívnenie práce s deťmi 
a mládežou. VS okrem toho identifikovalo príslušníkov rezortu obrany, ktorí sympatizujú, podporujú alebo 
priamo participujú na činnosti neformálnych polovojenských organizácií.

V roku 2016220 sa VS aj naďalej venovalo problematike extrémizmu, no priama zmienka o polovojenských 
skupinách, ako tomu bolo o rok skôr, v správe nie je. To však neznamená, že polovojenské skupiny 
v danom roku nepredstavovali problém, ktorý by VS neriešilo. Naopak, spravodajstvo vyhodnocovalo 
indikátory prepojenia extrémistickej problematiky s problematikou pôsobenia a aktivít cudzej moci 
a cudzích spravodajských služieb, pričom počet týchto indikátorov sa počas toho roku zvyšoval. Vzhľadom 
na zameranie VS na vojenskú oblasť je teda možné predpokladať, že sa zaoberala práve spoluprácou 
paramilitárnych zložiek so zahraničnými aktérmi, ktorí by prostredníctvom nich mohli presadzovať svoje 
záujmy na Slovensku.

216 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS za rok 2017, 2018, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html 
217 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS v roku 2015, 2016, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2015.html
218 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS v roku 2016, 2017, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2016.html
219 Vojenské spravodajstvo, Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015, 2016, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2015/ 
220 Vojenské spravodajstvo, Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2016, 2017, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2016/ 

http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2015.html
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2016.html
http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2015/
http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2016/
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Podľa Správy o činnosti z roku 2017 VS zaznamenalo vyššiu dynamiku zmien ukazovateľov veľkosti 
hrozieb vyplývajúcich z extrémizmu. VS videlo dôvod nárastu v koncepčných zmenách extrémistických 
subjektov k spôsobu realizácie svojich aktivít s cieľom ovplyvniť verejnú mienku a zmeniť vnímanie svojej 
ideológie spoločnosťou. Zaznamenali tiež mierne zvýšenie úrovne radikalizmu vo vnútorných štruktúrach 
extrémistických subjektov. Aj napriek deklarovanému nárastu možných hrozieb sa správa nezmieňuje 
o pôsobení paramilitárnych skupín na Slovensku.221

V posledných troch správach o činnosti VS sa objavuje konštatovanie mierneho, no postupného nárastu 
extrémizmu a pôsobenia extrémistických skupín na Slovensku, pričom VS upozorňuje aj na ich možnú 
spoluprácu s cudzími mocnosťami. Vojenské spravodajstvo však tieto skupiny priamo nemenuje, preto je 
náročné odhadnúť, do akej miery sa tieto tvrdenia dotýkajú aj pôsobenia paramilitárnych skupín.

SPRÁVA O BEZPEČNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Správa o bezpečnosti SR za rok 2015 informuje o pokračovaní aktivít neregistrovaných polovojenských 
zoskupení a o hrozbách vyplývajúcich z ich fungovania, ako je možná účasť ich členov na bojoch 
v zahraničných konfliktoch, kde nadobudnú praktické bojové zručnosti alebo sa môžu zradikalizovať, ale 
taktiež je spomenuté ich možné využitie v hybridných spôsoboch vedenia boja zo strany zahraničných 
aktérov.222 V súvislosti s touto problematikou bol doplnený Trestný zákon o novú skutkovú podstatu trestného 
činu účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu s účinnosťou od 
1. januára 2016. V texte sa spomína aj nežiaduce ovplyvňovanie detí na základných a stredných školách 
nepovolanou skupinou osôb pod zámienkou výchovno-vzdelávacej aktivity. Pre zamedzenie podobných 
aktivít sa v pedagogicko-organizačných pokynoch, ktoré sú vydávané každý školský rok, odporúča vopred 
preveriť ponúkané aktivity a programy.

Správa o bezpečnosti SR za rok 2016 okrem iného konštatuje, že aj v roku 2016 „pokračovalo 
dezinformačné pôsobenie na obyvateľstvo členských štátov NATO a EÚ z externého prostredia zameraného 
proti hodnotovému systému a demokratickému zriadeniu SR.” Vzhľadom na účasť extrémistických a 
polovojenských skupín na takýchto aktivitách je v tejto súvislosti dôležitá aj časť správy, ktorá konštatuje 
prechod aktivít extrémistov z ulice do prostredia internetu. Správa zdôrazňuje najmä aktivity pravicovo-
extrémistických skupín, ktoré “využívali prostredie internetu na prezentáciu svojich radikálnych postojov, 
kde najviac rezonovala protiimigračná a protiislamská téma, kritika politickej scény v SR a EÚ, vrátane 
požiadavky na vystúpenie SR z EÚ a NATO.”223

Najnovšia Správa o bezpečnosti SR za rok  2017 je najotvorenejšia v miere pomenovania spôsobu, 
ktorým sa cudzí štátni aktéri, najmä Ruská federácia, snažili zasahovať do diania v Slovenskej republike. 
Správa konštatuje, že „pokračovali cielené operácie voči jednotlivým členským štátom EÚ a NATO v snahe 
ovplyvniť ich vnútropolitické a volebné procesy, zvýšiť ich vnútornú nestabilitu, oslabiť ich jednotu a 
principiálny postoj k porušovaniu medzinárodného práva. V prípade SR sa tieto aktivity prejavovali najmä 
cieleným šírením propagandy a dezinformácií zameraných proti hodnotovému systému a demokratickému 
zriadeniu SR, ale tiež pretrvávajúcou podporou extrémistických skupín vystupujúcich proti členstvu SR v 
EÚ a NATO, čoho dôsledky sa môžu naplno prejaviť v nešpecifikovanom časovom horizonte.”224

Vo vzťahu k extrémistickým skupinám správa uvádza, že na šírenie svojich postojov prívrženci pravicového 
extrémizmu (PEX) naďalej využívali prevažne internet, a to hlavne sociálnu sieť Facebook, pričom hlavnými 
aktivitami boli kritika politickej scény v SR a EÚ, vrátane požiadavky za vystúpenie SR z EÚ a NATO. 
Význam internetu pre PEX skupiny vyplýva aj z počtu zaevidovaných trestných činov v roku 2017 na úseku 
extrémizmu, keďže hlavným druhom bolo používanie PEX symbolov a prejavov sympatie hnutiam PEX na 
internete a sociálnych sieťach.

221 Vojenské spravodajstvo, Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017, 2018, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2017/ 
222 Vláda SR, Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky v SR za rok 2015, prijatá uznesením vlády SR č. 275/2016 dňa 7.7.2016, http://www.rokovania.sk/File.

aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-201602?prefixFile=m_ 
223 Vláda SR, Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky v SR za rok 2016, prijatá uznesením vlády SR č. 325/2017 dňa 28.6.2017, http://www.rokovania.sk/

File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-210325?prefixFile=m_ 
224 Vláda SR, Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky v SR za rok 2017, prijatá uznesením vlády SR č. 485/2018 dňa 17.10. 2018, http://www.rokovania.sk/

Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27863 

http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2017/
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-201602?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-201602?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-210325?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-210325?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27863
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27863
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V súvislosti s polovojenskými skupinami je zaujímavá informácia o realizácii preventívneho programu 
so zapojením OS SR – prvý ročník Branných súbojov študentov zo stredných škôl vo všetkých ôsmich 
krajoch SR. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu OS SR, branné povedomie a predchádzanie vplyvu 
organizácií s extrémistickým pozadím na mladých ľudí.

DOLNÁ KRUPÁ A NOČNÍ VLCI

V závere júna 2018 informovali niektoré médiá o každoročnej jazde ruského motorkárskeho klubu Noční 
vlci naprieč Európou, počas ktorej kladú vence pri pamätníkoch sovietskych vojakov. Súčasne s touto 
informáciou spomenuli aj otvorenie „prvej európskej pobočky Nočných vlkov“ na Slovensku v Dolnej Krupej 
neďaleko Trnavy a zverejnili fotografie z daného podujatia.225 Podľa zverejnených informácií je vedúcim tejto 
európskej pobočky podnikateľ a motorkár Jozef Hambálek, ktorý je známy blízkym kontaktom s ruským 
lídrom Nočných vlkov Alexandrom Zaldostanovom, a dokonca sa stretol aj so samotným prezidentom 
Ruskej federácie Vladimírom Putinom.226

Noční vlci sú ruský motorkársky gang, ktorý má blízke vzťahy s vládnymi predstaviteľmi Ruskej federácie, 
ktorí ho pravidelne financovali od roku 2011227 a jeho členovia sa aktívne zapájali do bojov na východnej 
Ukrajine na strane proruských separatistov.228 Niekoľko členov bolo dokonca vyznamenaných za účasť 
vo vojne na Ukrajine a z rovnakého dôvodu sú aj na sankčnom zozname Spojených štátov amerických. 
Podľa vlády USA sú Noční vlci úzko prepojení s ruskými špeciálnymi službami a pomáhali regrutovať 
separatistických bojovníkov v Donecku a Luhansku. Okrem toho sa mali tiež podieľať na útoku na plynovú 
stanicu v Strikolkove a aj na útoku na základňu ukrajinských námorných síl v Sevastopoli.229 Každoročné 
jazdy Nočných vlkov slúžia ruskej propagande na šírenie proruských a panslavistických myšlienok. Dokonca 
na tieto aktivity v roku 2017 získala organizácia, v ktorej figuruje aj Zaldostanov, dotáciu priamo od fondu 
prezidenta Ruskej federácie.230 Z týchto dôvodov v roku 2016 Poľsko zakázalo Vlkom vstup na svoje územie. 
Nočných vlkov spomína aj SIS vo svojej Výročnej správe za rok 2015, kedy NBAC ”identifikovalo možné 
riziká vyplývajúce z prejazdu motorkárskeho klubu z Ruskej federácie cez krajiny Európskej únie.”231

Sídlo Európskej pobočky Nočných vlkov v Dolnej Krupej sa doteraz nachádza v bývalej hospodárskej 
budove, ktorá bola pomaľovaná vzorom pripomínajúcim vojenskú kamufláž a areál obkolesuje betónový 
plot s ostnatým drôtom navrchu. Širšia verejnosť sa o sídle dozvedela až v júli, keď boli medializované 
zábery areálu z drona.232 Na snímkach bolo možné vidieť viacero kusov vyradenej ťažkej vojenskej techniky, 
ako aj priestory, ktoré sa podobali na vonkajšiu strelnicu a cvičný terén pre ťažkú vojenskú techniku. Podľa 
neskorších informácií bola vojenská technika zapožičaná Jozefovi Hambálkovi od Vojenského historického 
ústavu, pričom malo ísť o vyradené a nefunkčné stroje, ktoré mali byť sprístupnené verejnosti ako muzeálne 
artefakty. Neskôr musela byť táto technika vrátená späť do Vojenského múzea.

Po nasledovnej kritike sa do obrany Nočných vlkov pustili slovenské dezinformačné weby, ktoré situáciu 
zľahčovali, označovali ju za „slniečkársku hystériu“ alebo obhajovali tvrdenie Hambálka, že v areáli 
vznikne múzeum vojenskej techniky. Od začiatku júla do konca septembra 2018 tému vo veľkom pokrývali 
dezinformačné weby aj stránky na Facebooku, pričom najšírenejší článok Hlavných správ dosiahol až 1202 
zdieľaní.233 Na podporu Nočných vlkov sa dokonca uskutočnila 28. júla 2018 demonštrácia pred sídlom 
Ruskej ambasády v Bratislave za účasti predstaviteľov Slovenských brancov a ďalších osôb zastupujúcich 
proruské postoje.234

225 Sudecký R., Ruskí motorkári Noční vlci otvorili na Slovensku ústredňu pre Európu, Zem a vek, 2018, https://zemavek.sk/ruski-motorkari-nocni-vlci-otvorili-na-
slovensku-ustrednu-pre-europu/ 

226 Viď fotografia zverejnená na facebookovej stránke Dezinformácie Hoaxy Propaganda 15.8.2018 https://www.facebook.com/1144754945569773/photos/p.
2069129159799009/2069129159799009/?type=3&theater 

227 Podľa verejne dostupných zdrojov obdržali firmy, v ktorých má majetkovú účasť Alexander Zaldostanov, v rokoch 2011 až 2016 od federálnej vlády 
a regionálnych vlád v RF dotácie vo výške viac 60 miliónov rubľov.

228 Lauder, M., Wolves of the Russian Spring: An Examination of the Night Wolves as a Proxy for the Russian Government, Canadian Military Journal, Vol. 18, No. 
3, Summer 2018, http://www.journal.forces.gc.ca/vol18/no3/PDF/CMJ183Ep5.pdf 

229 Laurence, P., Slovakia alarmed by pro-Putin Night Wolves bikers’ base, BBC News, 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-45019133 
230 Churakova, O., Президентские гранты получили байкеры и бывшие иностранные агенты, Vedomosti, 2017, https://www.vedomosti.ru/politics/

articles/2017/11/22/742730-inostrannih-agentov-prezidentskie-granti 
231 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS v roku 2015, 2016, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2015.html
232 Fotografie z drona dostupné na https://skhamba.tumblr.com/ 
233 Podľa údajov zozbieraných pomocou analytického nástroja >versus<.
234 Bekmatov A., Krym je ruský a dnes sme všetci Noční vlci, znelo v Bratislave, Sputnik, 2018, https://cz.sputniknews.com/slovensko/201807287799316-

https://zemavek.sk/ruski-motorkari-nocni-vlci-otvorili-na-slovensku-ustrednu-pre-europu/
https://zemavek.sk/ruski-motorkari-nocni-vlci-otvorili-na-slovensku-ustrednu-pre-europu/
https://www.facebook.com/1144754945569773/photos/p.2069129159799009/2069129159799009/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1144754945569773/photos/p.2069129159799009/2069129159799009/?type=3&theater
http://www.journal.forces.gc.ca/vol18/no3/PDF/CMJ183Ep5.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-45019133
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/22/742730-inostrannih-agentov-prezidentskie-granti
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/22/742730-inostrannih-agentov-prezidentskie-granti
http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2015.html
https://cz.sputniknews.com/slovensko/201807287799316-nocniVlci-Bratislava-podpora/
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V rovnakom areáli sa však nachádzali aj vyradené bojové vozidlá pechoty, repasované a opravené, bez 
zbrojných systémov, na ktorých minimálne dvakrát trénovali Slovenskí branci (SB), ktorí zverejnili zábery 
z týchto cvičení na Facebooku.235 Zároveň Peter Švrček, veliteľ SB, zverejnil na svojom facebookovom 
profile informáciu o tom, že SB našli s Nočnými vlkmi viacero názorových prienikov a nadviazali spoluprácu 
„v prospech národa a našej spoločnosti“236 a Švrček sa zúčastnil aj samotného otvorenia pobočky Nočný 
vlkov.

Tento prípad ilustruje, akým spôsobom sa aktivity polovojenských skupín dopĺňajú a kombinujú 
s ostatnými formami hybridných hrozieb a spolu  vytvárajú synergický efekt: cvičenie polovojenskej skupiny 
s vyradenou vojenskou technikou, ku ktorej doteraz nemali prístup; ich spolupráca s ďalšou proruskou 
organizáciou napojenou cez svoju materskú organizáciu priamo na vedenie Ruskej federácie; a pôsobenie 
dezinformačných webov.

TRESTNOPRÁVNY POSTIH ZAHRANIČNÝCH BOJOVNÍKOV

Pôsobenie občanov SR v ozbrojených konfliktoch na území iných štátov sa dostalo do pozornosti verejnosti 
a médií najmä v súvislosti s prípadom Martina Keprtu začiatkom roku 2015. Martin Keprta bol jeden zo 
zakladateľov SB, ktorý bol identifikovaný v rozhovore pre ruskú televíziu z bojovej línie v Donbase na 
strane proruských separatistov. Následne sa dostal do značnej pozornosti médií a poskytol aj viacero 
rozhovorov.237 Už v tomto čase sa však bojov na Ukrajine na oboch stranách zúčastňovalo viacero 
slovenských občanov. Slovensko až do vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine nemalo priamu 
skúsenosť s problematikou tzv. zahraničných bojovníkov (foreign fighters) a až v priebehu roku 2015 bola 
prijatá právna úprava, ktorá postihovala takéto konanie.

Od zavedenia účinnosti ustanovenia § 419a Účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na 
území iného štátu v Trestnom zákone v roku 2016 až do nedávna neboli známe informácie o praktickom 
využití tohto ustanovenia. Verejne pritom boli známe informácie o viacerých osobách, ktoré sa netajili 
svojou účasťou na bojoch v Donbase, Luhansku alebo v Mariupoli. To sa zmenilo v novembri 2018, kedy 
Polícia SR zverejnila na svojom facebookovom profile informáciu o vznesení obvinenia voči Máriovi R.238 
Bol to vôbec prvý prípad, kedy bolo vznesené obvinenie voči občanovi SR za aktívnu účasť na bojoch v 
rámci ozbrojeného vojenského konfliktu na území Ukrajiny proti ukrajinskej armáde. Následne viaceré 
médiá priniesli informácie, podľa ktorých šlo o Mária Reitmana, sedemkrát súdne trestaného občana 
SR pôvodom z Banskej Bystrice, ktorý odišiel bojovať na Ukrajinu v lete 2014.239 Podľa medializovaných 
informácií bol po príchode už v roku 2014 priradený k bataliónu Prízrak pod velením Alexeja Mozgového. 
Tvrdil o sebe, že je humanitárny pracovník, ale neskôr vysvitlo, že aktívne bojoval ako príslušník 
delostreleckej rozviedky. Pri bojoch v Luhansku mal byť ranený a liečený v Rusku.240

Okrem Mária Reitmana sa však do bojov na Ukrajine mali zapájať viaceré ďalšie osoby, voči ktorým zatiaľ 
nebolo vznesené obvinenie. Pomerne obsiahle informácie o ich pôsobení s využitím otvorených zdrojov 
dlhodobo prinášal bloger Ján Benčík.241

nocniVlci-Bratislava-podpora/ 
235 Verejne dostupné albumy na FB stránkach Slovenských brancov: https://www.facebook.com/pg/slovenskibranci1/photos/?tab=album&album_

id=2049451988644082 a https://www.facebook.com/pg/slovenskibranci1/photos/?tab=album&album_id=2058056107783670 
236 Facebookový profil Petra Švrčeka https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1786993204699981&id=411650562234259 
237 Bránik, R., Rozhovor s dôstojníkom armády Doneckej ľudovej republiky Martinom Keprtom, SME blog, 2015, https://branik.blog.sme.sk/c/375808/rozhovor-

s-dostojnikom-armady-doneckej-ludovej-republiky-martinom-keprtom.html 
238 Facebookový profil Polície SR https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/2246179252078951 
239 Balázs, E., Za boje na Ukrajine obvinili prvého Slováka, SME, 2018, https://domov.sme.sk/c/20959675/za-boje-na-ukrajine-obvinili-prveho-slovaka.html
240 Benčík, J., Mario z Donecka píše prezidentovi, Blog Denníka N, 2016, https://dennikn.sk/blog/336042/mario-z-donecka-pise-prezidentovi/ 
241 Benčík, J., Slovenskí žoldnieri na Ukrajine, ich usilovní pomocníci a naše slovenské Kocúrkovo, Blog Denníka N, 2017, https://dennikn.sk/blog/658256/

slovenski-zoldnieri-na-ukrajine-ich-usilovni-pomocnici-a-nase-slovenske-kocurkovo/ 

https://cz.sputniknews.com/slovensko/201807287799316-nocniVlci-Bratislava-podpora/
https://www.facebook.com/pg/slovenskibranci1/photos/?tab=album&album_id=2049451988644082
https://www.facebook.com/pg/slovenskibranci1/photos/?tab=album&album_id=2049451988644082
https://www.facebook.com/pg/slovenskibranci1/photos/?tab=album&album_id=2058056107783670
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1786993204699981&id=411650562234259
https://branik.blog.sme.sk/c/375808/rozhovor-s-dostojnikom-armady-doneckej-ludovej-republiky-martinom-keprtom.html
https://branik.blog.sme.sk/c/375808/rozhovor-s-dostojnikom-armady-doneckej-ludovej-republiky-martinom-keprtom.html
https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/2246179252078951
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https://dennikn.sk/blog/336042/mario-z-donecka-pise-prezidentovi/
https://dennikn.sk/blog/658256/slovenski-zoldnieri-na-ukrajine-ich-usilovni-pomocnici-a-nase-slovenske-kocurkovo/
https://dennikn.sk/blog/658256/slovenski-zoldnieri-na-ukrajine-ich-usilovni-pomocnici-a-nase-slovenske-kocurkovo/
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IV. ANALÝZA LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA 

EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY

V slovenskom právnom poriadku sú extrémistické skupiny a ich pôsobenie upravené v Trestnom zákone 
v súvislosti s trestnými činmi extrémizmu.

Definícia extrémistickej skupiny je uvedená v ustanovení § 129 ods. 3 TZ: „(3) Extrémistickou skupinou 
sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu 
extrémizmu.“

Trestné činy extrémizmu predstavujú rôznorodú skupinu trestných činov explicitne vymenovaných v § 
140a. Zahŕňajú: 

•	 Trestné činy súvisiace s aktivitami, propagáciou a podporou extrémistických zoskupení –  
„založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd 
podľa § 421, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa 
§ 422, výroba extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovanie extrémistických materiálov 
podľa § 422b, prechovávanie extrémistických materiálov podľa § 422c.“

•	 Skupinu verbálnych trestných činov – „popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických 
režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa 
§ 423, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheidu a 
diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 
140 písm. e.“

•	 Tzv. trestné činy z nenávisti – akékoľvek trestné činy, ktoré je možné spáchať z osobitného motívu 
a „ktoré boli spáchané z dôvodu nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú 
alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný 
alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo 
náboženské vyznanie podľa § 140 písm. e.”242

CUDZIA MOC A CUDZÍ ČINITEĽ

Druhou významnou časťou Trestného zákona vzťahujúcou sa na problematiku využívania domácich 
extrémistických skupín cudzími štátnymi aktérmi v kontexte hybridných hrozieb je úprava pojmov cudzia 
moc a cudzí činiteľ.

Spáchanie trestného činu v spojení cudzou mocou a cudzím činiteľom je vyhodnocované ako priťažujúca 
okolnosť, na ktorú súd prihliada pri určovaní výmery výšky trestu. 

§ 37 Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ

„l) spáchal trestný čin v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.“

Pojmy cudzia moc a cudzí činiteľ sú upravené v § 133 Trestného zákona, podľa ktorého: 
„(1) Cudzou mocou sa na účely tohto zákona rozumejú cudzie štáty a ich vojenské alebo iné zoskupenia 
predstavované ich organizáciami a orgánmi, akými sú najmä osoby vykonávajúce spravodajskú činnosť, 
vojenskí funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci.

(2) Cudzím činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá síce 
nie je orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje politické, hospodárske alebo 
spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom štáte alebo v medzinárodných vzťahoch.“

242 Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov
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Oba tieto pojmy sa v zmysle ustanovení TZ vzťahujú na trestný čin vlastizrady:

§ 311 Vlastizrada

„Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin 
úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na 
pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.”243

Dané ustanovenie ilustruje, že ak je trestný čin úklady proti SR – teror, záškodníctvo či sabotáž – spáchaný 
v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom, zvyšuje to nebezpečnosť takýchto skutkov. Preto 
je takéto konanie vyhodnotené ako jeden z najzávažnejších trestných činov proti základom republiky, 
t.j. vlastizrada. S tým súvisí aj vyššia trestná sadzba za vlastizradu oproti základnej skutkovej podstate 
uvedených trestných činov.

Tretí prípad, kedy je spáchanie trestného činu v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom 
vyhodnocované ako okolnosť zvyšujúca nebezpečnosť konania zakladajúca použitie kvalifikovanej 
skutkovej podstaty, sa týka veľmi zriedka využívaného ustanovenia TZ – ohrozenie mieru.

§ 417 Ohrozenie mieru

„(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak 
podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa 
potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.“

Za vojnu sa pritom v zmysle § 435 TZ považuje

„a) medzinárodný ozbrojený konflikt alebo

b) zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými 
skupinami alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných nepokojov a napätí, ako sú 
vzbury, izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej povahy.“244

Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že obe ustanovenia – vlastizrada a ohrozenie mieru – sa 
v praxi nevyužívajú. Obzvlášť znenie skutkovej podstaty ohrozenie mieru je reliktom z čias komunizmu 
a pozostatkom zákona č. 165/1950 Zb. o ochrane mieru, ktoré je v súčasnej dobe len veľmi ťažko 
použiteľné. Činnosť niektorých polovojenských skupín, ktoré na svojich informačných kanáloch v čase 
vrcholiaceho ozbrojeného konfliktu na Ukrajine šírili propagandu proruských separatistov v Donecku 
a Luhansku alebo bataliónu Azov či jednotiek Pravého sektora, by bolo možné vyhodnotiť ako šírenie 
vojnovej propagandy, preukázanie úmyslu narušiť mier by však bolo veľmi náročné.

Ako bolo zdôraznené vo Východiskovej štúdii mapujúcej zraniteľnosť Slovenskej republiky v oblasti 
hybridných hrozieb,245 súčasná právna úprava neobsahuje ustanovenia, ktoré by využívali pojem cudzej 
moci a cudzieho prvku vo vzťahu k aktivitám extrémistických alebo polovojenských skupín. Jedinou 
výnimkou by bolo využitie prvku cudzej moci ako všeobecnej priťažujúcej okolnosti pri trestných činoch.

243 Ibid. 
244 Ibid. 
245 GLOBSEC, Mapovanie zraniteľnosti SR v oblasti hybridných hrozieb (Východisková štúdia), GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/publications/

vychodiskova-studia-mapujuca-zranitelnost-slovenskej-republiky-v-oblasti-hybridnych-hrozieb/#WhFAZYQq8mRGa7l7.99 
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Vzhľadom na opakované konštatovanie o využívaní a podpore domácich extrémistických subjektov 
zo strany cudzích štátnych aktérov vo výročných bezpečnostných správach – správy SIS, VS, Správa 
o bezpečnosti SR – by bolo vhodné upraviť takéto konanie ako kvalifikovanú skutkovú podstatu vybraných 
trestných činov, pri ktorých je takýto spôsob konania relevantný. 

Keďže pôsobenie cudzej moci a cudzích činiteľov je oveľa širšie než len podpora extrémistických subjektov, 
pre zvýšenie odolnosti SR voči podvratným zahraničným vplyvom by bolo vhodné vykonať komplexnú 
právnu analýzu oblastí a typov konaní, kde je cudzí vplyv najviac nebezpečný a je možné ho preukázať 
a sankcionovať. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIA

Vzhľadom na historickú skúsenosť slovenský právny poriadok obsahuje pomerne striktné obmedzenia 
rôznych foriem združovania občanov a explicitne zakazuje občianske združenia, ktoré sú ozbrojené alebo 
s ozbrojenými zložkami, alebo propagujúce násilie. Významný je vo vzťahu k polovojenským skupinám aj 
zákaz vykonávať funkcie štátnych orgánov. Takéto obmedzenia sú obsiahnuté v zákone č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v § 4:

Nie sú dovolené združenia

„a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre 
ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne 
postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak 
porušovať ústavu a zákony;

b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;

c) ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo 
používajú strelné zbrane na športové účely.

§ 5

Združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Nesmú 
riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie sú ich členmi.”246

Ak Ministerstvo vnútra SR, ktoré je registračným subjektom pre občianske združenia, zistí porušenie vyššie 
uvedených zákazov, je povinné bez meškania upozorniť združenie a vyzvať ho, aby od takejto činnosti 
upustilo. Ak tak združenie neurobí, Ministerstvo vnútra ho rozpustí.247

Problémom predmetnej úpravy je otázka, čo všetko spadá pod športové účely a ako oddeliť legitímne 
kluby vojenskej histórie, paintballové či airsoftové kluby od polovojenských skupín, ktoré sa pripravujú na 
ozbrojený konflikt a minimálne na úrovni spravodajských služieb existujú informácie o ich nepriateľskom 
postoji k štátnej moci a bezpečnostným záujmom SR.

Polovojenské skupiny často vo svojich verejných vyhláseniach deklarujú, že chcú chrániť územie SR alebo 
vykonávať aktivity na ochranu hraníc či zvládanie krízových situácií. Takéto činnosti sú však v zmysle 
platnej právnej úpravy vyhradené zložkám štátnej moci, ako sú ozbrojené sily, bezpečnostné zbory atď., 
a členovia takýchto zoskupení sa do nich môžu zapájať iba ako individuálne osoby, nie ako organizovaná 
skupina s vlastným systémom velenia, podriadenosti a plniaca vlastné ciele.

246 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
247 Zákon č. 83/1990 Zb. § 12 ods. 3) ”Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, c) ktorá je v rozpore s § 4 alebo § 5;  bez meškania ho na to upozorní a 

vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad.“



85

Zatiaľ čo obrana SR je v zmysle ústavy povinnosťou a vecou cti každého občana,248 podmienky a spôsob 
zapojenia občanov do takejto obrany sú stanovené v iných právnych predpisoch.249  Takéto obmedzenie 
je logické, keďže obrana SR s využitím strelných zbraní a vojenskej techniky spadá do monopolu štátu 
na využitie sily, ktorý je jedným z hlavných atribútov štátnej moci. Účasť akýchkoľvek dobrovoľníkov na 
obrane územia či zvládaní krízových situácií by mala byť podmienená podriadením sa jednotnému veleniu 
a subordinácii príslušným bezpečnostným zborom.

POLITICKÉ STRANY

Paradoxne, právna úprava postavenia s pôsobenia politických strán a politických hnutí neobsahuje 
podobné explicitné obmedzenie týkajúce sa zákazu ozbrojených zložiek pre tieto subjekty. Zákon č. 
85/2005 o politických stranách a hnutiach ustanovuje v § 2 ods. 1 len všeobecné princípy: „Strana 
nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, 
ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.“250 V žiadnej ďalšej časti nie je explicitne upravená 
otázka ozbrojených zložiek politických strán.

Tento nedostatok je o to paradoxnejší, keďže predchádzajúca právna úprava z roku 1991 ustanovovala 
podrobnejšie a konkrétnejšie požiadavky na demokratický charakter politickej strany. § 5 ustanovoval:

„(1) Strany a hnutia sú oddelené od štátu. Nesmú vykonávať funkcie štátnych orgánov ani tieto orgány 
nahrádzať. Nesmú riadiť štátne orgány ani ukladať povinnosti osobám, ktoré nie sú ich členmi.

(2) Strany a hnutia nesmú byť ozbrojené a nesmú zriaďovať ozbrojené zložky.

(3) Nie je povolená činnosť strán a hnutí v ozbrojených silách a ozbrojených zborov. Osobitné zákony 
ustanovia, v ktorých orgánoch štátu a miestnej samosprávy sa činnosť strán a hnutí takisto nepovoľuje.

(4) Strany a hnutia sa môžu organizovať zásadne na územnom princípe. Zakladať a organizovať činnosť 
politických strán na pracoviskách je neprípustné.“251

V záujme upevnenia demokratického charakteru politického systému a ochrany základných práv a slobôd 
občanov by bolo vhodné obnoviť zákaz ozbrojovania politických strán a vytvárania ich ozbrojených zložiek. 
Ozbrojené zložky politických strán boli v minulosti spájané s extrémistickými a totalitne orientovanými 
politickými stranami ako nacistická NSDAP a jej SS a SA, Hlinkova slovenská ľudová strana a Rodobrana 
či Hlinkova garda, Komunistická strana Československa a Ľudové milície. Tieto politické strany zneužívali 
svoje ozbrojené zložky na útoky proti demokratickému systému aj pri uplatňovaní svojej totalitnej moci po 
likvidácii demokratického systému.

POLOVOJENSKÉ/PARAMILITÁRNE SKUPINY A FOREIGN FIGHTERS

V slovenskom právnom poriadku neexistuje úprava pojmu polovojenské skupiny.252 Keďže nie sú dovolené 
ozbrojené občianske združenia alebo združenia s ozbrojenými zložkami s výnimkou združení, ktorých 
členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely, niektoré polovojenské skupiny tento 
zákaz obchádzajú registráciou iných občianskych združení, ktoré nemajú v predmete činnosti takéto 
aktivity. Ich členovia sa niekedy registrujú aj v športových streleckých kluboch, ktorých účelom je rozvíjať 
strelecké zručnosti svojich členov, čo je následne využívané pri žiadosti členov takýchto združení o zbrojné 
preukazy.

248 Ústava Slovenskej republiky, čl. 25(1)
249 Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
250 Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach
251 Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach
252 Odhliadnuc od interného nariadenia MV SR v oblasti extrémizmu, ktoré nie je všeobecne právne záväzné a teda nie je využiteľné mimo subjektov 

v pôsobnosti MV SR.
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Problematika tzv. foreign fighters, čiže dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na ozbrojených konfliktoch za 
hranicami SR, bola až do januára 2016 šedou zónou, ktorá nebola takmer vôbec právne regulovaná. Na 
rozdiel od západnej Európy, odkiaľ veľká väčšina foreign fighters odchádzala bojovať do Sýrie a Iraku za 
tzv. Islamský štát, je na Slovensku situácia odlišná. Z hĺbkových rozhovorov, ktoré boli vykonané pre túto 
analýzu, vyplýva, že okrem zopár ojedinelých prípadov slovenských moslimov, ktorí odišli bojovať do Sýrie, 
je oveľa významnejším problémom účasť občanov SR na konflikte v Ukrajine. 

Ako bolo uvedené vyššie, sú známe mená viacerých osôb, ktoré sa netajili svojou účasťou na ozbrojenom 
konflikte na východnej Ukrajine, pričom veľká väčšina bojovala na strane proruských separatistov. Prípady, 
kedy slovenskí občania bojovali na ukrajinskej strane, napr. v Pravom sektore, sú skôr ojedinelé. 

Reagujúc jednak na celoeurópsky prístup k problematike foreign fighters aj silnú medializáciu niektorých 
slovenských občanov bojujúcich na Ukrajine, prišlo v roku 2015 k prijatiu novely Trestného zákona, ktorá 
zaviedla novú skutkovú podstatu – účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území 
iného štátu – § 419a. Dovtedajšia právna úprava, najmä ustanovenie § 392 služba v cudzom vojsku, 
nebola dostatočná a nepokrývala takéto formy konania:

Účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu

“(1) Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej 
skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto

a) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1,

b) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1,

c) poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných 
zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód 
alebo techník určených k vedeniu boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo

d) poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely 
spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.”253

Okrem sankcionovania samotnej účasti na bojových operáciách je dôležité, že toto ustanovenie pokrýva 
aj niektoré formy súčinnosti – verejné podnecovanie, poskytovanie podpory a prípravu na takýto trestný 
čin formou zdieľania vedomostí a techník určených k vedeniu boja. 

V praxi sa však ukázalo použitie tohto ustanovenia pomerne problematické najmä kvôli zložitej situácii 
na Ukrajine, nespolupráci ukrajinských bezpečnostných zložiek a problémom pri preukazovaní akých 
činností – bojových alebo iných –  sa daná osoba na území Ukrajiny dopustila. Rovnako problematické 
je preukázať poskytovanie súčinnosti a podpory na spáchanie daného trestného činu či výučby techník, 
znalostí a metód za účelom ich využitia v bojovej činnosti na území iného štátu.

Z týchto dôvodov bolo za vyše dva roky účinnosti tohto ustanovenia vznesené obvinenie len voči jednej 
osobe.

253 Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov
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V. ANALÝZA ŠTRUKTÚR A PROCESOV

Oblasť extrémistických a polovojenských skupín spadá do pôsobnosti viacerých rezortov v závislosti od 
druhu daného subjektu ako i aktivít, ktoré vykonávajú.

Trestné činy extrémizmu od účinnosti rozsiahlej novely Trestného zákona a Trestného poriadku prijatej 
v roku 2016 s účinnosťou od januára 2017 prešli do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, Úradu 
špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry a jej Národnej protiteroristickej jednotky. Táto 
špecializácia sa s odstupom dvoch rokov javí ako zásadne pozitívny krok. V porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím došlo nielen k zvýšeniu prípadov zaznamenaných t.č. extrémizmu, a teda zníženiu miery latencie 
tohto druhu trestnej činnosti, ale najmä k oveľa aktívnejšiemu a razantnejšiemu využívaniu všetkých 
zákonných možností na ich postih.254 Samotná koncentrácia týchto prípadov na špecializovaných orgánoch 
činných v trestnom konaní sa ukázala ako vysoko efektívna a prispela k zvýšeniu kvality úkonov trestného 
konania vo veciach t.č extrémizmu.

V oblasti registrácie občianskych združení má primárnu kompetenciu Ministerstvo vnútra SR, ktoré je 
registračným orgánom pre viaceré druhy mimovládnych neziskových organizácií – občianske združenia, 
nadácie, všeobecne prospešné organizácie. Pri návrhoch na registráciu subjektov,  pri ktorých existuje 
podozrenie z prepojení na extrémistické subjekty či osoby, využíva MV SR princíp súčinnosti štátnych 
orgánov, pričom ostatné zložky MV SR, najmä polícia, by mali poskytnúť relevantné podklady k subjektu 
žiadajúcemu o registráciu. Vzhľadom k neexistencii centrálnej databázy takýchto skupín či osôb však 
nie je tento proces systematický, a z tohto dôvodu sa do stanov niektorých občianskych združení 
dostali ustanovenia, ktoré sú minimálne sporné.255 Bolo by preto vhodné založiť preverovanie informácií 
o registrátoroch a ich možných prepojeniach na extrémistické či polovojenské subjekty na internom 
právnom akte, ktorý by presnejšie upravil proces poskytovania súčinnosti pri registrácii zo strany 
relevantných zložiek PZ SR, hlavne NAKA, ale aj SIS. 

Opakované jazdy ruských členov Nočných vlkov cez územie Slovenska preukázali, že nie vždy funguje 
výmena informácií medzi jednotlivými zložkami bezpečnostného systému efektívne. V prípade, že ide 
o osoby, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sú súčasťou vplyvovej operácie cudzieho štátu, prípadne, že 
ich pobyt bude využitý na posilňovanie skupín a postojov nepriateľských voči bezpečnostným záujmom SR, 
by mali byť realizované opatrenia na zabránenie ich vstupu. Úzka súčinnosť MZVEZ SR, PZ SR a tajných 
služieb je pritom kľúčová. 

VI. ANALÝZA VEREJNÝCH POLITÍK

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 neobsahuje k problematike hybridných hrozieb 
žiadne relevantné úlohy, keďže nezohľadňuje vo svojom texte ani úlohách pôsobenie cudzích štátnych 
aktérov. Napriek tomu obsahuje základné definície ako extrémizmus, radikalizácia či princíp brániacej sa 
demokracie, ktoré sú relevantné aj pre oblasť hybridných hrozieb.

Koncepcia obsahuje štyri hlavné priority:

1. Posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám a extrémizmu.

2. Zvyšovať povedomie o prejavoch a spoločenskej závažnosti extrémizmu a následkoch radikalizácie.

3. Efektívne monitorovať a odhaľovať trestné činy extrémizmu, stíhať ich páchateľov.

4. Vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy vo veciach ochrany 
ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.

254 Viď štatistiky kriminality v SR, dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR, https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml 
255 Napríklad občianske združenie Naša vlasť je budúcnosť vo svojich stanovách uvádza medzi svojimi cieľmi nasledovné: „Ochrana zdravia 

a majetku obyvateľstva SR v prípade živelných pohrôm, havárií a ozbrojených konfliktov prostredníctvom sekcie Slovenskí branci a to v súčinnosti 
s Ministerstvom vnútra, Obrany a ďalšími bezpečnostnými a záchrannými štátnymi zložkami,“ dostupné z https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.1919485051417214&type=3. Takéto ustanovenie, ktoré nie je opreté o žiadnu dohodu o spolupráci s danými subjektami, malo byť z návrhu 
stanov práve z tohto dôvodu odstránené. V súčasnosti je práve táto formulácia využívaná na legalizáciu pôsobenia neformálneho zoskupenia Slovenskí 
branci (sekcie o.z. Naša vlasť je budúcnosť) a vytvárania falošného dojmu, že ide o štátom akceptované o.z.

https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1919485051417214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1919485051417214&type=3
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V kontexte tejto analýzy je dôležité aj zdôrazňovanie potreby celospoločenského prístupu k riešeniu 
extrémizmu: „Je potrebné zdôrazniť, že predchádzanie a potláčanie prejavov extrémizmu a radikalizácie 
nemôže byť delegované len na tieto orgány a inštitúcie. Pri napĺňaní cieľov vytýčených v koncepcii 
je kľúčová aktívna účasť celej občianskej spoločnosti a jej jednotlivých aktérov – akademickej obce, 
mimovládnych organizácií, médií či jednotlivých občanov. Ochrana demokracie a jej základných atribútov 
pred snahami o jej narušenie totiž nemôže byť len úlohou orgánov štátu, ale je v záujme všetkých jej 
občanov.“256

Bezpečnostná stratégia SR z roku 2017 obsahuje viacero bodov týkajúcich sa hybridných hrozieb. 
Vo vzťahu k téme tejto analýzy je najvýznamnejším bod č. 27, ktorý explicitne pomenúva neregulárne 
polovojenské skupiny ako súčasť hybridných hrozieb.

„27. Hybridná hrozba predstavuje súbor nátlakových a podvratných činností, konvenčných a 
nekonvenčných, vojenských a nevojenských metód a nástrojov, využívaných koordinovane na dosiahnutie 
konkrétnych politických cieľov bez formálneho vyhlásenia vojny a pod prahom zvyčajnej reakcie. Zahŕňať 
môžu ovplyvňujúce, centrálne riadené spravodajské a informačné pôsobenie, pôsobenie neštátnych 
aktérov, vrátane polovojenských skupín, či nasadenie ozbrojených síl štátneho aktéra bez označenia.“

Významný je aj bod č. 98:

„V oblasti represie sa Slovenská republika zameria na zvýšenie kapacít a možností na efektívne 
odhaľovanie a stíhanie trestných činov extrémizmu a s nimi súvisiace organizačné opatrenia. Súčasťou 
tohto úsilia bude zvýšenie efektívnosti monitorovania a odhaľovania trestných činov extrémizmu, a stíhanie 
ich páchateľov. Slovenská republika bude vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne 
orgány plniace úlohy v boji s extrémizmom. Príjme opatrenia, ktoré zamedzia vytváraniu a pôsobeniu 
neregulárnych polovojenských skupín na jej území.“257

Koncepcia boja SR proti hybridným hrozbám je rozpracovaním časti úloh z Bezpečnostnej stratégie 
z roku 2017 a zároveň najkomplexnejším materiálom týkajúcim sa oblasti hybridných hrozieb. Keďže 
bola podrobne analyzovaná ako celok vo Východiskovej štúdii,258 v tejto analýze budú popísané jej časti 
relevantné vo vzťahu k problematike extrémistických a polovojenských skupín.

Koncepcia, rovnako ako Bezpečnostná stratégia z roku 2017, zdôrazňuje koordinované a kombinované 
použitie jednotlivých druhov ohrození, vrátane tých, ktoré sú predmetom tejto analýzy a zdôrazňuje, že 
radikálne organizácie môžu byť využité ako jeden z nástrojov podvratného vplyvu zo strany hybridných 
aktérov. Zároveň zdôrazňuje nebezpečnosť samozvaných domobrán a ich potenciálne využitie na diverzné 
útoky alebo vyvolávanie nepokojov:

„Paralelným použitím nátlakových a podvratných činností, konvenčných a nekonvenčných metód (napr. 
nepriateľská propaganda, podpora extrémizmu, využívanie národnostných alebo náboženských komunít 
nespokojných s ich postavením v spoločnosti, podpora kriminálnych aktivít, útoky na kritickú infraštruktúru) 
môžu destabilizovať spoločnosť cieľových štátov a oslabiť ich tak, aby boli ľahšie ovplyvniteľné alebo v 
krajnom prípade aj menej odolné voči použitiu konvenčnej vojenskej sily.

Potenciálnou hybridnou hrozbou voči bezpečnosti SR môže byť aj podpora domácich radikálnych 
organizácií presadzujúcich ciele totožné s cieľmi aktérov hybridných hrozieb. Radikálne subjekty môžu 
mať politickú a finančnú podporu zo zahraničia s cieľom propagácie nacionalistických a izolacionistických 
tendencií, šírenia národnostnej alebo náboženskej nenávisti a destabilizácie spoločnosti.

256 Vláda SR, Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, prijatá vládou SR dňa 18.3.2015 uznesením č.129/2015, http://www.rokovania.sk/
Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24369 

257 Vláda SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1  
258 GLOBSEC, Mapovanie zraniteľnosti SR v oblasti hybridných hrozieb (Východisková štúdia), GLOBSEC, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/

uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24369
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24369
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf
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Vývoj na východe Ukrajiny a na Kryme, ale aj v konfliktových zónach na Blízkom východe a v severnej 
Afrike ukazuje aj na zvýšené riziko podpory poskytovanej radikálnym ozbrojeným skupinám alebo 
jednotlivcom a samozvaným domobranám zo strany štátnych a neštátnych aktérov, ktoré môžu byť 
zneužité na diverzné útoky proti infraštruktúre, teroristické útoky alebo vyvolávanie nepokojov.“259

OBRANNÁ STRATÉGIA 2017

Obranná stratégia,260 ktorú schválila vláda v roku 2017, neobsahuje žiadne zmienky o pôsobení 
polovojenských skupín na Slovensku, a teda ani o potrebe riešiť túto problematiku.

Stanovuje si však za cieľ zvýšiť pripravenosť obyvateľstva na obranu štátu a branné povedomie svojich 
občanov prostredníctvom systémového prístupu v jeho príprave. Daná príprava má zahŕňať brannú výchovu, 
informovanie o problematike obrany štátu a prípravu občanov Slovenskej republiky v rámci vojenskej 
prípravy vykonávanej dobrovoľne a prípravu občanov Slovenskej republiky, ktorí sú zaradení do aktívnych 
záloh ozbrojených síl.

Práve chýbajúce bezpečnostné povedomie označili zástupcovia Generálneho štábu OS SR počas osobného 
stretnutia za jeden z kľúčových problémov – ľudia si natoľko zvykli na dobu mieru, že už nepoznajú pocit 
ohrozenia, a preto sa ani investície do obrany nestretávajú s pochopením, a už vôbec nie s nadšením.

Ministerstvo obrany aj OS SR si teda uvedomujú, že je potrebné zvýšiť príťažlivosť armády v očiach 
verejnosti. Značnejšia podpora armády verejnosťou by sa tiež pretavila do väčšieho odporu spoločnosti 
voči fungovaniu polovojenských skupín, ktoré nie sú organizované štátom.

Na zvýšenie atraktivity armády sú však potrebné financie a modernizácia techniky, čo verejnosť prijíma 
kriticky, preto ide o začarovaný kruh. Na objasňovanie týchto krokov, ako aj na informovanie obyvateľstva o 
problematike obrany štátu, ma podľa Obrannej stratégie slúžiť strategická komunikácia SR.

Obranná stratégia teda polovojenské skupiny ako také nerieši, no zameriava sa na problémy s financovaním, 
modernizáciou, informovaním obyvateľstva či jeho prípravou na obranu štátu, ktoré by postupne mohli 
zmenšiť obľúbenosť týchto skupín u určitej časti populácie.

AKTÍVNE ZÁLOHY

Pri riešení problematiky polovojenských skupín sa často spomína potreba zriadiť tieto skupiny pod vedením 
štátu, ktorý by dozeral na to, ako prebiehajú výcviky, a zároveň by tak posilňoval obranu krajiny. Na Slovensku 
existujú dve možnosti, ako sa môžu civilní obyvatelia zapojiť.

Prvým z nich sú Aktívne zálohy Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré vznikli v roku 2012. Problémom však 
je, že sa do nich nemôže prihlásiť bežný občan, ale len bývalý aktívny príslušník OS SR, ktorý je momentálne 
v civile. Aktívne zálohy slúžia práve na regrutáciu bývalých vojakov za účelom ich špecializovaného výcviku 
pod dohľadom oficiálneho armádneho velenia. Podmienky zaradenia do aktívnych záloh upravuje zákon č. 
520/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa tohto zákona môže byť vojak zaradený do aktívnych záloh, ak

„a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť 
zaradený, 

b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo vojenskú 
hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu, než aká 
je plánovaná na výkon tejto funkcie, 

259 Vláda SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1  
260 Vláda SR, Obranná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22367/1  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22367/1
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c) spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú,

d) je zdravotne a psychický spôsobilý, 

e) je bezúhonný (preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace), 

f) je spoľahlivý (preukazuje čestným vyhlásením), 

g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

h) je občanom 

i ) nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2,

j) uzatvoril dohodu o zaradení.“261

Uchádzač musí následne preukázať zdravotnú spôsobilosť a podstúpiť psychodiagnostické vyšetrenie.

Vojak v aktívnej zálohe následne dostáva príspevok v hodnote 600 eur za každý kalendárny rok, ktorý 
strávi v aktívnych zálohách, pomernú časť hodnostného platu či náhradu za výdavky na cestovné súvisiace 
s plnením povinností vyplývajúcich z účasti v aktívnych zálohách. Rovnako mu prináleží náhrada mzdy 
za čas pravidelného cvičenia, resp. náhrada príjmov z podnikania v sume pomernej časti priemernej 
mesačnej mzdy.

Aktívne zálohy sú však určené len pre bývalých vojakov, čo do určitej miery síce môže riešiť angažovanie 
bývalých vojakov v skupinách typu Slovenskí branci, no bežný civil sa do nich nemôže dostať.

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

Preto vznikla Dobrovoľná vojenská príprava (DVP), ktorá je podľa propagačných materiálov MO SR „určená 
pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné 
pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu“. Jej fungovanie upravuje zákon č. 378/2015 
Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači musia mať najmenej 19 rokov v roku nástupu na prípravu a mať trvalý pobyt na území SR. 
Medzi ďalšie podmienky patria:

•	 bezúhonnosť,

•	 najmenej stredné odborné vzdelanie,

•	 ovládanie štátneho jazyka,

•	 zdravotná spôsobilosť,

•	 psychická spôsobilosť,

•	 žiadne vedené trestné stíhanie.262

Záujemcovia musia podstúpiť zdravotnú prehliadku a psychodiagnostické vyšetrenie. Do DVP nemožno 
prijať občanov vykonávajúcich štátnu službu v služobnom pomere (profesionálny vojak, policajt, a pod.) a 
tých, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby.

Samotná príprava, čiže výcvik, trvá 11 týždňov a odohráva sa v Prápore výcviku Martin. Počas jej trvania 
je účastníkom poskytnuté bezplatné stravovanie a ubytovanie, zapožičaná výstroj a výzbroj a preplatené 
cestovné náklady. Zároveň za toto obdobie obdržia sumu viac než 1100 eur (7,2% zo životného minima 
261  Personálny úrad OS SR, Aktívne zálohy, citované dňa 4.2.2019, https://www.regrutacia.sk/114-sk/aktivne-zalohy/ 
262 Ministerstvo obrany SR, Dobrovoľná vojenská príprava, 2018, https://www.mod.gov.sk/dvp/ 

https://www.regrutacia.sk/114-sk/aktivne-zalohy/
https://www.mod.gov.sk/dvp/
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za každý deň výkonu DVP), pričom je im podľa zákonníka práce garantované, že ich zamestnávateľ 
nemôže prepustiť, resp. je garantované zachovanie poberania všetkých sociálnych dávok a príspevku v 
nezamestnanosti, ak naň má uchádzač nárok.

Súčasťou výcviku sú:

•	 telesná príprava

•	 poradová príprava

•	 ženijná príprava

•	 topografická príprava

•	 psychologická príprava

•	 zdravotnícka príprava

•	 taktická príprava

•	 streľba

Výcvik tiež sľubuje získanie špecifických vedomostí, zručností a návykov v základnej funkcii v OS SR, a to 
v odbornosti G 10 – pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko. Po absolvovaní dobrovoľnej 
vojenskej prípravy zložia absolventi vojenskú prísahu a budú jedným zo zdrojov pre aktívne zálohy. Taktiež 
budú povýšení na vojakov 2. stupňa. V prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť 
absolvovať základný vojenský výcvik.263

V roku 2018 sa do DVP prihlásilo celkovo 87 záujemcov, z toho 23 žien, čím sa počet záujemcov oproti roku 
2017 mierne zvýšil. Ministerstvo obrany však rátalo až so 150 záujemcami, čo sa nepodarilo splniť. DVP 
nakoniec absolvovalo 21 žien a 58 mužov, pričom predbežne prejavilo záujem o zaradenie do aktívnych 
záloh 28 z nich a ďalších 27 o kariéru v Ozbrojených silách.264

Z týchto čísiel je možné pozorovať, že verejnosť neprejavila očakávaný záujem MO SR, hoci sa zdá, že 
neštátne polovojenské skupiny sa tešia väčšej obľube. Problémom totiž môže byť, že kým štát ponúka len 
jednorazový výcvik s možnosťou ďalšej realizácie v OS SR, polovojenské skupiny typu Slovenskí branci 
vykonávajú výcviky na pravidelnej báze a vo voľnom čase svojich účastníkov. Preto ani DVP nie je cesta, 
ako účinne presvedčiť mladých, aby vykonávali branné aktivity pod vedením štátu.

VII. ODPORÚČANIA

•	 Pre zvýšenie odolnosti SR voči podvratným zahraničným vplyvom vykonať komplexnú právnu 
analýzu typov konaní, kde je cudzí vplyv najviac nebezpečný a zároveň je možné ho preukázať 
a sankcionovať. 

•	 Zaviesť spoluprácu s cudzou mocou a cudzím činiteľom ako kvalifikovanú skutkovú podstatu 
vybraných trestných činov, pri ktorých je takýto spôsob konania relevantný. 

•	 Obnoviť zákaz ozbrojovania politických strán a vytvárania ich ozbrojených zložiek.

•	 Pri návrhoch na registráciu subjektov, u ktorých existuje podozrenie z prepojení na extrémistické 
subjekty či osoby, by bolo vhodné založiť preverovanie informácií o registrátoroch a ich možných 
prepojeniach na extrémistické či polovojenské subjekty na internom právnom akte MV SR, 
ktorý by presnejšie upravil proces poskytovania súčinnosti pri registrácii zo strany relevantných 
bezpečnostných zložiek na platforme NBAC.

263 Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
264 SITA, Webnoviny, Minister obrany Peter Gajdoš navštívil absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, Webnoviny, 2018, https://www.webnoviny.sk/minister-

obrany-peter-gajdos-navstivil-absolventov-dobrovolnej-vojenskej-pripravy/ 

https://www.webnoviny.sk/minister-obrany-peter-gajdos-navstivil-absolventov-dobrovolnej-vojenskej-pripravy/
https://www.webnoviny.sk/minister-obrany-peter-gajdos-navstivil-absolventov-dobrovolnej-vojenskej-pripravy/
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•	 Zvýšiť mieru podrobnosti správ o bezpečnosti SR a správ SIS a VS ako aj miery ich využitia v 
strategickej komunikácii po vzore ČR.

•	 Vytvoriť informačný kanál s tematikou brannej výchovy, ktorý bude verejnosti pravidelne ukazovať, 
ako sa zachovať v prípade krízovej situácie či ukazovať jednotlivé prvky z oblasti civilnej ochrany.

•	 Prijať komplexný dokument koncepčne zastrešujúci program zameraný na prevenciu pôsobenia 
polovojenských skupín a budovanie branných zručností medzi obyvateľmi SR. Takýto dokument 
by mal byť základom vytvorenia efektívneho nízkoprahového programu pre mládež so zameraním 
na rozvoj zdravého patriotizmu, vlastenectva a zážitkových programov zameraných na vojenstvo 
pod vedením inštruktorov z radov súčasných či bývalých príslušníkov OS SR, PZ SR alebo iných 
bezpečnostných zborov. 

•	 Spracovať vstupnú analýzu o kapacitách a nákladoch potrebných na spustenie a realizáciu 
takéhoto preventívneho program pre mládež.

VIII. ZÁVER

Vnímanie extrémistických a polovojenských skupín tak vo verejnosti, ako i v zložkách verejnej správy 
sa vyznačuje zjednodušovaním a zľahčovaním ich rizika. Širší rozmer ich aktivít a prípadné ideologické, 
informačné či organizačné napojenie na cudziu moc nie je zohľadnené v legislatívnej ani  praktickej 
rovine. Popri zvýšenej miere kontroly a koordinácie medzi jednotlivými zložkami bezpečnostného systému, 
vrátane zohľadnenia iných než priamo násilných či vojenských aspektov ich pôsobenia, je nemenej 
dôležité venovať náležitú pozornosť a zdroje na vytvorenie atraktívnych a ľahko dostupných alternatív 
k ich aktivitám. 
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Vyhláška č. 362/2018 Z. z. Národného bezpečnostného, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 
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