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ABSTRAKT  
Predkladaná štúdia sa zaoberá problematikou komunikačných a informačných porúch v gravitačnom 

centre (ťažisku) kritickej infraštruktúry v Bratislave. Poukazuje na potrebu integrácie nielen sektorov 

kritickej infraštruktúry, ale aj podporných systémov, ktoré formujú a ovplyvňujú dané sektory. Nejde 

o jednoduchú úlohu, lebo dáta, ktoré zas vytvárajú podporné systémy a následne kritickú 

infraštruktúru, nemajú vždy rovnakú alebo podobnú povahu resp. štruktúru, čo spôsobuje 

komunikačné a informačné poruchy. Riešením je vytvorenie učiacich sa algoritmov, ktoré by dokázali 

presnejšie a objektívnejšie manipulovať s dátami. Na základe ich výstupov sa dá vytvoriť aj gravitačné 

centrum kritickej infraštruktúry, ktoré by bolo flexibilné, dynamické a reagujúce na podnety 

vnútorných a vonkajších síl a procesov.  

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: gravitačné centrum (ťažisko), kritická infraštruktúra, sektory kritickej 

infraštruktúry, Bratislava, Viedeň, trasy, učiace sa algoritmy 

 

ABSTRACT 
 

The present study deals with the issue of communication and information flaws in the center of gravity 

of critical infrastructure in Bratislava. It points to the need to integrate not only the critical 

infrastructure sectors but also the support systems that shape and influence the sectors. This is not an 

easy task, since the data that in turn creates support systems and consequently critical infrastructure 

does not always have the same or similar nature, orstructure, which causes communication and 

information flaws. The solution is to create learning algorithms that could manipulate data more 

accurately and objectively. Based on their outputs, the center of gravity of the critical 

infrastructurecan also be created. It would be flexible, dynamic and responsive to the impulses of 

internal and external forces and processes. 

 

KEY WORDS: center of gravity, critical infrastructure, sectors of critical infrastructure, Bratislava, 

Vienna, routes, learning algorithms 

 
1. Úvod 

 
Globálne existenciálne riziká môžu mať výrazný dopad na kritickú infraštruktúru v Bratislave. 

Dvojnásobne to platí v prípade gravitačného centra (ťažiska) kritickej infraštruktúry. Citlivosť 
gravitačného centra na globálne existenciálne riziká súvisí s hyperprepojenosťou a vzájomnou 
závislosťou globálnych aktérov a geografických procesov. Na tejto úrovni si to ukážeme najmä na 
konflikte medzi USA a Čínou v oblasti informačno-technologických technológií, ktorý má vplyv aj na 
ďalšie sektory kritickej infraštruktúry. V práci poukážeme na väzby medzi informačno-
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technologickými technológiami na jednej strane a dopravou, financiami a energetikou na druhej 
strane. V dnešnej dobe integrácie dát sa stierajú hranice medzi lokálnymi a globálnymi faktormi, 
a preto aj práca integruje spomínané faktory do jednotného celku. 

Vyššie spomenuté riziká vytvárajú nové závažné hrozby, ktoré nemusia byť tak evidentné ako 
klimatické zmeny alebo epidémie. Príkladom nových závažných hrozieb sú komunikačné 
a informačné poruchy, ktoré sa v informačnej dobe stávajú neoddeliteľnou súčasťou všetkých 
riadiacich a kontrolných systémov a štruktúr. Kritická infraštruktúra nie je žiadnou výnimkou. 
Komunikačné a informačné poruchy sú škálované rovnako ako vstupy a výstupy fyzikálno-
kybernetických a sociálnych systémov. Z toho dôvodu hlavným cieľom práce je načrtnúť podstatu 
a povahu spomínaných porúch a následne hľadať riešenia ich eliminovania v praxi.  

 
2. Zadefinovanie základných pojmov  

 
Kritická infraštruktúra 
Zákonná definícia kritickej infraštruktúry sa nachádza v ustanovení §2 zákona č. 45/2011 Z. z. 

o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov. V danom ustanovení zákonodarca dáva dôraz 
na systémový charakter kritickej infraštruktúry, a preto definuje konkrétne náležitosti celého 
komplexného systému. Zúžená definícia kritickej infraštruktúry je upravená v §2 písm. c) zákona 
o kritickej infraštruktúre: „Na účely tohto zákona sa rozumie kritickou infraštruktúrou systém, ktorý sa 
člení na sektory a prvky.“ 

Vysvetlenie prvku kritickej infraštruktúry sa nachádza v §2 písm. a)zákona o kritickej 
infraštruktúre: „Na účely tohto zákona sa rozumie prvkom kritickej infraštruktúry najmä inžinierska 
stavba, služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry, ktorých 
narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné 
nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu 
života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného 
prostredia“. Ustanovenie §2 písm. a) zákona o kritickej infraštruktúre je kľúčovou časťou celej širšej 
definície kritickej infraštruktúry, lebo poukazuje na hlavné aspekty kritickej infraštruktúry. 

V prvej časti definície sa spomínajú hlavné prvky kritickej infraštruktúry- inžinierska stavba, 
služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry. Zákonodarca 
použil demonštratívny výpočet náležitostí, a tým ponecháva priestor aj pre nespomenuté prvky 
kritickej infraštruktúry vzhľadom na komplexnosť a dynamiku procesov kritickej infraštruktúry. 
V druhej časti definície prvkov kritickej infraštruktúry sa zákonodarca zaoberá narušením alebo 
zničením stavu kritickej infraštruktúry v rozpore s právnou úpravou kritickej infraštruktúry. Dôraz sa 
kladie najmä na závažné nepriaznivé dôsledky narušenia alebo zničenia kritickej infraštruktúry podľa 
sektorových kritérií a prierezových kritérií. Z kontextu vyplýva, že je dôležité sa zamerať na dôkladnú 
a dôslednú prevenciu vo fáze údržby, udržateľnosti, rozvoja odolností, nových sektorových 
a prierezových kritérií kritickej infraštruktúry. V prípade zlyhania alebo nedostatočnosti prevencie je 
nevyhnutné sa zamerať na urgentnú intervenciu, ktorá by odstránila alebo aspoň obmedzila rozsah 
škôd resp. hrozieb. V prípade, ak dôjde k narušeniu alebo riziku zničenia kritickej infraštruktúry vo 
veľkom rozsahu, tak je potrebné sa zamerať na vitálne funkcie štátu a ich uskutočňovanie v čase 
urgentnej intervencie. 

Podľa tretej časti vitálnymi funkciami štátu sú hospodárske a sociálne funkcie štátu, ktoré 
vplývajú na kvalitu života obyvateľov. V tomto prípade musíme zdôrazniť ústavnú úpravu vitálnych 
funkcií štátu. V definícii prvkov kritickej infraštruktúry sa zdôrazňuje ochrana života, zdravia, 
bezpečnosti, majetku a životného prostredia obyvateľov Slovenskej republiky. V Ústave Slovenskej 
republiky je ochrana života ako základného ľudského práva upravená v čl. 15; ochrana zdravia ako 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho práva upravená v čl. 40; ochrana vlastníckeho práva ako 
základného ľudského práva upravená v čl. 20 a ochrana životného práva ako práva na ochranu 
životného prostredia a kultúrneho dedičstva upravená v čl. 44. Všetky spomenuté práva sú súčasťou 
základných práv a slobôd, ktoré sa spomínajú v druhej hlave ústavy. Základné práva a slobody sú 
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nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, akým je 
Slovenská republika. Vychádzame najmä z ustanovení čl. 1, 12-14 Ústavy Slovenskej republiky.  

Osobná bezpečnosť je osobitou kategóriou bezpečnosti štátu. Dané tvrdenie potvrdzuje aj 
ustanovenie čl. 7 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky: „Slovenská republika sa môže s cieľom 
zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou 
zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. “Spoločným menovateľom čl. 1,7 
ods. 3, 12-14 Ústavy Slovenskej republiky je demokratické zriadenie- vláda ľudu (občanov) ako 
základný pilier slovenskej štátnosti.  

Strategický význam udržiavania, zveľaďovania, obnovovania a ochraňovania kritickej 
infraštruktúry nespočíva len vo vzťahu medzi jeho prvkami na jednej strane a vitálnymi funkciami 
štátu na druhej strane, ale aj v sektoroch kritickej infraštruktúry. Zákonná definícia sektora kritickej 
infraštruktúry sa nachádza v §2 písm. b) zákona o kritickej infraštruktúre: „Na účely tohto zákona sa 
rozumie sektorom kritickej infraštruktúry časť kritickej infraštruktúry, do ktorej sa zaraďujú prvky; 
sektor môže obsahovať jeden alebo viac podsektorov kritickej infraštruktúry.“ Zákonodarca uplatňuje 
systémové myslenie aj pri definícii sektorov kritickej infraštruktúry: 
• Dekompozícia, redukcia komplexity a formalizáciakritickej infraštruktúry, aby sa mohli vytvárať 

rámcovejšie systémy- sektory a podsektory. Z pohľadu praktickej komunikácie medzi odlišnými 
správcami sektorov a podsektorov kritickej infraštruktúry ide o veľmi efektívnu metódu, lebo je 
mimoriadne dôležité sa rýchlo, presne a efektívne zorientovať v kritickej infraštruktúre. Iba ak je 
problém presne štruktúrovaný, dá sa aj správne vyriešiť. Existujú aj matematické modely, ktoré 
riešia kritickú komunikáciu týmto prístupom. Spomenúť môžeme prácu matematikov Tobiasa W. 
Langeneggera a Michaela Ambühla z ETH v Zürichu, ktorá má názov Negotiation Engineering: A 

Quantitative Problem-solving Approach to Negotiation
1
.  

• Z definície sektorov vyplýva flexibilná ohraničenosť sektorov a podsektorov. Dôvodom sú 
prierezové kritériá pri určovaní prvkov sektorov podľa §2 ods.e) zákona o kritickej infraštruktúre, 
v ktorom sa píše: „Na účely tohto zákona sa rozumie prierezovými kritériami súbor kritérií s 
prahovými hodnotami, ktoré sa uplatňujú prierezovo pri určovaní prvkov všetkých sektorov. 
“Kritickosť definície prierezových kritérií spočíva v jej otvorenosti. Otázka znie ako zosúladiť 
prierezové kritéria všetkých sektorov, ak ich prvky majú odlišnú podstatu, kvalitu, kvantitu, 
predikciu? Tiež ako garantovať rovnaký prístup k všetkým prierezovým kritériám a rovnakú 
ochranu prvkov zabezpečením funkčnosti, integrity a kontinuity činností prvkov s cieľom predísť, 
odvrátiť alebo zmierniť hrozbu ich narušenia alebo zničenia podľa §2 ods. i) zákona o kritickej 
infraštruktúre? Treba sa zamerať na integráciu kyberneticko-fyzikálnych systémov so sociálnymi 
systémami.2Druhým problémom je optimalizácia prahových hodnôt, lebo štatistické hodnoty, 
ktoré nám vychádzajú na kvantovej úrovni (napr. v nanotechnológii alebo biotechnológii) nemôžu 
mať rovnakú podstatu a kvalitu ako štatistické hodnoty na kozmickej úrovni. 

• Existuje taxatívny výpočet sektorov, ktoré sú v pôsobnosti ústredných orgánov verejnej správy. 
Taxatívny výpočet sektorov sa nachádza v prílohe č. 3 k zákonu o kritickej infraštruktúre. 
V prílohe sa spomínajú tieto sektory: 1. Doprava; 2. Elektronické komunikácie; 3. Energetika; 4. 
Pošta; 5. Priemysel; 6. Informačné a komunikačné technológie; 7. Voda a atmosféra; 8. 
Zdravotníctvo; 9. Financie. Taxatívny výpočet sektorov kritickej infraštruktúry spomenutý 
v zákone o kritickej infraštruktúre nie je totožný s taxatívnym výpočtom, ktorý sa nachádza 
v Národnom programe pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike (ďalej 
len „Národný program“). Taxatívny výpočet sektorov sa spomína v 3. bode Národného programu: 
3.1. Voda; 3.2. Potraviny; 3.3. Zdravie; 3.4. Energetika; 3.5. Informačné a komunikačné 
technológie; 3.6. Doprava; 3.7. Verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť; 3.8. Priemysel; 3.9. 
Finančný sektor. Z normatívneho aspektu je zákon nadriadený národnému programu, a preto 
nemôžeme hovoriť o normatívnom konflikte medzi oboma dokumentmi. Na druhej strane je tu 

                                                           
1 LANGENEGGER, Tobias W.- AMBÜHL,Michael: Negotiation Engineering: A Quantitative Problem-solving Approach to Negotiation. 
Zürich: ETH, 2016, 20 s. In: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2685871&download=yes. Stiahnuté dňa 3.11.2019.  
2 DRESSLER, Falko: Cyber Physical Social Systems: Towards Deeply Integrated Hybridized Systems. In: 
ieeexplore.ieee.org/document/8390404. Stiahnuté dňa 3.11.2019.  
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závažný koncepčný spor. Ak v zákone o kritickej infraštruktúre sa spomínajú pošta a elektronické 
komunikácie, tak v Národnom programe sa namiesto nich spomínajú potraviny, verejný poriadok 
a vnútorná bezpečnosť. Ak zákon má byť konzistentný s ochranou života, zdravia, bezpečnosti, 
majetku a životného prostredia, tak by nemal vynechať potraviny, verejný poriadok a vnútornú 
bezpečnosť zo zoznamu sektorov kritickej infraštruktúry v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej 
správy. Druhá koncepčná nezrovnalosť spočíva v poradí sektorov kritickej infraštruktúry. Ak 
zákon o kritickej infraštruktúre sa zameriava na hierarchizáciu sektorov kritickej infraštruktúry 
z pohľadu významu a dôležitosti inžinierskych sietí, tak Národný program postupuje podľa kritérií 
kvality života obyvateľov Slovenskej republiky. Ide o dva odlišné postupy pri tvorbe stratégie 
ochrany a obrany kritickej infraštruktúry. V tomto prípade bude potrebné sa hlbšie zamerať na 
ontologický, epistemologický a sémantický prístup k výberu základných kritérií pre určenie 
kritickej infraštruktúry. Na strategickej úrovni môže byť len minimálny priestor na nepresnosti, 
inak sa nepresnosti len zväčšia na taktickej a operatívnej úrovni a môže dôjsť k nezvládnutiu celej 
kritickej situácie.  

 
3. Gravitačné centrum (ťažisko) kritickej infraštruktúry v Bratislave 

 
3.1. Definícia pojmu gravitačné centrum 
 

V bezpečnostnej stratégii sa gravitačné centrum definuje ako najkritickejšia časť celého 
systému- kritickej infraštruktúry. Gravitačné centrum sa opisuje na základe vzťahov 
(prepojení),aktérov (uzlov), funkcií (funkcia opisuje vzťahy medzi aktérmi prostredníctvom 
vykonaných resp. nevykonaných úkonov- používajú sa slovesá) a napätí medzi aktérmi (sledujú sa sila 
a intenzita funkcií- používajú sa prídavné mená). Ide o tzv. RAFT metódu, ktorá má nájsť odpovede 
na tri základné otázky: 1. Aké ciele sa sledujú? 2. Aké úkony sa vykonávajú? 3. Kto je oprávnený 
používať potrebné prostriedky pre dosiahnutie vytýčených cieľov? Najzložitejšou otázkou je 3. otázka. 
Riadenie zložitého a komplexného systému, akým je gravitačné centrum, si vyžaduje systematické 
a kolektívne úsilie, a preto sa v rámci 3. otázky sledujú ďalšie aspekty: 3.1. Hľadanie reťazca príkazov 
a kontroly; 3.2.Rekonštrukciahierarchických vzťahov v rámci systému;3.3. Analýza kritických 
náležitostí systému a jeho kritických zraniteľností.3 
 
3.2.Gravitačné centrum kritickej infraštruktúry v topologickom priestore 
 

V prípade Eikmeierovej metódy efektívnou logickou operáciou je určenie hromadného bodu p, 
ktorý patrí do množín celkového reťazca príkazov a kontroly kritickej infraštruktúry (množiny X) 
a reťazca príkazov a kontroly gravitačného centra kritickej infraštruktúry v Bratislave (množiny A, 
ktorá je vzápätí podmnožinou X). Ak si uvedomíme, že kritická infraštruktúra v globalizovanom 
a hyperprepojenom svete je otvoreným systémom (otvorenou množinou), tak v tom prípade môžeme 
použiť dve definície topologického priestoru. 

Prvá definícia spomína, že okolím bodu patriaceho do množiny X nazývame ľubovoľnú 
otvorenú množinu obsahujúcu bod p. Možno dokázať, že bod p je bodom uzáveru množiny A vtedy 
a len vtedy, keď každé jeho okolie obsahuje aspoň jeden bod množiny A.4 

Bodom množiny A v našom prípade je napr. reťazec platobných príkazov a kontroly ich 
prevodov, ktoré uskutočňuje ústredie Všeobecnej úverovej banky (systémovo významnej banky na 
Slovensku)5sídliacej na Mlynských nivách.6Bodom p sú všetky transakcie ústredia banky, ktoré sú 

                                                           
3 EIKMEIER, Dale: Arguing the OE, Episode 14: Identifying the Center of Gravity, Eikmeier Method. In: ArguingTheOE. Nahraté dňa 
8.8.2013. In: https://www.youtube.com/watch?v=PqbuhPlCl-0. Stiahnuté dňa 17.11. 2019.  
4 ŠALÁT, Tibor a kol.: Malá encyklopédia matematiky. Bratislava: Obzor, 2. vyd., 1978, 856 s. Citácia je zo s. 439. Ďalej len ŠALÁT, Tibor 
a kol., c.d.   
5 Lokálne systémovo významné banky – identifikácia a určenie kapitálových vankúšov. In: 
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/O-SII_dodatocne_informacie_2016.pdf. Stiahnuté dňa 17.11.2019.  
6 Kontakt. In: https://www.vub.sk/kontakt.html. Stiahnuté dňa 17.11.2019.   
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vykonávané prostredníctvom blockchainu.7 Okolím bodu p je využívanie blockchainu v globálnom 
bankovníctve. Blockchain je otvorenou množinou, o čom svedčia aj výpočty zamerané na ochranu 
čestného reťazca, ktorý čím je dlhší, tým je odolnejší voči útokom, lebo ich predbieha.8 

Druhá definícia hovorí, že bod p patriaci do množiny X sa nazýva hromadným bodom 
množiny A, ktorá je podmnožinou X, ak každé okolie bodu pobsahuje nekonečne mnoho prvkov 
množiny A.Z uvedenej definície vyplýva, že hromadné body môžu mať iba nekonečné podmnožiny 
priestoru X.9 

Nekonečnými podmnožinami priestoru X sú všetky sektory kritickej 
infraštruktúrynachádzajúce sa v gravitačnom centre Bratislavy, ktoré využívajú blockchain. Ako 
príklad môžeme uviesť firmu Eset, ktorú nižšie opisujeme ako jeden z prvkov európskych 
prierezových kritérií.10 V rámci blockchainu existujú body nekonečna (∞), ktoré sa používajú na 
zabezpečenie identifikačných operácií.11 

Na základe vyššie uvedených skutočností vyplýva, že gravitačné centrum kritickej 
infraštruktúry má topologické vlastnosti.V tom prípade, nás zaujíma najmä homeomorfizmus 
gravitačného centra. Homeomorfizmus je izomorfizmus v kategórii topologických priestorov, teda je 
to zobrazenie zachovávajúce všetky topologické vlastnosti daného priestoru. Ide teda o druh 
topologickej ekvivalencie.12 

Ak si uvedomíme, že jadrom gravitačného centra kritickej infraštruktúry je riadenie reťazca 
príkazov a kontroly resp. reťazca príčinných súvislostí medzi príkazmi a kontrolou, tak tento proces sa 
môže uskutočňovať na rôznych miestach, v odlišných reálnych časoch a za rovnakých podmienok. 
Inými slovami, môžu vznikať paralelné a totožné riadiace centrá kritickej infraštruktúry v Bratislave.  

Tento prístup si však vyžaduje určité pravidlá. Významný francúzsky matematik, laureát 
Fieldsovej medaily, poslanec Národného zhromaždenia a hlavný autor francúzskej národnej stratégie 
v oblasti umelej inteligencie Cédric Villani poukazuje na tri základné pravidlá, ktoré môžeme 
aplikovať aj v našom prípade. Konkrétne ide o predvídateľnosť systému, zrozumiteľnosť systému 
a komplementaritu medzi systémom a základnými ústavnými hodnotami.13 

 
3.3. Lokalizácia gravitačného centra kritickej infraštruktúry v Bratislave 
 

V Bratislave gravitačné centrum kritickej infraštruktúry sa buduje v okolí Mlynských nív, 
Karadžičovej na strane Bratislavy- Starého Mesta, v okolí Einsteinovej na strane Bratislavy- Petržalky 
a v okolí Bajkalskej na strane Bratislavy-Ružinova.14 Prostredníctvom triangulácií a veľkých dát 
môžeme určiť presný bod gravitačného centra, aj keď kľúčovú úlohu zohrávajú dynamické procesy. 
Dôležité bude optimalizovať hodnoty dynamických procesov, aby sme vždy získavali konkrétne 
súradnice presného bodu gravitačného centra.  

Nové gravitačné centrum viaže na seba kľúčové sektory kritickej infraštruktúry. Ide 
o dopravu15, energetiku16, elektronické komunikácie17, informačné a komunikačné technológie18, vodu 

                                                           
7 VÚB využíva služby spoločnosti Viamo. Pozri: Viamo. In: https://viamo.sk/sk/osoba/. Viamo je riadnym  členom Slovenskej Fintech 
asociácie. In: https://www.slovakfintech.sk/clenovia/. Slovenská Fintech asociácia zas spolupracuje s organizáciou Blockchain Slovakia. In: 
https://blockchainslovakia.sk/onas/. Pozri aj: JUHASZOVÁ, Barbora: Intesa Sanpaolo The Largest Italian Bank Implementing Blockchain 
Solutions. In: https://blockchainflashnews.com/intesa-sanpaolo-blockchain/. Všetko stiahnuté dňa 17.11.2019. Z toho vyplýva, že VÚB 
používa aj blockchain.  
8 NAKAMOTO, Satoshi: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 9pp. In: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.  Citácia je zo s.1 a 7.   
9 ŠALÁT, Tibor a kol., c.d., s.440.  
10 PARTZ, Helen: In: Fake Tor Browser Steals Bitcoin From Darknet Users, Warns Eset.  https://cointelegraph.com/news/fake-tor-browser-
steals-bitcoin-from-darknet-users-warns-eset. Stiahnuté dňa 17.11.2019.  
11 BASHIR, Imran-PRUSTY, Narayan: Advanced Blockchain Development: Build highly secure, decentralized applications and conduct 
secure transactions. Birmingham: Packt Publishing, 2019, 555 pp. ISBN 978-1-83882-319-1. Citácia je zo s. 123.  
12 Topologický priestor. In: https://sk.wikipedia.org/wiki/Topologick%C3%BD_priestor. Stiahnuté dňa 17.11.2019.   
13 VILLANI, Cédric et col.: For a Meaningful Artificial Intelligence: Towards a French and European Strategy.In: 
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf. Stiahnuté dňa 17.11.2019.   
14 MIKUŠOVIČ, Dušan- RUSINA, Michal- ŠEVČÍKOVÁ, Soňa: Bratislava o tri roky: Nová štvrť posunie centrum na východ a zamáva 
s dopravou (interaktívna mapa). In: Denník N, 3. novembra 2017. In: https://dennikn.sk/886959/bratislava-o-tri-roky-nova-stvrt-posunie-
centrum-na-vychod-a-zamava-s-dopravou/. Stiahnuté dňa 4.11.2019. Pozri aj: Interaktívne mapy Bratislavy. In: https://mapy.bratislava.sk/#. 
Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
15 D4R7 Construction s.r.o.: Rýchlostná cesta R7: Bratislava Prievoz→Ketelec. In: https://www.d4r7.com/sk/useky/prievoz-
ketelec/bratislava-prievoz-ketelec. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
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a atmosféru19, zdravotníctvo20, financie21. Všetkých sedem sektorov kritickej infraštruktúry, ktoré sa 
nachádzajú v oblasti Mlynské nivy – Bajkalská - Einsteinova resp. v ich najbližšom okolí prekračujú 
lokálny rámec a majú výrazný dopad na celé Slovensko alebo dokonca aj na Európu, buď v rámci 
inžinierskych sietí, veľkých dát alebo manažmentu.  

Podľa §2 písm. f) zákona o kritickej infraštruktúre prvkom európskej kritickej infraštruktúry je 
najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore, ktorých 
narušenie alebo zničenie by malo podľa európskych sektorových kritérií a európskych prierezových 
kritérií závažné nepriaznivé dôsledky uvedené v písmene a) v Slovenskej republike a aspoň v jednom 
ďalšom členskom štáte Európskej únie. 

 
3.4. Prvky európskej kritickej infraštruktúry v gravitačnom centre  
 

Medzi prvky európskej kritickej infraštruktúry, ktoré obsahujú európske sektorové kritériá a aj 
európske prierezové kritériá v súlade s §2 písm. g) a h) zákona o kritickej infraštruktúre môžeme 
zaradiť: 

a) Bratislavskú ústrednú nákladnú stanicu22 (doprava, energetika, pošta23, priemysel, informačné 
a komunikačné technológie, voda a atmosféra). Bratislavská ústredná nákladná stanica, ktorá 
je v blízkosti Dunaja a Európskej cesty 58, je významným uzlom v čase modernizácie troch 
koridorov transeurópskej dopravnej siete, ktorá je pod pôsobnosťou Európskej komisie. 
Prvým koridorom je Baltsko-jadranský koridor, ktorý spája Baltské more s Jadranským 
morom. Trať začína v Gdynii (v Poľsku) a končí v Benátkach. Stanica je uzlom trate 
Katowice – Žilina – Bratislava - Viedeň. Dôraz sa kladie na rozvoj multimodálnych platforiem 
a prepojení leteckej dopravy so železnicou a na práce na cezhraničných úsekoch medzi 
Slovenskom a Rakúskom. Veľmi dôležité je podotknúť, že blízka Viedeň sa má stať hlavným 
uzlom celého koridoru.24 Okrem toho Viedeň má ambíciu byť aj lídrom v oblasti inteligentnej 
infraštruktúry.25 Druhým koridorom je Koridor Orient/Východné Stredomorie. Koridor spája 
štyri európske moria: Severné, Baltské, Čierne a Stredozemné more. Trať začína v Hamburgu 
a končí v Larnace (na Cypre). Stanica je uzlom trate Břeclav – Bratislava - Hegyeshalom. To 
znamená, že sa spájajú Česko, Slovensko a Maďarsko prostredníctvom koridoru. Hlavné 
úlohy sú podobné ako v prvom prípade. Ešte sa rieši aj modernizácia trate.26 Tretím koridorom 
je Koridor Rýn - Dunaj. Z pohľadu Bratislavy má význam z dvoch dôvodov: 1.) Posilní sa trať 
Viedeň – Bratislava / Viedeň – Budapešť / Bratislava - Budapešť prostredníctvom štúdie 
vysokorýchlostnej železnice (vrátane zosúlaďovania spojení medzi týmito tromi mestami); 2.) 
Zmodernizuje sa vodné dielo Gabčíkovo.27 Všetky tri koridory by mohli byť napojené na 
Novú hodvábnu cestu resp. na Námornú hodvábnu cestu 21. storočia, ktoré sú súčasťou 

                                                                                                                                                                                     
16 Slovenská elektrizačná sústava, a.s.: Elektrizačná sústava Slovenskej republiky. In: https://www.sepsas.sk/SchemaSiete.asp?kod=17. 
Stiahnuté dňa 4.11.2019.   
17AT&T in Slovakia. In: https://www.corp.att.com/worldwide/att-you-slovakia/. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
18 Google Slovakia, s.r.o. In: https://register.finance.sk/firma-google-slovakia-s-r-o-45947597. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
19 Bratislavský vodovodný systém. In: CHARAKTERISTIKA VEREJNÝCH VODOVODOV PODĽA AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ. In: 
https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/priloha-10-charekteristika-verejnych-vodovodov-pdf-336-kb.pdf. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
20 Národné centrum zdravotníckych informácií. In: http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx. Stiahnuté dňa 4.11.2019. 
21 Penta Investments. In: http://www.pentainvestments.com/sk/contact.aspx. Stiahnuté dňa 4.11.2019. 
22 KORECZ, Kamil: Po bratislavských spojkách. In: https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/6801-Po-bratislavskych-spojkach/. Stiahnuté 
dňa 4.11.2019. 
23 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. In: http://www.postovesluzby.sk/postove-podniky/zeleznicna-spolocnost-slovensko-as/. Stiahnuté 
dňa 5.11.2019.  
24 JENSEN, Anne Elisabet: Baltic-Adriatic. In: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/baltic-adriatic_en. Stiahnuté dňa 
4.11.2019. Pozri aj: Transeurópska dopravná sieť: Dopravná sieť Slovensko. In: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/ten-t-
country-fiches/ten-t-country-fiches-sk_sk.pdf. Stiahnuté dňa 4.11.2019.   
25 Smart Infrastructure. In: https://www.wien.info/en/vienna-for/smart-city-vienna/smart-infrastructure. Stiahnuté dňa 4.11.2019. Pozri aj: 
SmartCitiesWorld news team: Vienna ranked top for smart city strategy. In: https://www.smartcitiesworld.net/news/news/vienna-ranked-top-
for-smart-city-strategy-3965. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
26 GROSCH, Mathieu: Orient-East Med. In: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/orient-east-med_en. Stiahnuté dňa 
4.11.2019.    
27 PEIJS, Karla: Rhine-Danube. In: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/rhine-danube_en. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
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čínskej iniciatívy (One Belt One Road Initiative)28. Tým sa ešte zvýši význam všetkých miest, 
cez ktoré budú prechádzať koridory, vrátane Bratislavy.  

 
Zo strategického hľadiska koridory umožnia vytvoriť významné celoeurópske dopravné 

a obchodné centrum v rámci Viedne, Bratislavy a Budapešti, ktoré by spájalo štyri moria, dve kľúčové 
európske rieky a štáty ako Nemecko, Taliansko, Poľsko, Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, 
Slovinsko, Grécko alebo Cyprus. Po odchode Veľkej Británie z Európskej úniesa gravitačné centrum 
Európskej únie posilní v Nemecku, čo by malo ešte viac zvýšiť význam spomínaného centra. Ak sa 
podarí posilniť družbu medzi Viedňou, Bratislavou a Budapešťou, taktento región môže mať vplyv 
ako dnešný Amsterdam z pohľadu Globálneho indexu miest. Momentálne je Amsterdam na 20. mieste 
a samotná Viedeň na 25. mieste na svete.29 

b) sídlo firmy Eset, spol. s.r.o. na Einsteinovej30 (informačné a komunikačné technológie, 
elektronické komunikácie, financie, zdravotníctvo, priemysel). Firma Eset je globálnou 
spoločnosťou, ktorá má regionálne pobočky v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe 
a Ázii podporujúce jej obchodnú prítomnosť v 200 krajinách na celom svete.31 V rámci 
Európy existujú pobočky firmy v Česku, Nemecku, Veľkej Británii a výskumné a vývojové 
centrá sú na Slovensku32, v Česku, Poľsku a Veľkej Británii.33 To znamená, že Eset priamo 
investoval do piatich členských štátov Európskej únie. Ponúka široký sortiment produktov 
a služieb v oblasti informačnej a komunikačnej technológie a elektronickej komunikácie. 
Produkty využívajú veľmi pokročilé technológie. Môžeme uviesť detekciu na úrovni DNA, 
strojové učenie, cloudový systém ochrany pred malvérom, ochranu pred sieťovými útokmi 
alebo ochranu pred botnetmi.34 Medzi kľúčovými priemyselnými klientmi Esetu sú Mitsubishi 
Motors alebo Canon.35 Eset sa angažuje aj v ochrane firiem, ktoré sa venujú zdravotnej 
starostlivosti. Ako príklad môžeme uviesť referencie od írskej farmaceutickej spoločnosti 
Pinewood Healthcare.36Okrem toho podporuje aj nové vedecké objavy v medicíne resp. 
zdravotnej starostlivosti.37 

 
Obidva prvky európskej kritickej infraštruktúry, ktoré spĺňajú všetky európske sektorové 

kritériá a aj niektoré európske prierezové kritériá, sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Európskej 
cesty 5838.Bratislavský úsek E58spravuje Národná diaľničná spoločnosť v Bratislave.39 

Trasa Eset→ Bratislavská ústredná nákladná stanica po E58 má 9,5 km. Stred trasy (4,75 km 
od Esetu alebo ústrednej stanice) sa nachádza na Prístavnom moste.40 Existuje aj alternatívna cesta po 
Košickej a Prievozskej, ktorá má 9,6 km. Stred trasy (4,8 km) sa nachádza na Moste 

                                                           
28 EYLER, Brian: Who’s afraid of China’s One Belt One Road Initiative? In: East by Southeast, April 24,2015. In: 
http://www.eastbysoutheast.com/whos-afraid-of-chinas-one-belt-one-road-initiative/. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
29 2019 Global Cities Report: A Question of Talent: How Human Capital Will Determine the Next Global Leaders. In: 
https://www.atkearney.com/global-cities/2019. Stiahnuté dňa 4.11.2019.  
30 ESET globálna centrála. In: https://www.eset.com/sk/o-nas/kontakt/. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
31 Chránime vás na celom svete. In: https://www.eset.com/sk/o-nas/preco-eset/. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
32 Výskumné centrum ESET bolo oficiálne otvorené 17.2.2015. Výskumné centrum vzniklo na základe Memoranda o spolupráci medzi 
ESET spol. s r.o., STU a UK. In: https://www.stuba.sk/sk/vyskume/dalsie-laboratoria-a-vyskumne-pracoviska-stu/vyskumne-centrum-
eset.html?page_id=11689. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
33 ESET získal status šampióna v globálnom hodnotení Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2019. In: https://www.eset.com/sk/o-
nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-status-sampiona-v-globalnom-hodnoteni-canalys-cybersecurity-leadership-matrix-2019/. Stiahnuté 
dňa 5.11.2019.  
34 Špičkové technológie od spoločnosti ESET. In: https://www.eset.com/sk/o-nas/antivirusove-technologie/. Stiahnuté dňa 5.11.2019. 
35 Chránime vás na celom svete. In: https://www.eset.com/sk/o-nas/preco-eset/. Stiahnuté dňa 5.11.2019.   
36 Eset®Case Study: In: https://cdn1.esetstatic.com/ESET/INT/Docs/Others/Customer-Stories/Pinewood_IE.pdf. Stiahnuté dňa 5.11.2019.    
37 HORÁK, Otakar: Vyvíja test na lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty. Vo vede som sa absolútne našiel, vraví chemik. In: Denník N, 25. 
októbra 2019. In: https://dennikn.sk/1629041/vyvija-test-na-lepsiu-diagnostiku-rakoviny-prostaty-vo-vede-som-sa-absolutne-nasiel-vravi-
chemik/. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
38 Európska cesta 58 má charakter doplnkovej cesty triedy „A“ (smer Západ-Východ). Začína vo Viedni, pokračuje cez Bratislavu, Odessu 
a končí v Rostove nad Donom. Pozri: Medzinárodná cestná sieť „E“. In: https://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Medzinarodne-
tahy/Medzinarodna-cestna-siet-E.alej. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
39 Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky: Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií: Stav siete cestných komunikácií k: 
1.1.2019. Bratislava: SSC, 2019, 130 s. Citácia je zo s. 48.  
40 Google Maps: Trasa Eset→ Bratislavská ústredná nákladná stanica. In: https://www.google.sk/maps/@48.1589309,17.0586529,14z. 
Stiahnuté dňa 18.11.2019.    
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Apollo.41Trojuholník Most Apollo→ Prístavný most→ rieka Dunaj je neuralgickým uzlom obidvoch 
prvkov európskej kritickej infraštruktúry. 

Ak v prípade obidvoch prvkov európskej kritickej infraštruktúry sme mohli riešiť iba 
výrokové funkcie 0. typu, lebo argumentmi boli samotné prvky, tak v prípade plochy Most Apollo→ 
Prístavný most→ rieka Dunaj riešime výrokové funkcie 1. typu, lebo argumentmi sú výrokové funkcie 
0. typu.42 

Teraz bude potrebné nájsť ďalšie prvky európskej kritickej infraštruktúry a ich výrokové 
funkcie 0.typu, aby sme objavili ďalšie neuralgické uzly európskej kritickej infraštruktúry na území 
Bratislavy a ich výrokové funkcie 1. typu. Zjednodušene ich budeme nazývať neuralgické uzly 1. 
stupňa. Napokon by sme mali nájsť vyšší neuralgický uzol- teda 2. stupňa, ktorý by už mal ako 
argumenty výrokové funkcie 1. typu. Tým by bol výrokovou funkciou 2. typu. Spomínaný vyšší 
neuralgický uzol by bol úplným gravitačným centrom kritickej infraštruktúry v Bratislave.  

 
4. Verejná databáza a vládny cloud pre kritickú infraštruktúru  
 
4.1. Datasety Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
 

Metadáta o stave E58 sa nachádzajú v Centrálnej technickej evidencii ciest. Existujú aj ďalšie 
dôležité datasety, ktoré vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Môžeme 
uviesť Špičkovú hodinovú intenzitu dopravy v roku 201743, Priemerná denná intenzita dopravy v roku 
201744 alebo Skladbu dopravného prúdu 2017.45Ministerstvo dopravy a výstavby poukazuje aj na 
zoznam datasetov rezortu dopravy a výstavby a plán zverejňovania na rok 2019.46 
Existujú aj datasety ďalších ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, ktoré poskytujú 
historické a reálne dáta týkajúce sa sektorov kritickej infraštruktúry na úseku E58 a v okolí cesty.47 
 
4.2. Lokalizácia dátových centier vládneho cloudu  
 

Všetky dáta a metadáta, ktoré sa nachádzajú vo vyššie spomenutých datasetoch, sa ukladajú 
vo vládnom cloude, ktorý je spravovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.48Vládny cloud 
sídli v dátovom centre DataCube na Kopčianskej.49 Vládny cloud sa má použiť na zvýšenie 
bezpečnosti kritickej infraštruktúry štátu.50 

Druhým dátovým centrom je Datacentrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Cieľom 
je zabezpečiť rýchle a stabilizačné informačné systémy a dátovú diaľnicu bez poplatkov. Presnejšie 
ide o dátové centrum pre eGovernment s požadovanými technickými, infraštruktúrnymi a 
bezpečnostnými vlastnosťami, pričom bude nainštalovaná infraštruktúra pre 800 m2 s podporou pre IT 
inštalovaný príkon 1,5 kW / m2 (celkovo 1200kW).51Národný projekt vychádza z materiálu „Návrh 
centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe“ a je v súlade s uznesením vlády č.247/2014 a 

                                                           
41 Google Maps: Trasa Eset→ Bratislavská ústredná nákladná stanica. In: https://www.google.sk/maps/@48.1589309,17.0586529,14z. 
Stiahnuté dňa 18.11.2019.    
42 Pozri: ŠALÁT, Tibor a kol., c.d., s. 26.  
43 Špičková hodinová intenzita dopravy v roku 2017. In: https://data.gov.sk/dataset/spickova-hodinova-intenzita-dopravy-v-roku-2017. 
Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
44 Priemerná denná intenzita dopravy v roku 2017. In: https://data.gov.sk/dataset/priemerna-denna-intezita-dopravy-v-roku-2017. Stiahnuté 
dňa 5.11.2019.  
45 Skladba dopravného prúdu v roku 2017. In: https://data.gov.sk/dataset/skladba-dopravneho-prudu-v-roku-2017. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
46Zoznam datasetov rezortu dopravy a výstavby a plán zverejňovania na rok 2019. In: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov-rezortu-
dopravy-a-vystavby-a-plan-zverejnovania-na-rok-2019. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
47 data.gov.sk: Ústredný portál verejných služieb ľuďom. In: https://data.gov.sk/. Stiahnuté dňa 5.11.2019. METAIS- Centrálny 
metainformačný systém verejnej správy SR. In: https://metais.vicepremier.gov.sk/. Stiahnuté dňa 5.11.2019.   
48 Vládny cloud. In: https://www.sk.cloud/. Stiahnuté dňa 5.11.2019.   
49 RAÁBOVÁ, Martina: Ako vyzerá Rattajova pevnosť, v ktorej sídli vládny cloud za milióny. In: Sme, 14. júl 2019. 
In:https://ekonomika.sme.sk/c/22166311/ako-vyzera-rattajova-pevnost-v-ktorej-sidli-vladny-cloud-za-miliony.html#ixzz64Q1oP0i6. 
Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
50 Vládny cloud získa zdravotnícke dáta a kritická infraštruktúra Slovenska je bezpečnejšia. In: Fontech Startitup, 1. júl 2019. In: 
https://fontech.startitup.sk/vladny-cloud-ziska-zdravotnicke-data-a-kriticka-infrastruktura-slovenska-je-bezpecnejsia/. Stiahnuté dňa 
5.11.2019.  
51 Datacentrum MV SR. In: https://www.minv.sk/?datacentrum-mv-sr. Stiahnuté dňa 18.11.2019.  
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bodom B1, ktorý zaväzuje podpredsedu vlády a ministra vnútra k rozvoju dátových centier štátu v 
zmysle opatrení na zabezpečenie centralizácie dátových centier štátu.52 Datacentrum MV SR sa 
nachádza na Pribinovej vedľa Ministerstva vnútra SR.53 

Ďalším významným dátovým centrom, ktoré slúži Ministerstvu financií SR, je DataCentrum 
na Cintorínskej.vDataCentrum prostredníctvom špecializovaného organizačného útvaru CSIRT.SK 
(Computer Security and Incident Response Team)plnífunkcie súvisiace s postavením národného 
CSIRT.SK, t.j. kooperuje so zahraničnými sesterskými organizáciami a reprezentujeSlovenskú 
republiku v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni a poskytuje kontaktné miesto 
pre zahraničných partnerov upozorňujúcich na informačno-bezpečnostné incidenty zasahujúce 
národnú informačnú komunikačnú infraštruktúru Slovenskej republiky (NIKI).54 

Z kontextu vyplýva, že triangulácia troch dátových centier na Kopčianskej, Pribinovej 
a Cintorínskej má rovnaký strategický význam ako bratislavský úsek Európskej cesty 58. To 
potvrdzuje aj Kybernetická bezpečnosť sietí 5G - Odporúčanie komisie (EÚ) 2019/534 z 26. marca 
2019 (ďalej len Odporúčanie komisie (EÚ) 2019/534). V ods. 4 Odporúčania komisie (EÚ) 2019/534 
sa píše: „Prepojená a nadnárodná povaha infraštruktúr, ktoré tvoria základ digitálneho ekosystému, a 
cezhraničný charakter príslušných hrozieb znamenajú, že všetky výrazné zraniteľné miesta a/alebo 
kybernetické bezpečnostné incidenty týkajúce sa sietí 5G čo i len v jednom členskom štáte, by mali 
vplyv na Úniu ako celok. Preto by sa mali prijať opatrenia na podporu vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti sietí 5G.“55 

O tom, že sieť 5G výrazným spôsobom ovplyvní aj niektoré sektory kritickej infraštruktúry 
svedčí aj ods. 2 Odporúčania komisie (EÚ) 2019/534: „Základom sietí 5G budú súčasné sieťové 
technológie 4. generácie (4G). Tieto siete budú poskytovať nové kapacity služieb a stanú sa ústrednou 
infraštruktúrou a základným nástrojom pre mnohé odvetvia hospodárstva Únie. Po spustení budú siete 
5G tvoriť základ pre širokú škálu služieb nevyhnutných pre fungovanie vnútorného trhu a zachovanie 
a fungovanie dôležitých spoločenských a hospodárskych funkcií, ako sú energetika, doprava, 
bankovníctvo a zdravotníctvo, ako aj priemyselných riadiacich systémov. Digitálna infraštruktúra a 
siete 5G sa budú čoraz viac využívať aj pri organizovaní demokratických procesov, ako sú voľby.“ 

 
4.3.  Digital Park ako možné ťažisko dátových centier  
 

Ťažisko trojuholníka dátových centier sa nachádza v blízkosti E58 a Einsteinovej.56 
S najväčšou pravdepodobnosťou ťažiskom trojuholníka je Digital Park57, v ktorom majú sídlo viaceré 
kľúčové technologické organizácie. Spomenúť môžeme okrem Esetu, Oracle Slovensko58, Huawei 
Technologies (Slovak)59 a vo vedľajšom Aupark Tower zas má pobočku AT&T.60 

Digital Park na Einsteinovej po brehu medzi Mostom Apollo a Prístavným mostom je druhým 
neuralgickým uzlom 1. stupňa európskej kritickej infraštruktúry. Digital Park spravuje Penta 
Investments. Dôležité by bolo zistiť, aké sú väzby medzi Pentou a Národnou diaľničnou spoločnosťou. 
Vidíme, že obidve spoločnosti kontrolujú strategické úseky E58 a aj vodný tok Dunaja. 

Okrem toho treba si všímať aj lokalizáciu Huawei, čínskej spoločnosti, ktorá môže byť veľmi 
výrazným dodávateľom 5G siete na Slovensku.61 

                                                           
52 Zámer národného projektu Datacentrum MVSR Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 Informačná spoločnosť. 
In: file:///C:/Users/andre/Downloads/Zamer_NP_DC%20MV%20SR_OPII.pdf. Stiahnuté dňa 18.11.2019. 
53 Google Earth:  MV SR na Pribinovej a jeho najbližšie okolie. In: https://www.google.com/earth/. Stiahnuté dňa 18.11.2019.   
54 Naša činnosť. In: https://www.datacentrum.sk/. Stiahnuté dňa 18.11.2019. 
55 ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2019/534 z 26. marca 2019 Kybernetická bezpečnosť sietí 5G. In: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0534&from=EN. Stiahnuté dňa 18.11.2019.   
56 Google Maps: Trasy Kopčianska-Pribinova-Cintorínska. In: https://www.google.sk/maps/@48.1589309,17.0586529,14z. Stiahnuté dňa 
18.11.2019.   
57 Digital Park Einsteinova. In: http://digitalpark.sk/sk/uvod. Stiahnuté dňa 18.11.2019.   
58 Kontaktujete spoločnosť Oracle na Slovensku. In: https://www.oracle.com/sk/corporate/contact/. Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
59 Obchodný register na Internete. In: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=79355&SID=2&P=0. Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
60 AT&T in Slovakia.In: https://www.corp.att.com/worldwide/att-you-slovakia/. Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
61 Huawei: 5G sieť prináša veľké výzvy v kybernetickej bezpečnosti. In: https://hnonline.sk/pr-clanky/1928586-huawei-5g-siet-prinasa-
velke-vyzvy-v-kybernetickej-bezpecnosti. Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
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Ďalšia organizácia, ktorá sídli v Digital Parku, je Deloitte Security.62S najväčšou 
pravdepodobnosťou spoločnosť poskytuje svojím korporátnym klientom najmä bankám na Slovensku 
počítačové a kybernetické forenzné služby- konkrétne forenzné,objavovacie a vyšetrovacieslužby 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti.63Inými slovami, Deloitte Security zabezpečuje plynulý chod 
infraštruktúre digitálnych finančných služieb na Slovensku. 

Digital Park na Einsteinovej po brehu medzi Mostom Apollo a Prístavným mostom je druhým 
neuralgickým uzlom 1. stupňa európskej kritickej infraštruktúry. Digital Park spravuje a vlastní Penta 
Investments. Dôležité by bolo zistiť, aké sú väzby medzi Pentou a Národnou diaľničnou spoločnosťou. 
Vidíme, že obidve spoločnosti kontrolujú strategické úseky E58 a aj vodný tok Dunaja. 

Existujú určité indície, že na vyššom stupni riadenia a kontroly, ktorý ovplyvňuje aj vzťahy 
medzi Pentou a Národnou diaľničnou spoločnosťou je český magnát Petr Kellner.Petr Kellner má 
vplyv na firmu SkyToll, ktorá je správcom mýtneho systému na Slovensku. Firma SkyToll je v rukách 
jeho obchodného partnera Petra Syrovátka.64 Iná firma Petra Syrovátka, ktorá sa nazýva Syner, 
postavila práve Digital Park.65 

Ak sa pozrieme na štáty, cez ktoré prechádza Európska cesta 6566 (stretáva sa s Európskou 
cestou 58 v blízkosti Digital Parku) a na štáty, v ktorých má svoje podniky hlavná firma Kellnera-
PPF67-zistíme veľkú zhodu medzi nimi. Konkrétne ide o štáty Vyšehradskej 4, Chorvátsko, Čiernu 
Horu, Srbsko. Vidíme tu, snahu PPF posilniť vzťahy medzi štátmi strednej a juhovýchodnej Európy, 
a väzby medzi Baltským a Stredozemným morom. Zaujímavé je, že vidíme aj veľkú zhodu medzi 
stratégiou PPF a čínskym geostrategickým projektom Novej hodvábnej cesty.68Existujú určité dôkazy, 
že Kellner má silné väzby na čínsky režim.69 

 
5. Viedenský finančný sektor ako podporný systém 
 
5.1. Viedeň ako finančné centrum pre strednú Európu  
  

V blízkosti Digital Parku sú slovensko-rakúske štátne hranice. Odtiaľ sa ľahkodostaneme do 
Viedne. Vetva európskej infraštruktúry digitálnych finančných služieb, cez ktorú musí byť napojená aj 
slovenská, musí prechádzať cez Viedeň. Dve systémové banky na Slovensku (Tatra banka70 
a Slovenská sporiteľňa71)sú súčasťou rakúskych (viedenských) finančných skupín Raiffeisen Bank 
International resp. Erste Group. Ďalšia systémová banka (Všeobecná úverová  banka) je súčasťou 
talianskej finančnej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá sídli v Turíne72 a Československá obchodná banka 
je zas súčasťou belgickej finančnej skupiny KBC Bank NV, ktorá sídli v Bruseli.73 Okrem toho aj 

                                                           
62 Obchodný register na Internete. In: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=157341&SID=2&P=0. Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
63 Computer and Cyber Forensics Services. In: https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/finance/solutions/computer-and-cyber-forensics-
services.html. Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
64PŠENIČKA, Jiří: Kde je Kellner, tam je Syrovátko. Dva podnikatelé z Liberce spolupracují nejen při budování mýtného systému. In: 
Hospodářské noviny, 28. marca 2019. In: https://ekonom.ihned.cz/c1-66542280-petr-syrovatko-kellnerovo-dvojce-z-liberce.Stiahnuté dňa 
19.2.2020.  
65 ORFÁNUS, Dominik: Kto kúpil slovenské mýto. In: Trend, 9. mája 2012. In: https://www.etrend.sk/firmy/kto-kupil-slovenske-myto.html. 
Stiahnuté dňa 19.2.2020. 
66 Európska cesta 65. In:https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_cesta_65. Stiahnuté dňa 19.2.2020.  
67Our Location. In: https://www.ppf.eu/en/homepage. Stiahnuté dňa 19.2.2020.  
68 Pozri pozn. 28.  
69 VALÁŠEK, Lukáš-HORÁK, Jan: Kellnerův Home Credit platil kampaň na podporu rudé Číny. Využil experty 
i novináře. In: Aktuálně, 10. decembra 2019. In: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/home-credit-ppf-kampan-cina-pr-
agentura-cb/r~5f0774e01a6111ea8d520cc47ab5f122/. Stiahnuté dňa 19.2.2020.  
70 Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod)  In: https://banky.sk/raiffeisen-bank-tatra-banka-as-odstepny-zavod/.Stiahnuté dňa 
20.11.2019.   
71 Ponúka SLSP ako člen finančnej skupiny ERSTE GROUP výhodné podmienky realizácie prevodov v mene EUR do skupinových bánk? 
In: https://www.slsp.sk/sk/vans/otazky-a-odpovede/ponuka-slsp-ako-clen-financnej-skupiny-erste-group-vyhodne-podmienky-realizacie-
prevodov-v-mene-eur-do-skupinovych-bank. Stiahnuté dňa 20.11.2019. 
72 Hodnoty skupiny Intesa SanPaolo. In: https://www.vub.sk/o-banke/misia-hodnoty/zalozky/hodnoty-skupiny-intesa-sanpaolo.html. 
Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
73 Československá obchodná banka. In: https://banky.sk/ceskoslovenska-obchodna-banka-as/?page=122. Stiahnuté dňa 20.11.2019.  
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mnoho významných firiem ako napr. HB Reavis Group majú sídlo v zahraničí. Spoločnosť oficiálne 
sídli v Amsterdame74. 

Viedeň sa vníma ako významné finančné centrum pre strednú a juhovýchodnú Európu.75Nie je 
to náhoda, že ide prevažne o územie bývalého Rakúsko-Uhorska resp. Habsburskej monarchie. Bývalá 
monarchia počas prvej svetovej vojny sa zamerala na organizáciu modernej kritickej infraštruktúry.76 
Neskôr sa strategické väzby medzi Viedňou a Bratislavou intenzívne posilňovali počas druhej svetovej 
vojny. Najlepšie to vidíme na príklade rozostavenia nemeckých bunkrov v Petržalke, ktoré sa 
nachádzajú na opisovanom území. Ťažisko komplexu bunkrov je na križovatke Bratskej a Panónskej 
cesty.77Základy kritickej infraštruktúry z čias Rakúsko-Uhorska a druhej svetovej vojny sa mohli opäť 
začať naplno rozvíjať a budovať v čase vstupu väčšiny štátov z nášho regiónu do NATO  a EÚ. 

 
5.2. Zásah americko-čínskeho súperenia do budovania stredoeurópskej kritickej infraštruktúry  
 

O vzájomnej prepojenosti a zraniteľnosti štátov strednej a východnej Európy svedčí aj 
tvrdenie, že spor medzi Ukrajinou a Ruskom ohrozuje stabilitu strednej a východnej Európy, a tým aj 
Viedne ako finančného centra.78 Do stabilizácie regiónu ekonomicky, finančne a politicky investuje 
Nemecko, o čom svedčí aj projekt Nord Stream 2, ktorý má posilniť strategické väzby medzi 
Nemeckom a Ruskom.79Stabilita Nemecka zas závisí od geopolitických vzťahov medzi USA 
a Čínou.80 

Aj v prípade finančného sektora sa ukazuje, že vysporiadanie komplexných a komplikovaných 
vzťahov medzi USA a Čínou výrazne ovplyvní architektúru kritickej infraštruktúry v Bratislave. 
Finančný sektor je úzko napojený na informačné a komunikačné technológie, o čom sme už vyššie 
písali. Momentálne to vyzerá tak, že integrácia amerických a čínskych kybernetických platforiem 
neprichádza do úvahy. 15. februára vystúpil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii americký 
minister obrany Mark Esper, ktorý označil Čínuza rastúcu hrozbu pre svetový poriadok.81 

Slovenská republika má jedinú možnosť ako zabezpečiť stabilitu svojho finančného sektora. 
Optimalizovať americké a čínske platformy na svojom území v striktnom súlade so svojimi 
komplexnými národnými záujmami a medzinárodnoprávnymi záväzkami. Inak Slovenskej republike 
hrozí, že sa na jej území len zvýšia informačné a komunikačné poruchy, a tým aj sa zhorší kvalita 
finančného sektora. 

 
5.3. Vplyv čínsko-ruskej spolupráce naťažisko bratislavskej kritickej infraštruktúry  
 

Uvedieme jeden konkrétny príklad. V júni 2019 podpísal najväčší ruský poskytovateľ služieb 
internetu MTS s čínskym telekomunikačným gigantom Huawei dohodu o vybudovaní 5G siete 
v Rusku.82MTS je spolu s Gazpromom Neftom (dcérskou firmou Gazpromu)83súčasťouRuskej aliancie 

                                                           
74 Obchodný register na Internete. In: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=44074&SID=2&P=0. Stiahnuté dňa 20.11.2019. 
75 SHOTTER, James-FREY, Eric: Vienna fights to remain key banking and finance centre. In: Financial Times, May 28 2014. In: 
https://www.ft.com/content/827dcd76-db7d-11e3-a460-00144feabdc0. Stiahnuté dňa 15.2.2020. Ďalej len SHOTTER, James-FREY, Eric, 
c.d.  
76 BUTSCHEK, Felix: Organization of War Economies (Austria-Hungary). In: 1914-1918 online, February 19 2016. In: 
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/organization_of_war_economies_austria-hungary. Stiahnuté dňa 15.2.2020.     
77 Google Maps:Bunker. In: https://www.google.com/maps/search/Bunker/@48.1125012,17.0840763,14z. Stiahnuté dňa 20.2.2020.  
78 Pozri: SHOTTER, James-FREY, Eric, c.d. 
79 GARBER, Peter: Infrastructure bypasses geopolitical choke points. In: REID, Jim (ed.): Deutsche Bank Research konzept: Politics, 
populism and power, s. 10-13. In: https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-
PROD/PROD0000000000485901/Politics%2C_populism_and_power.pdf. Stiahnuté dňa 15.2.2020. Citácia je zo s. 12. 
80 BÖTTCHER, Barbara-KÖRNER, Kevin: Germany in the post-Merkel era. In: REID, Jim (ed.): Deutsche Bank Research konzept: Politics, 
populism and power, s. 40-45. In: https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-
PROD/PROD0000000000485901/Politics%2C_populism_and_power.pdf. Stiahnuté dňa 15.2.2020. Citácia je zo s. 43. 
81 Americký minister obrany označil Čínu za najväčšiu hrozbu pre svet. In: Sme, 25.februára 2020. In: 
https://svet.sme.sk/c/22326756/americky-minister-obrany-oznacil-cinu-za-najvacsiu-hrozbu-pre-svet.html?ref=trz. Stiahnuté dňa 25.2.2020. 
82 MA, Alexandra: The tech cold war just got a lot more intense after Russia signed a deal to build 5G internet with Huawei. In: Business 
Insider, Jun 7,2019. In: https://www.businessinsider.com/russia-mts-5g-huawei-deal-tech-cold-war-2019-6. Stiahnuté dňa 15.2.2020.   
83 Gazprom Neft má svojich obchodných zástupcov aj v Bratislave. Pozri: Gazprom Neft: Slovakia (Bratislava). In: http://www.gazpromneft-
sm.ru/gpn.nsf/en/partners_world?opendocument&stype=65A18D02310E198AC2258367002EFF68. Stiahnuté dňa 17.2.2020.  
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pre rozvoj umelej inteligencie, ktorá vznikla v novembri 2019.84Gazprom podpísal so slovenským 
prepravcom plynu Eustream rámcovú dohodu o preprave suroviny cez slovenskú plynovodnú sieť 
do roku 2050.85 

Z toho vyplýva, že je veľmi pravdepodobné, že Gazprom bude používať inteligentné siete 
napojené na 5G sieť, ktorú bude dodávať Huawei.cOkrem vyššie spomenutého argumentu môžeme 
uviesť aj fakt, že v roku 2016 poskytla Bank of China pôžičku Gazpromu vo výške 2 mld. EUR na 
dobu piatich rokov.86cBank of China spolu s ďalšími troma čínskymi systémovými bankami 
uzavrela spoluprácu s Huawei v oblasti digitalizácie a automatizácie ich bankových služieb.87 

O tom, že spoločnosti Huawei, Bank of China a Gazprom vytvárajú spoločnú strategickú 
sieť systémov a vplyvu v strednej Európe, svedčia aj ich aktivity v našom regióne. Vplyv Gazpromu 
je všeobecne známy, o Huawei sa tiež hodne rozpráva88 a Bank of China si tiež buduje alebo 
budovala svoje pobočky vo Viedni, Prahe, Budapešti, vo Varšave alebo vo Frankfurte nad 
Mohanom. V Bratislave zatiaľ neexistuje.89 Z toho dôvodu postavenie Huawei v Bratislave a na 
Slovensku musíme vnímať v spomenutom kontexte.  

Z toho dôvodu prenášanie signálov z Huawei siete na AT&T sieť90bez potrebnej 
optimalizácie a integrácie môže spôsobiť zbytočné navýšenie transakčných nákladov, stratu 
strategických dát a oslabenie ochrany a obrany kritickej infraštruktúry. O probléme zlyhávania 
interoperability siete Huawei s inými sieťami hovorí aj generálny riaditeľ AT&TRandall 
Stephenson.91 

Zoberme si slovenskýEustream. Eustream sídli na Votrubovej92, čo je medzi Mlynskými 
nivami a Prístavom Bratislavy. Od sídla Huawei je to vzdialené 4,4 km. Vzdialenosť medzi 
Eustreamom aAT&T Global Network Services Slovakia so sídlom na Karadžičovej je iba 2 km. 
Napokon vzdialenosť medzi konkurujúcimi firmami je 4,8 km.93 

Prostredníctvom triangulácie a diametrov so stredom na Einsteinovej a Karadžičovej 
zistíme, že celé ťažisko kritickej infraštruktúry v Bratislave vrátane systémových bánk by mohlo 
byť vážne ohrozené alebo narušené v čase štvrtej industriálnej revolúcie, ak nedôjde k dohode 
medzi USA a Čínou a bude dochádzať k operáciám v šedej zóne v oblasti ťažiska kritickej 
infraštruktúry. V „šedej zóne“ konfliktu operácie nemusia jasne prekročiť vojnovú hranicu. Dôvodom 

                                                           
84 DYUKOV, Alexander:Gazprom Neft becomes the first industrial company to join the AI-Russia Alliance for developing artificial 
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môže byť nejednoznačnosť medzinárodného práva, nejednoznačnosť konaní a komu sa konania 
pripisujú alebo skutočnosť, že dopad konaní neodôvodňuje odpoveď.94 

 
5.4. Viedeň ako významný uzol európskej siete finančných centier 
 

Ak sa pozrieme na trasy, tak trasa Bratislava-Brusel ide cez Viedeň a Frankfurt nad Mohanom. 
Trasa Bratislava-Turín ide tiež cez Viedeň a Miláno. Napokon aj trasa Bratislava-Amsterdam pôjde 
cez Viedeň a Frankfurt nad Mohanom.95 

Finančné toky v rámci EÚ prechádzajú najmäz Bratislavy do Viedne, z Viedne do 
Štuttgartu(niekedy aj cez Zürich)96a zo Štuttgartu do Frankfurtu nad Mohanom.97 Štuttgart má 
významnú strategickú polohu, lebo leží na polceste medzi Frankfurtom nad Mohanom a Zürichom.98 
Z Frankfurtu nad Mohanom idú do Bruselu a Amsterdamu.99Frankfurt nad Mohanom, Brusel 
a Amsterdam sú významnými európskymi finančnými centrami, cez ktoré idú finančné trasy do 
Londýna a z Londýnado New Yorku100. Uvažuje sa, že Amsterdam, Brusel, Frankfurt nad Mohanom 
resp. Paríž alebo Dublin majú potenciál sa stať európskym finančným centrom po Brexite.101 

Finančné centrá v Londýne, Frankfurte nad Mohanom,Paríži a vo Viedni využívajú 
infraštruktúru, ktorá bola vybudovaná pred viac ako dvesto rokmi bankárskou dynastiou 
Rothschildovcami. V minulosti existovalo aj finančné centrum v Neapoli.102 

V Neapoli dnes kotvia lode 6. flotily amerického námorníctva. Flotila kontroluje európske 
a africké pobrežie.103 Treba povedať, že kto ovláda svetové moria, tak ovláda aj svet.104 To znamená, 
že kto ovláda európske pobrežie, ovláda aj Európu. Dnes je veľká rivalita medzi Čínou a USA 
v oblasti talianskych prístavov, lebo Čína prejavila tiež veľký záujem o talianske prístavy.105 
Finančným centrom čínskej iniciatívy v Taliansku sa stáva Miláno.106 Je veľmi pravdepodobné, že 
z Milána sa stane významné európske finančné centrum, ktoré bude silno napojené aj na Bratislavu.  

Z toho vyplýva, že všetky neuralgické body, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu v čase 
napoleonských vojen a rekonštrukcie Európy po nich, sú stále kľúčové, aj keď v prípade Talianska sa 
európske finančné centrum posúva do Milána. 
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6. Dôvody, prečo by sa Frankfurt nad Mohanom mal stať hlavným európskym finančným 
centrom po Brexite 

 
Pre ťažisko kritickej infraštruktúry v Bratislave je mimoriadne dôležité, aby Frankfurt nad 

Mohanom sa stal hlavným európskym finančným centrom. V prvom rade je najbližšie zo všetkých 
favoritov, lebo v každom prípade by sme museli prechádzať cez E58 (Viedenskú cestu) alebo cez E65 
(Lamačskú cestu). Obidve európske cesty na seba viažu mnoho sektorových a prierezových prvkov 
kritickej infraštruktúry v Bratislave.107 V prípade úverovania spomínaných prvkov bude podstatné, aby 
finančný tok bol čo najrýchlejší. Zvlášť to bude platiť v čase nástupu štvrtej industriálnej revolúcie.  

V druhom rade Frankfurt nad Mohanom je súčasťou Hesenska, ktoré priamo susedí 
s Bavorskom.Štuttgart zas leží na území Bádenska-Württenberska, ktoré tiež hraničí s Bavorskom. 
Bavorsko je jedinou spolkovou krajinou Nemecka, ktorá má hranice s Rakúskom, a jednou z dvoch 
spolkových krají nhraničiacich s Českom (druhou krajinou je Sasko, lenže Sasko má kratšie hranice 
s Českom ako Bavorsko).108 Prostredníctvom dát a teórie sietí by sme zistili, že Bavorsko zohráva 
podstatnú úlohu pri formovaní slovenského hospodárstva. V roku 2017 dosiahol obchod medzi 
Slovenskom a Bavorskom hodnotu 6,3 mld. EUR. Žiadna iná nemecká spolková krajina neobchoduje 
so Slovenskom viac ako Bavorsko.109 Mníchov získava financie najmä od Štuttgartu a Frankfurtu nad 
Mohanom.110 Z toho dôvodu je dôležité podporovať strategickú alianciu medzi Hesenskom, 
Bádenskom-Württenberskom a Bavorskom. 

V treťom rade vo Frankfurte nad Mohanom resp. v jeho blízkosti sídlia Európska centrálna 
banka, Deutsche Bank111 a kľúčové európske pobočky globálnych systémových bánk ako J.P. Morgan 
Chase112, Goldman Sachs Bank Europe SE, Bank of America, Wells Fargo Bank, Barclays Investment 
Bank, UBS Europe, Citigroup Global Markets Germany alebo Bank of China Frankfurt Branch113. 
Okrem globálnych systémových bánk majú svoje hlavné európske pobočky aj najsilnejšie finančné 
firmy v oblasti Asset Management ako BlackRock114 alebo Fidelity Investments.115 Už podľa názvov 
finančných firiem je jasné, že vo frankfurtskom finančnom centre sa vytvárajú najväčšie finančné toky 
v rámci Európskej únie. O tom svedčí aj poradie finančných centier v Globálnom indexe finančných 
centier. Podľa neho je Frankfurt nad Mohanom na 3. mieste v rámci západnej Európy po Londýne 
a Zürichu (vo svete na 15. mieste). Paríž je na 4./17. mieste, Amsterdam na 8./37. mieste, Dublin 
9./38. mieste, Viedeň 17./54. mieste, Brusel 19./56. mieste.116 

Bratislava sa ani nenachádza v globálnom indexe, lebo nie je medzi sto najväčšími finančnými 
centrami na svete. V rámci V4 je najsilnejšia Praha, ktorej patrí 3. miesto v rámci východnej Európy 
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a 58. miesto vo svete.117 Bratislave nezostáva momentálne nič iné len posilniť strategické väzby 
s Viedňou, resp. Prahou a cez tieto finančné centrá aj so Štuttgartom a Frankfurtom nad Mohanom.  

Napokon v štvrtom rade je Frankfurt nad Mohanom s jeho okolím dôležitý aj z pohľadu širšej 
stratégie USA, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri stabilizácii európskeho kontinentu. V rámci Európy 
využívajú stratégiu ovplyvňovania DIME. DIME znamená diplomatic (diplomatický), informational 
(informačný), military (vojenský) a economic (ekonomický).118 Ekonomický rozmer sme už 
riešilivyššie a ukázali sme aj jeho vplyv na Bratislavu.  

Diplomatický rozmer je najmä vo forme Generálneho konzulátu USA. Konzulát zohráva 
kľúčovú úlohu v dodávateľskom reťazci a poskytuje širokú škálu služieb a podpory viac ako 100 
ďalším misiám USA po celom svete.119 Vzhľadom na význam generálneho konzulátu a jeho blízkosť 
môžeme predpokladať, že jeho služby a podporu využíva aj Konzulát USA v Bratislave alebo dokonca 
aj americké veľvyslanectvo. 

Informačný rozmer budeme riešiť iba z pohľadu základných informačno-telekomunikačných 
sietí. V prvom rade NSA má veľkú základňu v blízkosti mesta Darmstadt, ktoré leží juhozápadne od 
Frankfurtu nad Mohanom.120Základňa sa nazýva Komplex Dagger.121Môžeme predpokladať, že 
informácie o Bratislave prechádzajú aj cez Komplex Dagger, lebo napr. AT&T úzko spolupracuje 
s NSA.122 

Ďalším silným informačným nástrojom je platforma Aladdin od BlackRocku.V roku 2013 
spravoval Aladdin aktíva v hodnote približne 11 biliónov dolárov (vrátane aktív spoločnosti 
BlackRock vo výške 4,1 biliónov dolárov), čo predstavovalo približne 7% svetových finančných aktív, 
a sledoval približne 30 000 investičných portfólií.123 Služby Aladdina využíva aj Deutsche Bank.124 
Deutsche Bank má svoje záujmy aj na Slovensku.125 Okrem toho aj BlackRock má svoju pobočku 
nielen vo Frankfurte nad Mohanom ale aj v Bratislave na Karadžičovej.126V tom istom vchode má aj 
sídlo Google Slovakia.127Google tiež má pobočku vo Frankfurte nad Mohanom.128Aladdina s Googlom 
spája programovací jazyk Julia, ktorý je v podobe opensource.129 Aj tu sú silné indície, že informácie 
o Bratislave putujú do Frankfurtu nad Mohanom a ďalej do USA.  

Napokon máme ešte vojenskú dimenziu stratégie ovplyvňovania zo strany USA. Najväčšia 
americká letecká základňa v Európe, ktorá je súčasťou kapacít NATO, sídli v meste Ramstein.130Aj 
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Ramstein sa nachádza v blízkosti Frankfurtu nad Mohanom.131 S najväčšou pravdepodobnosťou letci 
s Ramsteinu už cvičili aj na letisku v Malackách-Kuchyni.132 

Okrem toho Všeobecná armáda Spojených štátov v Európe sídli vo Wiesbadene133, čo je zas 
blízko Frankfurtu nad Mohanom.134Všeobecná armáda Spojených štátov v Európe úzko spolupracuje 
s Mnohonárodným zborom Sever-Východ, ktorý sídli v Štetíne.135NFIU (NATO Force Integration 
Unit) dislokované na Slovensku sídli v kasárňach vo Vajnoroch a  patrí pod velenie v Štetíne136. 
Styčná jednotka vo Vajnoroch zabezpečuje identifikáciu logistických, transportných možností 
a podpornú infraštruktúru.137 

Z Vajnôr do Štetína sa jednotky môžu presunúť cez E65 (Lamačskú cestu). Ukazuje sa, že 
bratislavský úsek E65 zahŕňa prierezové prvky európskeho významu kritickej infraštruktúry, lebo 
vďaka úseku sa rozvíjajú obchodné a bezpečnostné vzťahy s viacerými štátmi. Okrem toho posilňujú 
sa dve dopravné tepny. Prvou je dopravná tepna, ktorá kopíruje prieplav Rýn-Mohan-Dunaj, a druhou 
je dopravná tepna Baltské more-Stredozemné more.138 

Pre Bratislavu ako aj pre Slovensko je mimoriadne dôležité, aby sa ešte viac SR integrovala do 
kapacít, ktoré sa používajú v rámci stratégie DIME, ktorá má svoje priestorové ťažisko vo Frankfurte 
nad Mohanom a v jeho okolí. Treba sa zapojiť do open source aktivít a do zdieľania všetkých 
potrebných kapacít s našimi spojencami v NATO v súlade s vitálnymi záujmami SR. 

Na druhej strane treba vedieť dobre nastaviť funkcie a operatívnosť prvkov kritickej 
infraštruktúry. Zvlášť to platí pre prvky, ktoré sú súčasťou dopravného alebo informačno-
komunikačného sektora. Treba si vedieť aj správne nastaviť štatistické merania funkcií a operácií, aby 
nám nevznikali podprahové hodnoty, ktoré by mohli ohroziť ochranu a obranu Bratislavy a aj celého 
Slovenska, lebo ich využije druhá strana. Aj len odlišné vnímanie skutočností môže byť považované 
zasúčasť širšieho bojového priestoru, do ktorého patrí aj kognitívna doména.139 

 
7. Verejno-súkromné partnerstvo v oblasti rozvoja kybernetickej bezpečnosti kritickej 

infraštruktúry  
 

V oblasti rozvoja kybernetickej bezpečnosti kritickej infraštruktúry dôležitú úlohu zohráva 
verejno-súkromné partnerstvo medzi ústrednými orgánmi štátnej správy na jednej strane 
a významnými IT firmami na druhej strane. Existuje aj zmluvný rámec, ktorý pripravila Európska 
komisia. Ide o Rozhodnutie Komisie o podpísaní zmluvnej dohody o PPP partnerstve v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti zverejnené 5. júla 2016. Cieľom partnerstva je podporovať spoluprácu v 
                                                           
131 Google Maps: Trasa Ramstein- Frankfurt nad Mohanom. In: 
https://www.google.com/maps/dir/Frankfurt,+Nemecko/Ramstein+Air+Base,+66877+Ramstein-
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raných štádiách procesu výskumu a inovácie a prichádzať s riešeniami v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti pre rôzne odvetvia, ako sú energetika, zdravotníctvo, doprava a financovanie. Súkromní 
partneri by mali pochádzať najmä z Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti (ESCO).140 

Po vytvorení verejno-súkromného partnerstva vo veci kybernetickej bezpečnosti kritickej 
infraštruktúry bude dôležité zamerať pozornosť na vznik riadiaceho centra integrovaných 
inteligentných sietí kritickej infraštruktúry v Bratislave. Riadiace centrum by malo byť situované 
v lokalite, ktorá by zabezpečovala priechodnosť a prístupnosť pre gravitačné centrum kritickej 
infraštruktúry na jednej strane a najvyšší stupeň fyzickej a kybernetickej bezpečnosti na druhej strane. 
Jedno z riešení by mohla byť lokalita v okolí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). NBÚ sídli na 
Budatínskej, a tak je tu rýchle spojenie medzi Budatínskou a Einsteinovou prostredníctvom Panónskej 
cesty.  

 
8. Špecifická kritická infraštruktúra v Bratislave 
 

Okrem sektorov kritickej infraštruktúry, ktoré by mali fungovať v bežnom režime bez ohľadu 
na okolností, by sa mala budovať aj kritická infraštruktúra, ktorá by sa použila v prípade zlyhania 
„štandardnej“ kritickej infraštruktúry. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov 
amerických poukazuje na sektor špecifických agentúr (ang. Sector- Specific Agencies), ktorý je 
chrbtovou kosťou národného hospodárstva, bezpečnosti a zdravia.141 Operačné stredisko alternatívnej 
kritickej infraštruktúry by malo fungovať autonómne od štandardnej kritickej infraštruktúry a pôsobiť 
mimo gravitačného centra štandardnej kritickej infraštruktúry. 

Ak dôjde k závažnej nehode alebo útoku na Karadžičovej, tak bude potrebné použiť 
alternatívne integrované inžinierske siete. Ukazuje sa, že vhodným kandidátom pre operačné stredisko 
alternatívnej kritickej infraštruktúry je lokalita v blízkosti budovanej diaľnice D4. Najväčšie 
predpoklady by mohli mať lokality v Bratislave - Lamači pri Lamačskej ceste alebo v Bratislave -
Petržalke v okolí Kopčianskej a Bratskej. 

 
9. Záver  
 

Riešenie komunikačných a informačných porúch v gravitačnom centre kritickej infraštruktúry 
si vyžaduje sledovanie všetkých vstupov, ktoré vplývajú na kritickú infraštruktúru v Bratislave. 
Bratislava je centrom mnohých interakcií vstupov, ktoré vznikajú na rôznych úrovniach. Škálovanie 
vstupov je priamo ovplyvňované štruktúrovanými a neštruktúrovanými dátami, ktoré dokážeme 
vygenerovať prostredníctvom počítačov a umelej inteligencie. 

V štúdii sme sa venovali najmä štyrom mimoriadne dynamickým sektorom kritickej 
infraštruktúry. Konkrétne sme sa zamerali na dopravný, finančný, energetický a informačno-
komunikačný sektor. Bolo to z dôvodu zmien, ktoré sú najviac zreteľné práve vo vyššie spomenutých 
sektoroch kritickej infraštruktúry.  

Pre hlbšiu analýzu gravitačného centra kritickej infraštruktúry bude potrebné vytvoriť učiace 
sa algoritmy, ktoré by dokázali objavovať ďalšie vzorce blízkosti a vzájomnosti vstupov a odhaľovať 
ich toky a poruchy. 

Okrem metodických a metodologických otázok bude dôležité sledovať aj praktické otázky 
počas ďalšieho výskumu. Kritická infraštruktúra v Bratislave stojí pred veľkým míľnikom. 

Na jednej strane vidíme, že ťažisko kritickej infraštruktúry sa posúva na východ. Posunutie je 
výsledkom výstavby na Mlynských nivách. Tým sa otvárajú možnosti pre bližšie väzby s blízkymi 
krajskými mestami. Konkrétne ide najmä o Trnavu a Nitru. Je mimoriadne dôležité, aby sa Bratislava 
intenzívnejšie integrovala do priestoru zvyšku Slovenska. Doposiaľ je trend skôr opačný, čo 
deformuje vzťahy medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. 

                                                           
140 Vytvorenie zmluvného verejno-súkromného partnerstva pre kybernetickú bezpečnosť. In: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-
iniciativa-c-13/22532s23076c. Stiahnuté dňa 5.11.2019.  
141 HOMELAND SECURITY: Sector- Specific Agencies. In: https://www.dhs.gov/sector-specific-agencies. Stiahnuté dňa 3.11.2019. 
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Na druhej strane geopolitické iniciatívy, ktoré ťahajú našu kritickú infraštruktúru, majú svoje 
ťažiská na západe, juhozápade a severozápade. Slovensko je vnútrozemskou krajinou, a preto sa môže 
opierať najmä o svoje najbližšie okolie. Smerom na východ bude extrémne dôležité ako sa dohodnú 
Rusko, Turecko a Ukrajina v otázke kontroly a riadenie trás v Čiernom mori. Smerom na juhovýchod 
bude podstatné sledovať geopolitiku Maďarska a Rumunska. Na maďarsko-rumunskom pohraničí sa 
nachádza ťažisko Karpát, Dunaja a Panónskej panvy.142 

Všetky tri geografické útvary tvoria základné piliere aj pre kritickú infraštruktúru Bratislavy. 
Pre Bratislavu a aj celé Slovensko bude kľúčové, aby sa tento priestor integroval do platformy, ktorá 
by spájala Stredozemné more s Čiernym morom.  

Napokon všetko závisí od toho, kto bude kontrolovať globálnu kritickú infraštruktúru. 
Fragmentarizácia globálnej kritickej infraštruktúry, ktorá sa odohráva v dôsledku napätia medzi USA 
na jednej strane a Čínou a Ruskom na druhej strane,  zoslabuje zdravé vývinové trendy globalizácie. 

Z toho všetkého vyplýva, že ťažisko kritickej infraštruktúry v Bratislave musí byť flexibilné, 
dynamické a integrované, aby sa dokázalo prispôsobovať potrebám všetkých geopolitických iniciatív, 
ktoré majú akýkoľvek dopad na jeho fungovanie a kvalitu.  
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