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METODOLÓGIA

Vstupnými údajmi pre analýzu je 19 semi-štrukturovaných rozhovorov s kľúčovými aktérmi verejnej správy 
na Slovensku pre účely poskytnutia komplexného obrazu o stave poznatkov o strategickej komunikácii 
na rôznych úrovniach verejnej správy. Rozhovory boli vykonané v období január až apríl 2019 na úrovni 
ministerstiev, vyšších územných celkov a okresných úradov. Pre zachovanie anonymity respondentov 
nebudú informácie bližšie špecifikované. Rozhovory s predstaviteľmi verejnej správy zrealizovali Katarína 
Klingová a Ondrej Gažovič.

Do analytickej sondy boli zapojené nasledovné ústredné orgány štátnej správy: Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), Ministerstvo obrany SR (MO SR), Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), Ministerstvo vnútra SR (MV SR) a Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Dotazníkovou formou bolo do výskumu zapojené aj Ministerstvo 
zdravotníctva SR (MZ SR). Tieto ÚOŠS boli výskumnými pracovníkmi identifikované ako orgány, ktoré by 
z titulu svojho zamerania mali do značnej miery vykonávať strategickú komunikáciu a budovať odolnosť 
spoločnosti, okrem iného aj bojom proti dezinformáciám. Limitovaná selekcia ÚOSŠ však tiež zodpovedala 
obmedzeným kapacitám tímu analytikov a neznačí predpoklad, že iné ÚOSŠ by sa strategickou 
komunikáciou zaoberať nemali.

Kvalitatívne dáta získané počas rozhovorov boli doplnené o analýzu príspevkov na sociálnych médiách, 
konkrétne na Facebooku a Instagrame vybraných ÚOŠS a ich vedúcich predstaviteľov v období od 15. 
januára do 15. mája 2019. Vymedzenie monitorovaného obdobia bolo náhodné, resp. zodpovedalo 
obdobiu tvorby tejto analýzy. Analýza aktivít za obdobie štyroch mesiacov ponúka dostatočne obsiahle 
informácie o komunikácii monitorovaných ÚOŠS na ich sociálnych sieťach. Monitoring facebookových 
stránok zrealizovali Dominika Hajdu a Katarína Klingová využitím online nástroja Zoomsphere. Atribút 
strategickej komunikácie dostali príspevky, ktoré niesli charakter dlhodobej a proaktívnej komunikácie 
témy, ktorá informuje občanov v zmysle priorít a strategických dokumentov SR a buduje odolnosť 
spoločnosti.  
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ZOZNAM SKRATIEK

EÚ  Európska únia

Hybrid CoE Európske centrum excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám (European Centre of  
  Excellence for Countering Hybrid Threats)

MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MO SR  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MVO  Mimovládna organizácia

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZVEZ  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

NATO  Organizácia Severoatlantickej zmluvy

NR SR  Národná rada Slovenskej republiky

OSKO  Oddelenie strategickej komunikácie MZVEZ

RAS  Systém rýchlej reakcie (Rapid Alert System)

SR  Slovenská republika

ÚOŠS  Ústredný orgán štátnej správy

VS  Verejná správa
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ÚVOD

Informačné pôsobenie, psychologické operácie či mediálne manipulácie sú čoraz častejšími príkladmi 
pokusov o zmenu názorov a postojov medzi obyvateľmi, o ovplyvnenie geopolitickej orientácie, ako aj 
rozhodovacích procesov štátu s cieľom ochromiť jeho schopnosť konať a brániť vlastné územie a záujmy. 
Preto niektorí aktéri -  jednotlivci, samozvané „alternatívne” médiá, štátni predstavitelia či štátne inštitúcie 
rôznych krajín, systematicky a účelovo klamú či šíria dezinformácie pod záštitou prezentácie svojej 
„alternatívnej“ pravdy a manipulujú faktami.

Organizované a cieľavedomé šírenie dezinformácií je jedným z hlavných nástrojov využívaných v rámci 
hybridných operácií. Na Slovensku sú aktívnym spôsobom šírené rôzne dezinformácie, ktoré okrem iného 
podkopávajú dôveru obyvateľstva SR voči jej členstvu v medzinárodných inštitúciách ako EÚ a NATO. 
Obranou a prevenciou pred pôsobením podvratných informačných operácií je strategická komunikácia. 

Strategická komunikácia zjednodušene predstavuje systematické a dlhodobé komunikačné aktivity 
zamerané na budovanie verejnej podpory na rôzne témy, napríklad strategickú orientáciu zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR. Strategická komunikácia si vyžaduje dlhodobé komunikačné plánovanie a 
rôzne formy prístupu ku komunikácii, prostredníctvom ktorých sa systematicky budujú a rozvíjajú príbehy, 
naratívy a posolstvá v komunikovaných témach a oblastiach. Predkladaná analýza hodnotí štruktúru a 
procesy verejnej správy SR v oblasti strategickej komunikácie a jej pripravenosť čeliť aktuálnym hybridným 
hrozbám.
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HLAVNÉ ZISTENIA

 ● Povedomie o obsahu a význame strategickej komunikácie je vo verejnej správe SR veľmi nízke. 
Len pár predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy má poznatky v tejto oblasti a aktívne sa 
venuje strategickej komunikácii. Významné rozdiely v chápaní témy sa však vyskytujú aj na tejto 
úrovni.

 ● Väčšina inštitúcií verejnej správy aktívnym spôsobom netvorí strategickú komunikáciu a nešíri 
vlastné naratívy, ktoré by budovali povedomie o prioritách SR či zvyšovali odolnosť občanov voči 
dezinformáciám či iným hrozbám. Systematická komunikácia dlhodobých priorít v mnohých 
inštitúciách chýba. Povaha komunikácie verejnej správy SR je prevažne reaktívna – aktéri reagujú 
na existujúce situácie a manažujú vzniknuté ohrozenia. 

 ● Centrálny koordinačný orgán, ktorý by zastrešoval a koordinoval strategickú komunikáciu 
verejnej správy SR, absentuje. Téma strategickej komunikácie a dezinformácií je decentralizovaná, 
pričom čiastkovo sa jej venujú rôzne subjekty, z ktorých žiaden nedisponuje výhradnou riadiacou 
právomocou voči ostatným. 

 ● Systematická koordinácia v oblasti strategickej komunikácie verejnej správy je na nedostatočnej 
úrovni a existujúce mechanizmy nemajú dostatočný mandát, o ktorý by sa mohli oprieť, a ktorý by im 
dal právomoc vyžadovať spoluprácu alebo informácie od iných ústredných orgánov štátnej správy. 
Medzirezortná kooperácia v rámci boja proti dezinformáciám a tvorby strategickej komunikácie je 
založená na osobných neformálnych väzbách a aktivitách uvedomelých jednotlivcov. Definovaná 
štruktúra či jasné rozdelenie úloh absentuje. Rizikom je nefunkčnosť spolupráce s inými kľúčovými 
inštitúciami bez osobného prepojenia a vysoká zraniteľnosť už existujúcej spolupráce, ktorú môže 
narušiť aj preloženie aktívnych predstaviteľov na iné oddelenia alebo ich vyslanie do zahraničia. 
Procesy výmeny informácií, koordinácie a tvorby jednotnej strategickej komunikácie je preto 
potrebné systematizovať naprieč celou verejnou správou. 

 ● Úspešní aktéri strategickej komunikácie vo verejnej správe SR sú v prvom rade jednotlivci, ktorí 
si uvedomujú dôležitosť tejto témy a potrebu tvoriť vlastné naratívy a komunikovať dôležité témy 
občanom. V rámci ústredných orgánov štátnej správy je to primárne MZVEZ SR. Systematické 
vzdelávanie naprieč celou verejnou správou absentuje.  

 ● Formy komunikácie s verejnosťou a aktivity verejnej správy nielen na sociálnych médiách sú 
rôznorodé. Absencia štandardných postupov, kapacít vyčlenených na strategickú komunikáciu 
na jednotlivých inštitúciách, či minimálne zadefinovanie základných kanálov komunikácie inštitúcií 
alebo ich hlavných predstaviteľov sa odráža na kvalite a forme daného obsahu – od vydania tlačovej 
správy až po infografiky a prítomnosť na Instagrame alebo na Twitteri. Prevahu má však stále 
tradičný prístup ku komunikácii s verejnosťou prostredníctvom tlačových správ alebo tradičných 
mainstreamových médií.

 ● Koncepčné ukotvenie strategickej komunikácie v dlhodobých strategických materiáloch 
vlády SR je spochybniteľné a do určitej miery aj nedostatočné. Zmienky o strategickej 
komunikácii sa vyskytujú v novej Bezpečnostnej stratégii SR aj v novej Obrannej stratégii SR,  
ktoré schválila vláda SR ešte v októbri 2017, ale do dnešného dňa neboli schválené v NR SR. 
Deficitom je aj absencia politickej vôle, ktorá by stanovila strategickú komunikáciu a boj proti 
dezinformáciám ako súčasť národných priorít v oblasti bezpečnosti štátu, iniciovala by zriadenie 
špecializovaných kapacít na ústredných orgánoch štátnej správy a zahrnula by strategickú 
komunikáciu do vykonávacích predpisov na úrovni jednotlivých orgánov verejnej správy SR. 
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 ● Koaličné spory, absencia politického konsenzu o bezpečnostných hrozbách alebo  
o zahraničnopolitickej a geopolitickej orientácii SR či rezortizmus predstavujú zásadné riziko 
pre úspešnú strategickú komunikáciu v SR. Verejná správa je do značnej miery spolitizovaná, a to 
vytvára komplikácie v jednotnom vnímaní hrozieb alebo ich dôležitosti a následnej medzirezortnej 
spolupráci. Predstavitelia verejnej správy často nevedia, komu majú veriť a čo je pravda.

 ● Vzťahy s médiami sú často hodnotené ako nedostatočné. Predstavitelia ústredných orgánov štátnej 
správy, ako aj iní predstavitelia verejnej správy, majú často zlé skúsenosti a vzťahy s predstaviteľmi 
mienkotvorných médií, ktorí podľa nich sami často šíria rôzne nepravdivé informácie o aktivitách 
alebo právomociach ich inštitúcií. 
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NÁVRHY NA PRIJATIE OPATRENÍ

Súhrnne je možné konštatovať nízku pripravenosť verejnej správy SR komunikačne a proaktívne 
zvládnuť systematické a koordinované šírenie dezinformácií a poplašných správ s cieľom ovplyvniť 
postoje obyvateľov SR a podryť ich dôveru v demokratické procesy a inštitúcie. Tento fakt predstavuje 
bezpečnostné riziko a pre jeho odstránenie by bolo potrebné uviesť do praxe sériu opatrení. Ako hlavné 
spomedzi nich sa javia o. i. nasledovné:

 ● Efektívnejšia koordinácia jednotlivých orgánov verejnej správy v oblasti strategickej komunikácie. 
Súčasná nízka rigoróznosť postupov umožňuje zručným aktérom konať v prípade potreby ad hoc 
na základe osobnej iniciatívy rovnako zmýšľajúcich osôb naprieč subjektmi. Takéto neformálne 
usporiadanie je však vysoko zraniteľné v prípade personálnych zmien (rotácia pracovníka, zmena 
pracovného zaradenia, rodičovská dovolenka, výpoveď a pod.) ako aj pri nedostatku formálnej 
právomoci. Problémom je tiež neexistencia spolupráce so subjektami, v ktorých absentuje podobne 
aktívny a prepojený aktér. Založenie oficiálnej koordinačnej platformy s povinnou participáciou 
kľúčových subjektov by tento problém vyriešilo. Novovzniknutá Medzirezortná konzultačná skupina 
pre boj proti dezinformáciám a strategickú komunikáciu je úvodným krokom týmto smerom. 
Prispela by k tomu aj 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...,“1 pretože viacerí experti poukazujú na nedostatočnú výmenu informácií v praxi. 
Je teda potrebné jasne zadefinovať štruktúry a komunikačné kanály na výmenu informácií medzi 
jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej a verejnej správy. 

 ● Zriadenie centrálneho nadrezortného koordinačného orgánu na Úrade vlády, ktorý by systematicky 
a efektívne koordinoval aktivity v oblasti strategickej komunikácie, zbieral podnety od iných 
ústredných orgánov a zároveň komunikoval základné hodnoty a vyvracal falošné správy efektívne, 
centralizovane a silným jednotným hlasom. Takýto koordinátor by mohol zdynamizovať rozvoj 
strategickej komunikácie SR, zrýchliť medzirezortnú výmenu informácií, zvýšiť reakcieschopnosť 
VS, efektívnejšie stanovovať prierezové témy a vhodné formy komunikácie a aktívne sa zasadzovať 
za navyšovanie personálnych a finančných kapacít pre túto oblasť. Zriadenie nadrezortného 
koordinačného orgánu by podnietilo prebratie tém strategickej komunikácie a boja proti 
dezinformáciám subjektami, ktoré sa nimi doposiaľ nezaoberajú, a ktoré vykazujú nízku mieru 
spolupráce v týchto oblastiach. Tento prístup musí byť jasne definovaný a musí vychádzať z prijatého 
uznesenia vlády SR, ktoré by taktiež zriaďovalo nadrezortný koordinačný orgán na Úrade vlády SR.2  

 ● Výrazné navýšenie kapacít jednotlivých orgánov VS v oblasti komunikácie. Táto požiadavka sa 
týka personálnych, technických aj finančných kapacít. V niektorých orgánoch priamo absentujú 
pracovníci na komunikačných alebo tlačových oddeleniach vrátane kvalitných expertov – 
komunikátorov, ktorí vedia vhodne a adresne odprezentovať a vysvetliť zložité javy a procesy širokej 
verejnosti alebo špecifickým cieľovým skupinám. V iných orgánoch je strategická komunikácia 
rozbehnutá, ale s vyššími kapacitami by dokázali pokryť výrazne vyšší okruh a počet tém, ako 
aj zasiahnuť väčšiu časť populácie. V optimálnom prípade by mali fungovať v každom subjekte 
verejnej správy konkrétne útvary alebo pracovníci dedikovaní na strategickú komunikáciu. 
 

1 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
2 Experti a predstavitelia ÚOŠS nemajú jednotný názor na to, akou formou by tento nadrezortný koordinačný orgán na Úrade vlády SR mal vzniknúť – napríklad 

rozšírením štatútu Situačného centra Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky o oblasť strategickej komunikácie, rozšírením kompetencií 
Tlačového a informačného odboru na Úrade vlády SR alebo vytvorením Výboru BR SR pre strategickú komunikáciu. Predstavitelia tohto koordinačného 
orgánu by však mali mať prístup k aktuálnym informáciám aj utajovaného charakteru a mali by mať právomoc koordinovať strategickú komunikáciu a boj 
s dezinformáciami.  
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 ● Zabezpečenie intenzívnych školení a prakticky orientovaných tréningov pre výkonných aj riadiacich 
pracovníkov oddelení komunikujúcich s verejnosťou, ktoré by mali byť koordinované nadrezortným 
koordinačným orgánom na Úrade vlády SR. Je nedostatočné spoliehať sa na samostatnú prípravu 
a iniciatívu jednotlivých aktérov. Úlohou VS je vychovať silné odborné kapacity naprieč všetkými 
dotknutými subjektmi s jednotným výkonnostným a vzdelanostným štandardom. Tieto školenia 
a tréningy by zároveň podporili vznik neformálnych väzieb medzi pracovníkmi z rôznych subjektov 
nielen na horizontálnej úrovni (ministerstvo – ministerstvo, okresný úrad – okresný úrad a pod.), ale 
aj vertikálne naprieč rôznymi úrovňami verejnej správy.3

 ● Dôkladné zadefinovanie a vysvetlenie pojmu strategická komunikácia a procesov jej realizácie 
vo vykonávacích predpisoch jednotlivých orgánov. Je potrebné presne určiť povahu, procesy 
a zodpovedných aktérov za túto oblasť tak, aby sa minimalizovali nedorozumenia a zvýšilo sa 
povedomie, adresnosť aj vynútiteľnosť plnenia pracovných úloh v tejto oblasti. Bez jasných 
postupov definovaných v interných predpisoch je len ťažko možné očakávať razantné zlepšenie 
aktuálnej situácie. Najmä úroveň okresných úradov si vyžaduje posilniť spôsobilosti proaktívnej 
komunikácie s verejnosťou. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť termíny strategická komunikácia 
a krízová komunikácia do Terminologického slovníka krízového riadenia a zásad jeho používania 
Bezpečnostnej rady SR. Mal by sa tiež znovelizovať 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. 

 ● Začlenenie strategickej komunikácie do kompetencií útvarov zodpovedných za komunikáciu 
s verejnosťou a predstaviteľov VS s riadiacou a výkonnou kompetenciou. Strategická komunikácia 
by mala byť jasne stanovená a doplnená do štatútov jednotlivých ÚOŠS. 

 ● Na politickej úrovni je potrebné kultivovať personálne kapacity jednotlivých politických strán. 
Ponuka vzdelávania, pochopenie pre túto tému a podpora vzájomných vzťahov na odbornej úrovni 
sú nutným (nie dostatočným) predpokladom pre zmenšenie negatívnych dopadov rezortizmu 
v oblasti strategickej komunikácie.

 ● Rozvíjať povedomie o význame strategickej komunikácie naprieč všetkými úrovňami VS ako aj medzi 
obyvateľmi SR prostredníctvom diskusií, okrúhlych stolov, vzdelávania širšieho okruhu odborníkov 
a novinárov a spolupráce s MVO. Spolupráca daných subjektov alebo tzv. celovládny (whole-of-
government) a celospoločenský (whole-of-society) prístup môže prispieť ku kultivácii verejnej 
mienky, znásobiť dopad konkrétnych iniciatív v oblasti strategickej komunikácie a v konečnom 
dôsledku zvýšiť odolnosť celej spoločnosti voči nepriateľskej propagande a dezinformáciám.

 ● Využiť všetky dostupné prostriedky na medzinárodnej úrovni na zapojenie sa do širšieho spektra aktivít 
v oblasti rozvoja kapacít strategickej spolupráce najmä prostredníctvom existujúcej infraštruktúry 
EÚ a NATO. Príkladom je členstvo SR v Európskom centre excelentnosti pre boj proti hybridným 
hrozbám (Hybrid CoE), ktoré poskytuje špecializované tréningy aj na strategickú komunikáciu a boj 
proti dezinformáciám ako súčasť hybridných aktivít. Takáto spolupráca umožňuje nielen absolvovať 
medzinárodné školenia a tréningy na zvýšenie kvalifikácie predstaviteľov VS a otvára priestor pre 
vzdelávanie iných mienkotvorných aktérov v spoločnosti, ale poskytuje aj priestor a legitimitu pre 
naštartovanie národných iniciatív. ÚOŠS by tiež mali aktívne využívať Systém rýchlej reakcie (RAS), 
v ktorom je Oddelenie strategickej komunikácie (OSKO) MZVEZ národným kontaktným bodom, na 
zdieľanie a výmenu skúseností s partnermi v EÚ. Je preto dôležité, aby SR začala tieto prostriedky 
systematicky využívať v budovaní národných kapacít a vzdelávania predstaviteľov štátnej správy. VS 
by tiež mala v plnej miere implementovať a transponovať všetky opatrenia a odporúčania v rámci 
Akčného plánu EÚ proti dezinformáciám, okrem iného aj:

3 V rámci projektu „Zvyšovanie pripravenosti a kapacít verejnej správy na hybridné hrozby“ bude GLOBSEC organizovať niekoľko praktických workshopov pre 
predstaviteľov verejnej správy na strategickú komunikáciu. 
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● Zrealizovať cielené kampane na budovanie povedomia občanov o EÚ a mediálnej gramotnosti. 

● Vytvorenie vnútroštátnych multidisciplinárnych tímov nezávislých overovateľov informácií 
a výskumných pracovníkov, ktorí budú odhaľovať dezinformačné kampane na sociálnych 
sieťach a úzko spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy. 

● Budovať mediálnu gramotnosť a podporovať kvalitnú nezávislú žurnalistiku.

 ● Budovanie vzťahov s novinárskou obcou a pravidelné vysvetľovanie komplikovaných tém je 
nevyhnutné pre vzájomné porozumenie medzi predstaviteľmi VS a novinármi, pre budovanie 
vzájomnej dôvery a v konečnom dôsledku aj pre kvalitnejšie a legitímnejšie informovanie verejnosti. 
Je preto potrebné aktívne budovať osobné vzťahy medzi predstaviteľmi VS a médiami. Pravidelné 
stretávanie sa vo forme brífingov dôležitých tém môže dopomôcť k tomu, že médiá budú lepšie 
rozumieť právomociam jednotlivých orgánov, a kvalitnejšie tak prezentovať zložitejšie témy. Silnejšie 
osobné vzťahy a priame komunikačné kanály tiež môžu prispieť k rýchlejšej reakcii na žiadosti o 
získanie informácií zo strany novinárov.
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ČO 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“.4 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.“5 
Mnohí experti na oblasť strategickej komunikácie sa zhodujú, že strategická komunikácia neprebieha 
len prostredníctvom verbálnej komunikácie, ale aj skutkov, ktoré musia byť navzájom v súlade. „Príbeh/
naratív musí byť chápaný všetkými aktérmi, vojenskými i civilnými na všetkých úrovniach, aby to, čo 
hovoria a robia, neznižovalo jeho účinnosť. Teda aby všetci hovorili (ale aj konali) rovnakou rečou“.6

Ako odpovedali predstavitelia štátnej a verejnej správy na otázku „čo je podľa Vás strategická 

komunikácia?“:   

 

4 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-komunikaciaako-
nastroj-v-boji-proti-hybridnym-hrozbam-miroslav-wlachovsky/ 

5 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 

6 Řehka, K., Informační válka, Academia, Praha 2017, str. 127-128

„tak s takým som sa teda nestretla“ 

„používame skôr krízovú komunikáciu, 
neviem, či je to celkom to isté ako strategická 

komunikácia” 

„rozmýšľam, ale myslím, že som sa s 
týmto pojmom nestretol“ 

„je to súbor nejakých nastavených pravidiel, ktoré 
sa prispôsobujú dobe a danej inštitúcii a danému 
publiku, ktorému má byť určená tá komunikácia” 

„s týmto pojmom neoperujeme, lebo gro 
komunikácie sú nejaké mediálne výstupy, 

a zabezpečuje to MV prostredníctvom 
tlačovej kancelárie” 

„ako komunikáciu citlivejších tém voči 
verejnosti a možno nie len citlivejších, ale aj 
tém, ktoré majú na na tú verejnosť nejakú 

formu dopadu“ „medzirezortná komunikácia - ide 
o delegovanie a v podstate o nejaké 

nadviazanie spolupráce, ale s tým účelom 
niečo získať“ 
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PRÍSTUP VS K STRATEGICKEJ KOMUNIKÁCII – HLAVNÉ ZISTENIA

Pojem strategická komunikácia

Z rozhovorov môžeme konštatovať, že väčšina predstaviteľov VS pojmu strategická komunikácia 
nerozumie. Aj napriek tomu, že niektorí predstavitelia ÚOŠS mali o tejto téme poznatky, veľké rozdiely 
možno pozorovať aj na tejto úrovni medzi jednotlivými ústrednými orgánmi ako aj medzi individuálnymi 
pracovníkmi v rámci rovnakých inštitúcií. Stav povedomia o tejto téme najlepšie vystihuje výrok jedného 
respondenta: „90% tomu nevenuje vôbec pozornosť, 5% si myslí, že je to propaganda a 5% si myslí, že 
to je užitočná vec.“ 

Väčšina pracovníkov, hlavne –  ale nie výlučne –  na lokálnej úrovni, si zamieňa pojem strategická 
komunikácia s pojmom krízová komunikácia. Tak k nej pristupujú a vykonávajú ju. Mnohí predstavitelia 
si zamieňajú strategickú komunikáciu s tlačovými vyhláseniami, verejnou či kultúrnou diplomaciou. Na 
úrovni vyšších územných celkov a okresných úradov možno pozorovať medzery nielen v znalosti pojmu 
strategická komunikácia, ale aj v chápaní termínov hybridné hrozby či dezinformácie a ich dopadov na 
bezpečnosť SR. Predstavitelia na lokálnej úrovni sa spravidla vyjadrovali, že s týmito pojmami sa nikdy 
nestretli a v rámci svojich aktivít sa nimi nezaoberajú. 

V rámci ÚOŠS bolo možné pozorovať vyššiu mieru prikladania 
významu včasnej, presne zacielenej a dôveryhodnej komunikácii 
verejnej správy pre dosahovanie štátnych záujmov, respektíve 
pre predchádzanie a minimalizovanie negatívneho záujmového 
pôsobenia cudzích štátnych a neštátnych aktérov. Niektorí 
predstavitelia si tiež uvedomovali existenciu hybridných hrozieb 
a zraniteľnosť SR v tejto oblasti. Aj napriek tomu je aj na tejto úrovni 
možno pozorovať, že väčšina aktivít je spravidla založená na osobnej 
iniciatíve a väzbách jednotlivcov. Výnimkou v rámci VS je MZVEZ, 
ktoré má ako jediné dedikované Oddelenie strategickej komunikácie 
a aktívne pracuje s týmto pojmom vo svojich interných materiáloch. 

Pre zvýšenie odolnosti spoločnosti predstavitelia mnohých rezortov vyjadrili nespokojnosť s nedostatočným 
mandátom a flexibilitou komunikovať strategicky. Ako príklady predstavitelia ÚOŠS uviedli:

I) prílišnú centralizáciu komunikácie v rámci jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy, 
ktorá podľa ich hodnotenia znižuje efektivitu a presvedčivosť komunikácie; 

II) nedostatok interných predpisov, ktoré by systematizovali výmenu informácií naprieč 
inštitúciami, a umožnili by tak vytvoriť plán a stratégiu okolo strategickej komunikácie;

III) nedostatočný počet personálnych a materiálnych kapacít dedikovaných na aktívnu tvorbu 
strategickej komunikácie jednotlivých rezortov;

IV) legislatívnu zviazanosť a kompetencie jednotlivých orgánov verejnej správy definované 
v štatútoch, ktoré bránia efektívnemu výkonu strategickej komunikácie na Slovensku. 

„90% tomu nevenuje 
vôbec pozornosť, 

5% si myslí, že je to 
propaganda a 5% si 

myslí, že to je užitočná 
vec.“
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(Ne)komunikácia s verejnosťou

Veľké množstvo predstaviteľov VS, prevažne na úrovni vyšších územných celkov a okresných úradov, 
nepovažuje aktívnu a pravidelnú komunikáciu s verejnosťou za súčasť ich dennej práce. Hlavnými 
argumentami boli absencia legislatívy, ktorá by ich zaväzovala konať či otázka štatútu; iní vnímajú 
komunikáciu s verejnosťou len vo forme prezentácie ich okresu alebo kraja v rámci propagácie turizmu. 

Paradoxne, zatiaľ čo predstavitelia okresných úradov akcentujú, 
že systém výmeny informácií a komunikácia s verejnosťou je 
v kompetencii MV, zástupcovia MV vyjadrili názor, že jednotlivé 
okresné alebo krajské úrady by mohli byť efektívnejšie a aktívnejšie 
v komunikácii s verejnosťou. Tu, samozrejme, treba podotknúť, 
že mnohí predstavitelia na okresnej alebo krajskej úrovni môžu 
byť expertami vo svojej oblasti, často im však chýba mediálny 
tréning, ktorý by ich naučil, ako správne komunikovať s verejnosťou 
a vystupovať v médiách. 

Zaujímavým poznatkom na krajskej a okresnej úrovni je, že veľa 
predstaviteľov nekomunikuje s verejnosťou na sociálnych médiách, 
nemá zriadené účty a ani si ich neplánuje zriadiť kvôli tomu, že „nechcú 
riešiť negatívne správy.“ Práve nedostatok schopností pracovať so 
sociálnymi sieťami a v rámci nich reagovať na negatívne komentáre či 

internetových „trolov“ boli často spomínané ako hlavný zdroj negatívneho postoja voči sociálnym sieťam. 
Neznalosť nových informačných a sociálnych platforiem sa odzrkadľuje aj vo viere v rôzne konšpirácie s 
nimi spojené: „Nedávno som sa rozprával s vysokopostaveným človekom v Národnej banke a ten povedal, 
že situácia je dnes tak nastavená, že aj Facebook môže vyvolať krízu, keď sa tak rozhodne.“ 

Na druhej strane, respondenti, ktorí si uvedomujú tieto nedostatky v komunikácii, sa často zdráhajú 
byť proaktívi a navrhovať zmeny, aby „nevytŕčali z davu“ a nevyrobili si problémy kvôli vychýleniu sa z 
„ministerskej línie“.

Vnímanie dezinformácií 

Všetci predstavitelia verejnej správy, s ktorými boli uskutočnené semi-štruktúrované rozhovory, sa podľa 
vlastných slov pravidelne stretávajú s dezinformáciami, ktoré tiež považujú za problematické. Rozdiely 
však možno pozorovať v tom, čo si pod týmto pojmom jednotliví respondenti predstavujú. Mnohí vnímali 
tento pojem ako nepochopenie agendy ich inštitúcie a s tým spojené šírenie nepravdivých informácií o ich 
činnosti. Na lokálnej úrovni mnohé úrady chápali tento pojem ako poplašné správy a nepodložené falošné 
oznamy, napríklad o šírení nákazlivej choroby, ktoré nespadajú do ich kompetencií. 

Mnohí respondenti, najmä na lokálnej úrovni, vnímali informácie o pôsobení ruskej propagandy len ako 
„chodbové reči,“ a nepovažujú podvratné aktivity cudzích mocností za problematické. Stretli sme sa 
dokonca aj s postojmi, že práve mainstreamové médiá „hľadajú agresorov tam, kde nie sú“, pričom 
„Rusko je nesprávne považované za agresora.“ Iní konštatovali, že dezinformácie majú „skôr vplyv na 
myslenie mladých ľudí, lebo staršia generácia si to vie vyhodnotiť.“ Napriek tomu mnohí predstavitelia 
na lokálnej úrovni nevedeli vyhodnotiť, do akej miery je Rusko pre SR nebezpečné aj pre nedostatok 
informácií, ktoré sa k nim dostanú: „Máme tu isté mechanizmy, napríklad bezpečnostnú radu, ale ani 
odtiaľ nie sú také relevantné výstupy, z ktorých by sme vedeli posúdiť skutočný stav v politickej rovine.“

Nedostatočné chápanie informačných operácií ako hrozby a ich dopadov na demokratické fungovanie 
našej spoločnosti môže spôsobiť, že v prípade, ak sa na lokálnej alebo krajskej úrovni objaví nejaký 
problém spojený s dezinformáciou, reakcia relevantných subjektov nemusí byť adekvátna a dostatočne 
rýchla. Téma dezinformácií a strategickej komunikácie nie je prerokovávaná na pravidelných zasadnutiach 

„Zdráhajú sa byť 
proaktívi a navrhovať 
zmeny, aby „nevytŕčali 
z davu“ a nevyrobili 
si problémy kvôli 
vychýleniu sa z 
„ministerskej línie.“
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bezpečnostných rád okresu a kraja. Zatiaľ čo sa zamestnanci VS pravidelne zúčastňujú metodických 
školení v oblastiach krízového riadenia a krízovej komunikácie, vyvracanie dezinformácií a strategická 
komunikácia nie sú súčasťou týchto cvičení. Vyskytli sa názory, ktoré poukazovali na nečinnosť v tejto 
oblasti kvôli neexistencii orgánu, ktorý by túto problematiku zastrešoval. 

Problematický vzťah s médiami

Veľké množstvo predstaviteľov VS je skeptických voči spolupráci s médiami, s ktorými má negatívne 
skúsenosti. Viacerí respondenti považujú rešpektované mienkotvorné médiá za dezinformačné, šíria 
podľa nich hoaxy a manipulujú s verejnou mienkou. Vzhľadom na to, že predstavitelia VS by mali aktívne 
komunikovať s médiami, je zistenie celkom problematické.

Medzi mnohými respondentami prevládal názor, že nepochopenie komplexných tém alebo kompetencií 
jednotlivých orgánov VS a snaha o jednoduché podávanie informácií verejnosti novinármi vedie k tomu, 
že médiá často nepravdivo informujú o témach, procesoch, či aktivitách orgánov VS. 

„Keď sa tu niečo stane, nabehnú médiá – hlavne komerčné, lebo potrebujú atrakciu, krv – prídu, 
porozprávajú sa a potom tam dajú nejaký shot, kde rozprávajú hlavné tí, čo nás ohovárajú a nám sa dajú 
k tomu už len vyjadriť tromi vetami a vytrhnú to z kontextu (...) Slovenské médiá sú také, že potrebujú 
atrakciu, potrebujú predávať. Ak to oni zle odkomunikujú, tak potom sme my za „debilov“, že čo to tu 
robíme.“ 

Mnohí zástupcovia VS majú pocit, že sa voči takejto forme dezinformácií 
nemajú ako brániť, resp. využívajú svoje webstránky a účty na 
sociálnych sieťach na reakciu na – podľa ich slov – „dezinformačné 
médiá“7 a uvedenie situácie na pravú mieru. Vzhľadom na negatívne 
skúsenosti sú preto predstavitelia VS v komunikácii s novinárskou 
obcou opatrní. Určité riešenie tejto problematiky vidia primárne 
respondenti krajských úradov v práve na odpoveď, ktoré by mohli 
uplatniť v prípade zverejnenia mylných informácií médiami.

Medzi predstaviteľmi VS a médiami je preto potrebné aktívne 
budovať silnejšie osobné väzby. Pravidelné stretávanie sa vo forme 
brífingov dôležitých tém môže dopomôcť k tomu, že médiá budú 
lepšie rozumieť právomociam jednotlivých orgánov a kvalitnejšie 
prezentovať zložitejšie témy. Silnejšie osobné väzby a priame 
komunikačné kanály tiež môžu prispieť k rýchlejšej reakcii na žiadosti 
novinárov o získanie informácií. 

Koordinačný orgán

Pre úspešnú spoluprácu, systematickú výmenu informácií a vykonávanie efektívnej strategickej 
komunikácie je v tejto oblasti potrebné vybudovať štruktúry, ktoré by zabezpečovali aktívnu výmenu 
informácií medzi jednotlivými zložkami a koordinovali komunikáciu – formu, intenzitu či inštitucionálne 
zapojenie jednotlivých orgánov. Zriadenie špecializovaných kapacít na strategickú komunikáciu 
na jednotlivých orgánoch VS, dovzdelávanie pracovníkov v tejto oblasti a vytvorenie centrálneho 
nadrezortného koordinačného orgánu na Úrade vlády SR, ktorý by mal právomoc koordinovať aktívnu 
strategickú komunikáciu SR voči občanom SR, si však vyžaduje politickú vôľu a odhodlanie konať. Na 
strategickú komunikáciu, budovanie mediálnej gramotnosti či vyvracanie dezinformácií je potrebný tzv. 
celovládny (whole-of-government) prístup. Momentálne možno konštatovať, že aj vďaka nedostatočným 
personálnym kapacitám a poznatkom o tejto téme sú aktivity niektorých ÚOŠS nedostatočné. Tvorba 

7 „Dezinformačné médiá“ je v tomto prípade pojem, ktorí použili viacerí oslovení predstavitelia verejnej správy v súvislosti s mainstreamovými médiami, ktoré 
podľa nich nepravdivo informovali a informujú o činnosti ich inštitúcie. 

„Slovenské médiá sú 
také, že potrebujú 
atrakciu, potrebujú 
predávať. Ak to oni 
zle odkomunikujú, 
tak potom sme my za 
„debilov“, že čo to tu 
robíme.“
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strategickej komunikácie, budovanie odolnosti spoločnosti ako aj boj proti dezinformáciám si vyžaduje aj 
aktívne zapojenie ústredných orgánov ako MZ SR, MŠVVŠ SR či MK SR. 

Mnohí respondenti poukazovali na skutočnosť, že bezpečnostný systém SR je „hrozne ťažkopádny 
proces stojaci na politickej nevôli a rezortnej diskrepancii.“ Zriadenie centrálneho koordinačného orgánu 
na Úrade vlády, ktorý by slúžil ako prierezový orgán, v ktorom by boli zastúpení experti z rôznych ÚOŠS 
na danú oblasť, by teda viacerí respondenti uvítali. Títo experti by mali mať dostatočné kompetencie 
konať voči ďalším subjektom, vedeli by reagovať na témy ako strategická komunikácia a hybridné 
hrozby a zároveň predstavovať „skutočné entity, ktoré budú spracovávať strategické dokumenty.“ Mnohí 
respondenti vyjadrili názor, že koordinovanie takýchto aktivít na úrovni štátnych tajomníkov nie je pre 
efektívnu činnosť a zabezpečenie úloh vhodné, preto úroveň expertov, napríklad riaditeľov relevantných 
oddelení v závislosti od konkrétneho ministerstva, je pre mnohých prijateľnejšia štruktúra. 

Potreba lepšieho usmernenia a zdieľania informácií vyplynula aj z rozhovorov s predstaviteľmi okresných 
a krajských úradov. Tí sa sami často stretávajú s  dezinformáciami a nevedia, ako na ne reagovať. Uvítali by 
aktívne vyhranenie sa voči dezinformáciám a zaujatie silného politického stanoviska na najvyššej úrovni, 
na ktoré by sa následne mohli odvolávať na lokálnej úrovni. Predstavitelia VS na lokálnej úrovni indikovali 
potrebu jasne zadefinovať postupy v tejto oblasti naprieč celou VS, vyžadujú prehľadnosť a konkrétne 
prípady a postupy, aby vedeli efektívne a rýchlo reagovať v rôznych situáciách. Systematizácia a jednotnosť 
by sa zabezpečila práve zriadením centrálneho koordinačného orgánu. Zriadenie takéhoto orgánu 
uznesením vlády by znamenalo vyčlenenie alebo navýšenie personálnych a finančných kapacít v oblasti 
strategickej komunikácie v rámci orgánov VS. Tie aktuálne neexistujú alebo sú značne poddimenzované.

Rola MZVEZ

Najaktívnejším subjektom v oblasti strategickej komunikácie, nielen na úrovni ÚOŠS, ale aj celkovo 
v podmienkach VS na Slovensku, je MZVEZ SR. Rezort diplomacie je iniciátorom viacerých aktivít v oblasti 
strategickej komunikácie vrátane založenia Medzirezortnej skupiny expertov pre boj proti dezinformáciám 
a strategickú komunikáciu, pozývania zahraničných expertov či usporadúvania spoločných školení pre 
jednotlivé subjekty VS. Rezort má ako zatiaľ jediný zriadený aj samostatný organizačný útvar zameraný 
výlučne na túto oblasť - Oddelenie strategickej komunikácie  - priamo podliehajúci ministrovi.

MZVEZ SR je styčným bodom a kontaktným orgánom pre mnohé aktivity Európskej únie a NATO, pretože 
ako jediný ústredný orgán štátnej správy má vybudované špecializované štruktúry na strategickú 
komunikáciu a aktívne pracuje s týmto pojmom vo svojich interných predpisoch. MZVEZ SR disponuje 
viacerými odborníkmi, ktorí majú vysokú mieru porozumenia nielen pre strategickú komunikáciu, ale aj 
hybridné hrozby a snažia sa byť v týchto oblastiach aktívni. Za výrazné pozitívum je možné považovať 
pochopenie a podporu tejto témy priamo v politickom vedení rezortu. V kombinácii so zapojením sa 
do medzinárodných štruktúr a príslušnými povereniami reprezentovať SR v rôznych medzinárodných 
štruktúrach je tak MZVEZ SR neformálnym lídrom témy aj voči ostatným ústredným orgánom štátnej 
správy. 

MZVEZ SR je zároveň autorom a koordinátorom niekoľkých národných a medzinárodných programov a 
platforiem strategickej komunikácie podporujúcich euroatlantickú orientáciu zahraničnej politiky SR – 
komunikačných programov #MYSMEEU a #WeAreNATO a facebookového profilu Zahraničná politika sa 
nás týka. Pri tejto činnosti rezort diplomacie využíva moderné a proaktívne formy komunikácie vrátane 
audiovizuálneho obsahu šíreného cez sociálne siete. Do komunikácie témy zapája MZVEZ široké spektrum 
expertov a mienkotvorných osobností. 

MZVEZ SR však nie je dostatočne vybavené právomocami ani kapacitou na to, aby pokrylo celú strategickú 
komunikáciu SR. Takáto autorita im v konečnom dôsledku ani neprináleží, nakoľko strategická komunikácia 
sa netýka iba komunikovania zahraničnopolitickej orientácie SR. Nedostatok právomocí a jasnej politickej 
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vôle venovať sa téme strategickej komunikácie však možno pozorovať na skutočnosti, že veľa nami 
oslovených predstaviteľov VS malo veľmi malé alebo žiadne informácie o aktivitách OSKO, resp. vôbec 
nevedeli, že takéto oddelenie existuje. Mnohí respondenti, ktorí sa tejto problematike aktívne venujú, 
vrátane predstaviteľov MZVEZ, by teda preferovali vznik centrálnej koordinačnej autority, optimálne na 
úrovni Úradu vlády SR, ktorá by zabezpečila inštitucionálne zakotvenie témy a vytvorila potrebné štruktúry 
na plynulú výmenu informácií. 

Sociálne médiá

Formy a frekvencia komunikácie s verejnosťou a aktivity verejnej správy na sociálnych médiách sú 
rôznorodé. Zatiaľ čo niektoré orgány ÚOŠS majú účty na viacerých sociálnych sieťach, v niektorých 
prípadoch aj niekoľko, iné orgány na sociálnych sieťach nie sú zastúpené vôbec. Viacerí respondenti, aj na 
úrovni ÚOŠS, nevideli dôvod komunikovať s verejnosťou prostredníctvom týchto komunikačných platforiem. 
Rôznorodý prístup možno pozorovať aj na krajskej a lokálnej úrovni. Kým niektorí predstavitelia sa snažia 
komunikovať s verejnosťou minimálne v snahe podporiť turizmus v ich okrese alebo kraji, iní poukazujú 

na skutočnosť, že legislatíva nezahŕňa aktivitu na sociálnych 
médiách – „nemáme sociálne médiá, pretože to nie je legislatívne 
podložené“ – pričom sa spoliehajú na komunikáciu prostredníctvom 
MV SR. Napriek tomu viacerí respondenti na lokálnej úrovni podotkli, 
že informácie publikované ministerstvom nie sú ľahko dostupné, 
naopak, sú skôr „schované“ na internetovej stránke MV a častokrát 
„fádne“. 

Absencia jednotných štandardov alebo metodík ako komunikovať na 
sociálnych médiách, sa odráža vo forme a štýle komunikácie s verejnosťou. Ďalším faktorom sú personálne 
kapacity a skúsenosť pracovníkov, ktorí spravujú účty orgánov VS. Zatiaľ čo na niektorých ÚOŠS majú tímy 
kvalifikovaných ľudí, iní pracovníci si robia veci podľa vlastných slov „na kolene“. Problematické je aj 
publikovanie sponzorovaných príspevkov na sociálnych sieťach. Sponzorované príspevky sú totiž istým 
druhom platenej reklamy, prostredníctvom ktorej môžu orgány VS niekoľkonásobne zvýšiť dosah svojich 
príspevkov medzi verejnosťou alebo konkrétnou cieľovou skupinou. Predstavitelia ÚOŠS poukázali na 
problematiku zriadenia bankomatovej karty, ktorá je potrebná na zakúpenie takejto reklamy. Niektorí 
v snahe obísť zdĺhavé a komplikované byrokratické procesy hradia príspevky z osobných zdrojov, iní 
deklarovali, že s takými výdavkami ich útvar už ráta, aj keď alokované rozpočty sú skôr skromné a mohli 
by byť niekoľkokrát vyššie. 

Nedostatočné personálne kapacity sú tiež dôsledkom toho, že orgány VS nemajú čas analyzovať dopad 
a efektivitu príspevkov, čím by mohli identifikovať, aké témy a formy komunikácie najviac rezonujú medzi 
jednotlivými cieľovými skupinami. Takáto analýza dát je dôležitá pre správne nastavenie strategickej 
komunikácie vybraných tém verejnosti. 

„Nemáme sociálne 
médiá, pretože to 
nie je legislatívne 
podložené.“
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PREHĽAD ÚČTOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH VYBRANÝCH ÚOŠS A ICH 
PREDSTAVITEĽOV*

*Informácie sú k aktuálne k 22. júlu 2019.

ÚOŠS A ICH PREDSTAVITELIA FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE

MINISTERSTVO OBRANY SR 17335 2858 X 4186

PETER GAJDOŠ 1897 X X X

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SR
6439 X X X

MARTINA LUBYOVÁ 2099 367 X X

MINISTERSTVO VNÚTRA SR 12330 X X X

DENISA SAKOVÁ 18224 351 17 X

POLÍCIA SR 224096 27197 X 1637

HOAXY A PODVODY - POLÍCIA SR 23902 X X X

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH 

ZÁLEŽITOSTÍ SR
12924 555 14377

ÚDAJ 

NEDOSTUPNÝ

MIROSLAV LAJČÁK 7837 878 25719 X

ZAHRANIČNÁ POLITIKA SA NÁS TÝKA 4163 X X X

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR 1271 X X X

ANDREA KALAVSKÁ X X X X

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A 

INFORMATIZÁCIU
4830 X X 5

RICHARD RAŠI 39867 1652 X 16
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AKTIVITA VYBRANÝCH ÚOŠS NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Aktivita ÚOŠS a forma akou komunikujú na sociálnych médiách, sa značne odlišujú štýlom a kvalitou 
príspevkov, frekvenciou či spôsobom, akým pracujú alebo nepracujú s koncepciou strategickej 
komunikácie s verejnosťou. Je zjavné, že každé komunikačné oddelenie má vytvorenú vlastnú stratégiu 
a postupy. Väčšina príspevkov sa spravidla týka aktivít ministerstva alebo ministra či ministerky, respektíve 
podujatí a aktivít občanov, ktorých ministerstvo „zastrešuje“, t.j. lekári a sestry v prípade MZ SR, vojaci na 
stránkach MO SR, učitelia a vedci pri MŠVVŠ SR a podobne. Veľké množstvo informácií, ktoré publikujú 
ÚOŠS a ich hlavní predstavitelia, sa týka ich práce – základné informácie o aktivitách, pracovných cestách 
či podujatiach. Facebookové stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR, Inštitút zdravotnej politiky a Zahraničná 
politika sa nás týka sú zatiaľ jediné tri facebookové účty ÚOŠS, ktoré sa na Slovensku v nejakej forme 
venujú boju proti dezinformáciám.

Formátovo dominujú fotografie a texty, prípadne odkazy na stránku ministerstva, niektoré ministerstvá 
experimentujú aj s rôznymi formami videí. Z dát o počte príspevkov pozorujeme, že v období od 15. januára 
2019 do 15. mája 2019 bolo najaktívnejšie v komunikácii na sociálnej sieti Facebook MV nasledované 
MO a MZ SR.

Graf č. 1: Počet príspevkov publikovaných na vybraných sociálnych účtoch vybraných ÚOŠS za obdobie od 15. 
januára do 15. mája 20198

Zdroj: Zoomsphere, Facebook

V nasledujúcom grafe však môžeme vidieť, že na verejnosti najviac rezonoval príspevok MZVEZ z 21. 
marca, v ktorom ministerstvo reagovalo na vyjadrenia poslanca SNS Jaroslava Pašku, ktoré zazneli počas 
tlačovej konferencie 21. marca 2019 ohľadom rokovania SR so Spojenými štátmi americkými.  

8 Sociálne účty Polície SR a Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktoré spadajú pod MV SR, neboli pre limitované personálne kapacity podrobne analyzované a 
monitorované. 
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Aj keď daný príspevok nemal najvyšší počet interakcií v monitorovanom období9 – k 24. júlu 2019 mal 
vyše 263 „lajkov“, 53 komentárov a 94 zdieľaní – celkovo o ňom v nejakej forme hovorilo vyše 16 tisíc ľudí 
na Facebooku.10

Graf č. 2: Vizualizácia príspevkov na sociálnych účtoch vybraných ÚOŠS za obdobie od 15. januára do 15. mája 
2019 podľa metriky„Page Storytellers“ nástroja Zoomspheru

Zdroj: Zoomsphere11

9 Príspevkom facebookovej stránky MZVEZ s najväčším zásahom a interakciami bolo v monitorovanom období video detí z St. Philip Neri Primary School v Keni, 
ktoré spievajú ľudovú pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. 

10 Daný príspevok je dostupný na https://www.facebook.com/notes/ministerstvo-zahrani%C4%8Dn%C3%BDch-vec%C3%AD-a-eur%C3%B3pskych-
z%C3%A1le%C5%BEitost%C3%AD-sr/mzvez-sr-nerokuje-o-americk%C3%BDch-muni%C4%8Dn%C3%BDch-skladoch/2236641063025765/?__tn__=-R

11 „Page Storytellers“ je metrická hodnota, ktorou Zoomsphere označuje počet unikátnych facebookových účtov/užívateľov, ktorí spomínajú či hovoria o danom 
facebookovom účte v určitom časom období.  Viac informácií na http://blog.zoomsphere.com/zoomsphere-guide-to-facebook-metrics/

Page Storytellers (PTAT)
The number of people talking about your Page, by story type
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Zdroj: Facebook
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Ministerstvo zdravotníctva SR

124 príspevkov 

Komunikácia MZ SR sa primárne koncentruje na promovanie aktivít ministerstva či ministerky a na 
informovanie o úspechoch ľudí, ktorí spadajú pod sektor zdravotníctva, t.j. lekárov, sestier a pod. Posty 
MZ SR taktiež často pokrývajú, povedzme, sociálny a ľudský aspekt práce ministerstva – zdravie občanov, 
úspechy, či modernizácia zdravotníckych zariadení, ktoré poskytnú lepšiu starostlivosť pacientom. 
Príspevky sú spravidla jasne formulované a informatívne. 

Rok 2019 vyhlásilo MZ SR za rok prevencie, čo sa odzrkadľuje na type informácií, ktoré boli mapované 
počas monitorovacieho obdobia. Ministerstvo kladie veľký dôraz na prevenciu v rôznych oblastiach 
zdravia, k čomu prispieva aj informovanie občanov o rôznych podujatiach či akciách. Začiatkom roka 
spustilo ministerstvo kampaň ČREVO TOUR na podporu skríningu rakoviny hrubého čreva, s čím bolo 
spojené zdieľanie informatívnych infografík z rôznych externých zdrojov. V rámci šetrenia času pri 
jednoduchom komunikovaní zložitejších tém si tiež ministerstvo pomáha priamym zdieľaním reportáží z 
mainstreamových médií. V tomto type príspevkov je MZ SR z monitorovaných ÚOŠS najaktívnejšie – až 36 
z 124 facebookových príspevkov odkazovalo na článok alebo reportáž v médiách. 

Ministerstvo tiež aktívnejšie komunikuje s občanmi – často priamo odpovedá na komentáre a sťažnosti 
pod článkami s cieľom vysvetliť kontext, prípadne poradiť, na koho sa obrátiť. 

V monitorovacom období sme však zaznamenali len jeden príspevok o jednej z najkľúčovejších tém, ktorá 
si žiada strategický prístup k informovaniu občanov – očkovanie. Daný príspevok je navyše iba zdieľaním 
stránky Úradu verejného zdravotníctva, ktorý preberá rolu informovania verejnosti, pričom z titulku nie je 
stanovisko ministerstva jasne známe:

Ministerstvo by tak k intenzívnej komunikácii v rámci prevencie mohlo pridať aj systematickú a konštruktívnu 
komunikáciu témy očkovania, a to poskytovaním príkladov či historického a spoločenského kontextu, 
a prispievať tak k budovaniu odolnosti spoločnosti voči tzv. „anti-vaxerom“, ktorí medzi ľuďmi zvyšujú 
nedôveru v očkovanie a zdravotníctvo celkovo. 

Aj napriek tomu, že dezinformácie o škodlivosti očkovania či iných témach týkajúcich sa zdravia sú 
intenzívne šírené na rôznych webových stránkach a sociálnych médiách, téme vyvracania neprávd 
a hoaxov súvisiacich so zdravotníctvom sa ministerstvo na svojich sociálnych sieťach v danom období 
nevenovalo vôbec. V jednej z odpovedí štruktúrovaného dotazníka, ktorý nám zaslali zástupcovia MZ SR, 
dokonca jasne stojí, že si nemyslia, že sú na Slovensku šírené nejaké dezinformácie, ktoré spadajú pod 

Zdroj: Facebook



22

pôsobnosť MZ SR. Túto úlohu do veľkej miery suplujú facebookové profily Hoaxy a podvody - Polícia SR a 
Úrad verejného zdravotníctva SR, ktoré v marci a apríli 2019 pripravili sériu 5 videí o hoaxoch súvisiacich 
s liečením rôznych chorôb. Do boja proti zdravotníckym dezinformáciám sa sporadicky zapája aj Inštitút 
zdravotnej politiky, analytický a poradný útvar MZ SR, ktorý publikoval na svojom facebookovom účte 
niekoľko príspevkov o dôležitosti očkovania, a reagoval tak na hoax, ktorý tvrdí, že očkovanie spôsobuje 
autizmus.

Ministerstvo vnútra SR

184 príspevkov

MV SR je jednoznačne najaktívnejším ministerstvom čo sa týka frekvencie publikovania a dosahu 
na občanov. Z dôvodu charakteru ministerstva, pod ktoré spadá cca 40 tisíc pracovníkov, sa okrem 
promovania aktivít ministerstva a ministerky príspevky do veľkej miery sústreďujú aj na poskytovanie 
užitočných informácií pre občanov, ale aj na propagáciu rôznych zložiek verejnej správy, ktorá patrí pod 
MV SR, ako sú aktivity policajného zboru, hasičského zboru, a pod. MV SR má tak k dispozícii viacero 
účtov na rôznych sociálnych médiách, prostredníctvom ktorých môže systematicky a koordinovane šíriť 
informácie o svojich aktivitách. Toto potvrdzuje aj analýza príspevkov na Facebooku – v 30 príspevkoch 
MV SR zdieľalo na Facebooku iné facebookové stránky svojich zložiek či súvisiacich inštitúcií.  

52 z 184 príspevkov obsahovalo relevantné a užitočné informácie pre občanov, prostredníctvom ktorých 
ministerstvo informovalo napríklad o priebehu a spôsobe volieb, o otvorení nových klientskych centier či 
možnostiach vybavení dokladov. Príspevky sú spravidla dostatočne informatívne a jasne zrozumiteľné. 

Vzhľadom na frekvenciu publikovania príspevkov, potenciálne podnety alebo množstvo aktérov, ktoré 
by ministerstvo mohlo zapojiť zo svojich radov do komunikácie, by MV SR mohlo klásť väčší dôraz na 
strategickú komunikáciu v oblastiach, ktoré ministerstvo pokrýva, a ktoré sú často predmetom atakov zo 
strany dezinformačných aktérov. 

Zdroj: Facebook
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Vzhľadom na monitorovacie obdobie pred voľbami do Európskeho parlamentu by sme očakávali a 
odporúčali venovať viac pozornosti tvorbe príspevkov, ktoré vyzdvihujú dôležitosť volieb a jednoducho 
vysvetľujú volebný proces prostredníctvom obrazových materiálov typu infografiky či tzv. „video-
explainerov“ (vysvetľujúcich či objasňujúcich videí), na ktoré sú potrebné len minimálne grafické zručnosti. 
Príklady zo zahraničia, ale aj z iných ministerstiev dokazujú, že komunikácia zložiek VS na sociálnych 
sieťach môže obsahovať prvky, ktoré zaujmú pozornosť publika. Najmä v téme volieb, ktorých integrita 
je často spochybňovaná dezinformačnými stránkami a aktérmi, je zvýšená komunikácia ministerstva ako 
zodpovednej inštitúcie dôležitá a žiadaná. Ďalšími témami, ktoré by ministerstvo mohlo podchytiť, sú 
migrácia a azylové konanie. 

Z metodologických a kapacitných dôvodov stránky polície či hasičského zboru monitorované neboli. 
V rámci sektorov patriacich pod MV SR však v počte interakcií a fanúšikov stránky jednoznačne vedie 
oficiálny profil Polícia Slovenskej republiky s vyše 200-tisíc fanúšikmi k 22. júlu 2019, čo je v porovnaní 
s väčšinou ostatných orgánov VS nepomerne viac. Policajný zbor na tejto stránke proaktívne komunikuje 
o svojej činnosti a prináša informácie o aktuálnych ohrozeniach. Polícia SR od 4.6.2019 komunikuje aj na 
Instagrame, kde za necelé 2 mesiace získala viac ako 27-tisíc sledovateľov.

V októbri 2018 slovenská polícia založila na Facebooku špecializovanú stánku s názvom Hoaxy a podvody 
– Polícia SR, ktorá posilňuje aktivity OSKO MZVEZ v oblasti vyvracania dezinformácií a hoaxov šíriacich 
sa na internete. „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.“12 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 ÚOŠS.

Táto stránka sa snaží vyvracať dezinformácie pomocou jednoduchých príkladov a s použitím zrozumiteľného 
jazyka. Administrátor stránky tiež s pomocou odborníka pripravil sériu videí o zdravotníckych hoaxoch typu 
„rakovina sa dá vyliečiť citrónom“, ako aj sériu videí o cudzincoch a migrantoch. Úspech tejto stránky je 
založený na kvalifikovanom administrátorovi, ktorý je schopný komunikovať aj zložitejšie témy zrozumiteľným 
jazykom, jej autonómnosti (príspevky neprechádzajú zdĺhavým schvaľovacím procesom), ako aj dobrej 
príprave – stránka má desiatky vopred pripravených, vyskladaných a načasovaných príspevkov, ktoré sa 
publikujú od skorého rána v pravidelných intervaloch dvoch až troch hodín. Respondenti počas rozhovorov 
indikovali, že Polícia SR sa plánuje venovať podobným aktivitám a vyvracaniu hoaxov a strategickej 
komunikácii aj na úrovni krajov, na to je však potrebné dovzdelávať pracovníkov. Facebooková stránka 
Polícia SR - Bratislavský kraj vznikla 30. januára 2019. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

55 príspevkov 

Komunikácia ministerstva sa sústreďuje primárne na informovanie občanov o novinkách vo vede 
a školstve (financovanie, termíny a pod.). Informovanie často sprevádza vizuálny motív – väčšinou obrázok 
so základným sumárom problematiky či informáciou a internetovým odkazom na ďalšie informácie 
alebo tlačovú správu na stránke ministerstva. Efektivita takejto komunikácie je otázna, keďže oficiálne 
vyhlásenia a tlačové správy väčšinou nepredstavujú atraktívny obsah, ktorý by motivoval čitateľa odísť z 
Facebooku. 

Mimo svojich vlastných aktivít a užitočných informácií ministerstvo venuje pozornosť aj občanom 
pôsobiacim v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu – šírením úspechov žiakov, učiteľov, vedcov, či 
športovcov. 

12  Policajný zbor SR, Facebooková stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR, https://www.facebook.com/hoaxPZ/ 
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Napriek tomu, že predpokladom kvalitného vzdelávania je aj budovanie kritického myslenia a mediálnej 
gramotnosti občanov táto téma, resp. príspevky týkajúce sa tejto témy, absentujú. Takisto absentujú 
príspevky týkajúce sa hodnotového zakotvenia a priorít SR. Ministerstvo by pritom mohlo využiť práve 
expertízu špecialistov – učiteľov, vedcov, výskumníkov – napríklad na krátke „video-explainery“ na 
vysvetlenie dôležitých historických udalostí, pripomenutie si významných výročí či udalostí alebo vyvrátenie 
konšpiračných teórií. 

Počet príspevkov ministerstva bol v porovnaní s ostatnými monitorovanými sociálnymi účtami ÚOŠS nižší. 
V monitorovanom období nekomunikovalo ministerstvo s občanmi na Facebooku každý deň a možno 
pozorovať „hluché“ obdobia v rozmedzí až štyroch dní. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

43 príspevkov

Úrad sa primárne koncentruje na komunikovanie aktivít ministerstva v rámci digitalizácie a zníženia 
byrokratizácie VS. Často tiež informuje o rozvoji regiónov, avšak príležitosť na skĺbenie informácií o rozvoji 
regiónov so strategickým komunikovaním o eurofondoch ako jednej z kľúčových výhod členstva v 
Európskej únii využíva len zriedka. Príspevky sú popretkávané užitočnými informáciami pre občanov, ako 
napr. informatívne video o malware či ransomware, priamymi prenosmi z tlačových konferencií, či výziev 
pre zapojenie občanov do programov. Práve vysvetlenie komplikovaných tém v krátkych (animovaných) 
videách v jednoduchom jazyku je veľmi dobrý spôsob komunikácie s verejnosťou cez sociálne siete.

Ministerstvo obrany SR

157 príspevkov

Ministerstvo obrany je jedno z najaktívnejších v komunikácii s občanmi a prezentácii svojich aktivít 
prostredníctvom sociálnych médií. Príspevky sú spravidla jasné a zrozumiteľné, častokrát doplnené 
kvalitnými fotografiami, napríklad z cvičení alebo verejných podujatí.

66 zo 157 príspevkov publikovaných v monitorovanom období prezentovalo prácu a nasadenie príslušníkov 
OS SR, vrátane podujatí OS SR organizovaných pre verejnosť. Strategická komunikácia významu práce 
vojakov a OS SR je dôležitá pre budovanie obranyschopnosti štátu, zatraktívnenie vojenstva medzi 
mladými ľuďmi a budovanie dôvery voči armáde. Takýmito príspevkami, ale aj príspevkami o úspechoch 
SR cez víťazstvá športovcov alebo spomienkach na historické udalosti a dejateľov ministerstvo aktívne 
pracuje na budovaní dobrého imidžu SR a zdravého patriotizmu medzi občanmi. 

Aj napriek skutočnosti, že SR je riadnym členom NATO a počas monitorovaného obdobia si SR pripomínala 
15. výročie členstva, strategická komunikácia o členstve v NATO v príspevkoch v zásade chýbala. Dokopy 
sme zaznamenali 7 príspevkov o NATO za obdobie 4 mesiacov. Rozdiely v snahe komunikovať 
zahraničnopolitické priority SR je vidieť z porovnania príspevkov MO SR a MZVEZ SR nižšie. Zatiaľ čo 
MZVEZ jasne pomenováva výhody členstva SR v NATO v príspevku a šíri jednoduchý a jasný odkaz 
„v jednote je sila“, príspevky MO SR jasne nepomenovávajú výhody členstva SR v Severoatlantickej 
aliancii. MO SR tiež v monitorovanom období vôbec nepoužilo hashtag #WeAreNATO alebo slovenský 
ekvivalent #MySmeNATO, ktorý je súčasťou medzinárodnej kampane zvyšujúcej povedomie o NATO. 
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom audiovizuálnych formátov je pozitívum, v prípade postu z 30. 
marca však video nie je priamo súčasťou príspevku a núti užívateľa, aby si ho prehral na inej sociálnej 
sieti, na ktorú ho odkazuje. Video má na YouTube 318 prehratí.13  Vo video príspevku je navyše názov 
NATO napísaný nesprávne ako „Severoatlantická únia“. 

13  Počet prehratí aktuálny k 24. júlu 2019.
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Napriek tomu, že predpokladom kvalitného vzdelávania je aj budovanie kritického myslenia a mediálnej 
gramotnosti občanov táto téma, resp. príspevky týkajúce sa tejto témy, absentujú. Takisto absentujú 
príspevky týkajúce sa hodnotového zakotvenia a priorít SR. Ministerstvo by pritom mohlo využiť práve 
expertízu špecialistov – učiteľov, vedcov, výskumníkov – napríklad na krátke „video-explainery“ na 
vysvetlenie dôležitých historických udalostí, pripomenutie si významných výročí či udalostí alebo vyvrátenie 
konšpiračných teórií. 

Počet príspevkov ministerstva bol v porovnaní s ostatnými monitorovanými sociálnymi účtami ÚOŠS nižší. 
V monitorovanom období nekomunikovalo ministerstvo s občanmi na Facebooku každý deň a možno 
pozorovať „hluché“ obdobia v rozmedzí až štyroch dní. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

43 príspevkov

Úrad sa primárne koncentruje na komunikovanie aktivít ministerstva v rámci digitalizácie a zníženia 
byrokratizácie VS. Často tiež informuje o rozvoji regiónov, avšak príležitosť na skĺbenie informácií o rozvoji 
regiónov so strategickým komunikovaním o eurofondoch ako jednej z kľúčových výhod členstva v 
Európskej únii využíva len zriedka. Príspevky sú popretkávané užitočnými informáciami pre občanov, ako 
napr. informatívne video o malware či ransomware, priamymi prenosmi z tlačových konferencií, či výziev 
pre zapojenie občanov do programov. Práve vysvetlenie komplikovaných tém v krátkych (animovaných) 
videách v jednoduchom jazyku je veľmi dobrý spôsob komunikácie s verejnosťou cez sociálne siete.

Ministerstvo obrany SR

157 príspevkov

Ministerstvo obrany je jedno z najaktívnejších v komunikácii s občanmi a prezentácii svojich aktivít 
prostredníctvom sociálnych médií. Príspevky sú spravidla jasné a zrozumiteľné, častokrát doplnené 
kvalitnými fotografiami, napríklad z cvičení alebo verejných podujatí.

66 zo 157 príspevkov publikovaných v monitorovanom období prezentovalo prácu a nasadenie príslušníkov 
OS SR, vrátane podujatí OS SR organizovaných pre verejnosť. Strategická komunikácia významu práce 
vojakov a OS SR je dôležitá pre budovanie obranyschopnosti štátu, zatraktívnenie vojenstva medzi 
mladými ľuďmi a budovanie dôvery voči armáde. Takýmito príspevkami, ale aj príspevkami o úspechoch 
SR cez víťazstvá športovcov alebo spomienkach na historické udalosti a dejateľov ministerstvo aktívne 
pracuje na budovaní dobrého imidžu SR a zdravého patriotizmu medzi občanmi. 

Aj napriek skutočnosti, že SR je riadnym členom NATO a počas monitorovaného obdobia si SR pripomínala 
15. výročie členstva, strategická komunikácia o členstve v NATO v príspevkoch v zásade chýbala. Dokopy 
sme zaznamenali 7 príspevkov o NATO za obdobie 4 mesiacov. Rozdiely v snahe komunikovať 
zahraničnopolitické priority SR je vidieť z porovnania príspevkov MO SR a MZVEZ SR nižšie. Zatiaľ čo 
MZVEZ jasne pomenováva výhody členstva SR v NATO v príspevku a šíri jednoduchý a jasný odkaz 
„v jednote je sila“, príspevky MO SR jasne nepomenovávajú výhody členstva SR v Severoatlantickej 
aliancii. MO SR tiež v monitorovanom období vôbec nepoužilo hashtag #WeAreNATO alebo slovenský 
ekvivalent #MySmeNATO, ktorý je súčasťou medzinárodnej kampane zvyšujúcej povedomie o NATO. 
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom audiovizuálnych formátov je pozitívum, v prípade postu z 30. 
marca však video nie je priamo súčasťou príspevku a núti užívateľa, aby si ho prehral na inej sociálnej 
sieti, na ktorú ho odkazuje. Video má na YouTube 318 prehratí.13  Vo video príspevku je navyše názov 
NATO napísaný nesprávne ako „Severoatlantická únia“. 

13  Počet prehratí aktuálny k 24. júlu 2019.

Zdroj: Facebook
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Zaujímavosťou, ktorá rezonovala počas monitorovania, bola výmena názorov medzi dvoma ÚOŠS, 
konkrétne medzi MO SR a MZVEZ SR ohľadom spolupráce so Spojenými štátmi americkými a ich 
potenciálnej finančnej podpory pre SR na rekonštrukciu letísk a vojenských skladov. Takýto konflikt, kedy 
sa oba ÚOŠS snažili vyvracať informácie poskytnuté druhou stranou, nevzbudzujú dôveru medzi občanmi, 
skôr naopak, prispievajú k neistote a k zvyšovaniu nedôvery v štát, jeho inštitúcie a predstaviteľov.

MO SR ako jedno z mála ministerstiev intenzívne komunikuje aj na Instagrame. Od založenia účtu 13. 
septembra 2018 publikuje na každodennej báze, a to promovaním aktivít vojakov, športu a športovcov 
či ministra. Keďže Instagram spravidla navštevujú mladšie ročníky, strategicky využíva platformu na 
budovanie a podporu imidžu armády a vojakov medzi mladými. Vzhľadom na kvalitu príspevkov by sme 
ministerstvu odporúčali  investovať prostriedky do získania väčšieho počtu sledovateľov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

96 príspevkov

Ministerstvo aktívne informuje o svojich aktivitách a dôležitých medzinárodných udalostiach a 
stretnutiach, ktoré môžu mať dopad na život slovenských občanov. Na komunikáciu využíva rôzne 
formy vrátane krátkych videí, v ktorých vystupujú zástupcovia MZVEZ či iné mienkotvorné autority, 
alebo krátkych zostrihov z rôznych medzinárodných stretnutí. Počas monitorovacieho obdobia MZVEZ 
publikovalo 34 videí, prostredníctvom ktorých rôzni predstavitelia rezortu diplomacie informovali o svojej 
práci a  medzinárodných témach s dopadom na životy Slovákov. Aktivity takéhoto druhu sú vhodným 
príkladom ako priblížiť prácu, búrať stereotypy a v dlhodobom horizonte aj potenciálne zvyšovať dôveru vo 
VS medzi občanmi. Priame vyjadrenia alebo náhľady do svojej práce sprostredkováva MZVEZ tiež cez živé 
vysielanie, tzv. „livestream“, priamo z tlačových konferencií alebo zo stretnutí.

MZVEZ tiež šíri aktivity a úspechy Slovenska v zahraničí, ako napríklad propagáciou slovenského folklóru, 
výrobkov a vynálezov. Aj vďaka svojmu dedikovanému oddeleniu, OSKO, MZVEZ aktívne vykonáva 
strategickú komunikáciu a systematicky zdôrazňuje zahraničnopolitickú orientáciu a priority SR na svojej 
facebookovej stránke. Sociálne siete využíva ministerstvo aj na vyjadrenie svojich postojov a reakcií na 
rôzne dezinformácie, pričom témy sa snaží komunikovať jasne a vecne. 

Zdroj: Facebook
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Zahraničná politika sa nás týka

95 príspevkov

Iniciatíva založená OSKO využíva moderné komunikačné nástroje na komunikovanie kľúčových 
zahraničnopolitických priorít SR – 49 z 95 príspevkov malo atribúty strategickej komunikácie. 

Z 95 postov v monitorovacom období je 39 vo forme videa, najviac zo všetkých monitorovaných ÚOŠS, ktoré 
mali zväčša podobu tzv. „explainera“ (vysvetľujúceho videa) alebo rozhovoru priamo z dielne ministerstva. 
Do takejto komunikácie zapája OSKO relevantných expertov nielen z rezortu diplomacie, ale aj z iných 
odvetví štátnej  správy.  Portál ponúka rôznorodý zdroj informácií, ktoré sú občanom komunikované 
jednoduchou a ľahkou formou, napríklad aj prostredníctvom infografík. OSKO tiež efektívne využíva 
stránku na prezdieľanie správ oficiálnej stránky MZVEZ. 

Väčšina príspevkov sa, aj vzhľadom na názov profilu, týka Európskej únie a NATO, množstvo obsahu sa 
kvôli predvolebnému obdobiu však týkalo aj zdôrazňovania dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu. 
Vo svojich príspevkov sa OSKO tiež často venuje vyvracaniu dezinformácií –  v rámci monitorovacieho 
obdobia sme zaznamenali 14 príspevkov. Tie reagovali napríklad na konkrétne dezinformácie o trvalej 
prítomnosti amerických vojakov na našom území a na falošné správy a účelové dezinformácie o hodnotách, 
úlohách a fungovaní Európskej únie, či informovali občanov o nebezpečenstve dezinformácií. 
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AKTIVITA PREDSTAVITEĽOV VYBRANÝCH ÚOŠS NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Ministri vo svojej komunikácii využívajú priestor na osobnejší vstup, ktorý im poskytuje personalizovaný 
profil na Facebooku či Instagrame. Príspevky sú tak často uvoľnenejšie a emotívnejšie, čo pri predpoklade 
dobrej prípravy vytvára vhodný priestor pre jednoduchšiu komunikáciu citlivejších tém – cez príbehy, 
osobnosti a podobne. 

Martina Lubyová napríklad využíva svoj profil na Facebooku na tzv. video-explainery, v tomto prípade 
veľmi jednoducho natočené videá (niektoré viditeľne točí sama telefónom), kde vysvetľuje a reaguje na 
aktuálne témy alebo objasňuje zámer svojich pracovných ciest. 

Richard Raši tiež využíva mnoho foriem komunikácie cez svoje osobné profily na Instagrame a Facebooku. 
Jeho profily obsahujú kvalitné fotografie, občas obohatené aj grafikou, sumarizačné videá (je vidieť, že úrad 
využíva rôzne jednoduché verejne dostupné nástroje na tvorbu videí), video-explainery, živé prenosy, atď. 
Vicepremiér má navyše, pravdepodobne aj vďaka svojej pôvodnej funkcii, solídnu základňu sledovateľov 
a pravdepodobne najviac osobných príspevkov, ktoré nesúvisia s výkonom funkcie. Prvý príspevok na jeho 
profile na Instagrame sa datuje k 24. decembru 2015. 

Zatiaľ čo na Facebooku má vicepremiér mnoho príspevkov, ktoré komunikujú strategické záujmy a priority 
SR, na Instagrame absentujú kľúčové informácie, ktoré by rovnakým spôsobom pomohli odkomunikovať 
občanom kontext a priority. 

Pozitívny príklad zdieľania videa k dňu Európy: 

Zdroj: Facebook



29

V mnohých prípadoch sme naprieč profilmi VS pozorovali nedostatočné akcentovanie eurofondov. Nižšie 
je porovnanie komunikovania tej istej udalosti z profilu premiéra a vicepremiéra, kedy premiér jasne 
akcentuje skutočnosť, že podpora z EÚ je pre rozvoj regiónov kľúčová. V príspevku vicepremiéra sa EÚ 
nespomína vôbec. 

Komunikáciu cez osobný profil výrazne využíva aj ministerka vnútra Denisa Saková. Ministerka na svojej 
oficiálnej stránke aktívne propaguje a informuje o práci MV, ale aj ostatných zložiek patriacich pod MV, 
prostredníctvom pracovných výjazdov a stretnutí. Tiež relatívne často zdieľa príspevky zo svojho osobného 
života (19 z 88 príspevkov). 

Minister Peter Gajdoš tiež aktívne využíva Facebook na komunikáciu s verejnosťou. Vo svojich príspevkoch 
si pripomína dôležité historické výročia či oslavuje úspechy slovenských športovcov, ktorí sú mnohokrát 
členmi Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Zatiaľ čo minister vo svojich príspevkoch 
aktívne buduje imidž Slovenska, ale aj slovenských vojakov a športovcov, podobne ako v prípade MO SR, 
referencia na NATO absentuje. Z analýzy aktivít vybraných predstaviteľov ÚOŠS na sociálnych médiách 
tiež vyplynulo, že minister Gajdoš ako jediný vo svojich príspevkoch aktívne promuje svoju politickú 
príslušnosť a deklaruje „jednoznačné napĺňanie programového vyhlásenia vlády a programu (politickej 
strany)“, ktorej je nominantom.   

Minister Miroslav Lajčák využíva svoj oficiálny profil ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí 
na Facebooku na informovanie občanov o svojich aktivitách – pracovných cestách a stretnutiach so 
zahraničnými predstaviteľmi, účasti na medzinárodných rokovaniach a konferenciách a podobne. 
Dominantná forma komunikácie sú fotografie z týchto stretnutí. Vo svojich príspevkoch minister jasne 
deklaruje a akcentuje členstvo Slovenska v euro-atlantických inštitúciách a medzinárodnú spoluprácu SR 
v rôznych zoskupeniach. Začiatkom roka 2019 predsedala SR Vyšehradskej skupine ako aj Organizácii 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, čo Miroslav Lajčák aktívne komunikoval na svojom Facebooku. 
Prostredníctvom svojej osoby a svojich aktivít buduje Miroslav Lajčák imidž SR smerom k občanom SR aj 
navonok voči zahraničným partnerom, čo možno pozorovať z dvojjazyčnej formy jeho príspevkov. Každý 
facebookový post ministra obsahuje slovenskú aj anglickú verziu správy. 

Zdroj: Facebook
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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)14 či bývalých členov elitných ruských jednotiek SPETZNAZ. To potvrdzujú, okrem iného, aj výročné 
správy Slovenskej informačnej služby za rok 2015 a 2017 a Vojenského spravodajstva za rok 2017, 
ktoré zhodne zaznamenali zvýšenú aktivitu Ruskej federácie a s ňou spojených subjektov na území 
SR smerujúcich k ovplyvňovaniu postojov a nálad obyvateľstva. Na absenciu a potrebu stratégie na 
komunikáciu o obrane štátu upozorňovala tiež Biela kniha o obrane Slovenskej republiky z roku 2016, 
ktorá definovala „propagandu na strategickej úrovni” ako vážnu bezpečnostnú hrozbu.15  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.16 Existenciu propagandistickej 
kampane šíriacej dezinformácie na Slovensku deklaruje aj Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti 
hybridným hrozbám schválená vládou SR v júli 2018.17 

Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 201818 je v rámci sekcie o hybridných hrozbách 
ešte otvorenejšia a jasne konštatuje, že: „Euroatlantické spoločenstvo bolo cieľom primárne vplyvových 
a propagandistických aktivít, ktorých zámerom bolo oslabenie súdržnosti EÚ a NATO a ovplyvňovanie 
vnútornej politiky a nálad verejnosti členských štátov týchto organizácií. Propagandistické kampane boli 
realizované najmä prostredníctvom tzv. alternatívnych médií a zameriavali sa na šírenie nepravdivých 
správ alebo dezinformácií s cieľom zdiskreditovať EÚ a NATO ako nedôveryhodné organizácie a členstvo 
v nich ako poškodzujúce záujmy národných štátov – ich členov. Kampane sa snažili prehlbovať nedôveru 
verejnosti voči štátnym inštitúciám a politickému zriadeniu ako takému a prehlbovať existujúce rozdiely 
medzi rôznymi socioekonomickými, etnickými alebo náboženskými skupinami, čo vytvára podmienky na 
to, aby boli neskôr ľahšie manipulovateľné a znížila sa tak odolnosť štátu voči vonkajšiemu zasahovaniu.”19

V súvislosti s týmto vývojom sa od roku 2017 pojem strategická komunikácia 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 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 (prijatá vládou SR, ale do dátumu zverejnenia tejto štúdie nebola schválená 
v NR SR) 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“.20

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“.21 

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

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

ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-219866?prefixFile=m_
18 Slovenská informačná služba, Správa o činnosti SIS za rok 2018, http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html 
19 Ibid.
20 Vláda SR, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2017, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22364/1
21 Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017, 2018, http://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2017/ 
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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).22

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 2017.23 

Pridanie pojmov strategická komunikácia a krízová komunikácia do Terminologického slovníka by 
stanovilo základný rámec a jednotné vysvetlenie orgánom verejnej správy. Zatiaľ čo príklady dobrej 
praxe24 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, ktoré v júli 2017 vytvorilo Oddelenie 
strategickej komunikácie – 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 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.25 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 pro-európsky a pro-
atlanticky 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 

22 LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky, 2016, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/640 
23 Bezpečnostná rada SR, Terminologický slovník krízového riadenia, 2017, http://www.vlada.gov.sk/data/files/7200_terminologicky-slovnik-uprava.pdf 
24 Klingová, K. a Milo, D., 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
25 Jedná sa o interný materiál MZVEZ SR, ktorý nie je verejne dostupný.
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povedomia študentov a pedagógov o EÚ, 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 o hodnotách, úlohách, 
prioritách a fungovaní NATO.   

Pri strategickej komunikácii MZVEZ využíva sociálne siete, nevyhnutnou súčasťou strategickej komunikácie 
je však aj osobný kontakt s verejnosťou. Ten ministerstvo uskutočňuje prostredníctvom programov 
#MYSMEEÚ a #WeAreNATO, v rámci ktorých osobne komunikuje s verejnosťou na rôznych podujatiach 
ako festivaly, vojenské prehliadky, letecké dni alebo diskusie na stredných a vysokých školách. 

MZVEZ okrem toho nastavilo intenzívnejšiu bilaterálnu a multilaterálnu 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 v Prahe a Bratislave. V tom istom 
roku MZVEZ uskutočnilo konzultácie s Litvou a 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 náučné semináre zamerané na výmenu 
skúseností a zvyšovanie kapacít slovenských predstaviteľov verejnej a štátnej správy vrátane oblasti 
strategickej komunikácie. Táto medzinárodná spolupráca a výmena skúseností úspešne pokračuje 
a prehlbuje sa aj v roku 2019. 

Aktivity MZVEZ sa sústreďujú najmä na vytváranie vlastného pozitívneho naratívu zdôrazňujúc hodnoty, 
na ktorých je založená naša spoločnosť. Napriek tomu by strategickú komunikáciu Slovenska v zahraničí, 
ale predovšetkým na domácej scéne, vrátane produkovania pozitívnych naratívov, nemalo vytvárať 
len MZVEZ. 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 zahraničnopolitickej 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.26 

Túto nejednotnosť bolo taktiež možné pozorovať  na rozdielnych výrokoch ústavných činiteľov SR na 
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 NR SR a predsedu vlády, že strategickým záujmom Slovenskej republiky je jeho 

26 Šnídl, V., Danko prinútil koalíciu stiahnuť strategické dokumenty, ktoré označujú Rusko za hrozbu, Denník N, 27. november 2018, https://dennikn.
sk/1308036/danko-prinutil-koaliciu-stiahnut-strategicke-dokumenty-ktore-oznacuju-rusko-za-hrozbu/   https://dennikn.sk/1308036/danko-prinutil-koaliciu-
stiahnut-strategicke-dokumenty-ktore-oznacuju-rusko-za-hrozbu/?fbclid=IwAR04g-XdHf63puxwN8Ahg22-M6ajOYS0xxLMpPa4AhKYhl8Pkp-9hg_95_g
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„jednoznačné pokračovanie v pro-európskej a pro-atlantickej orientácii“.27 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. Toto vyhlásenie z roku 2017 potvrdila aj novozvolená prezidentka Zuzana 
Čaputová, ktorá sa spolu predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom a premiérom Peter Pellegrinim 
prihlásila k Spoločnému vyhláseniu ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO z októbra 
2017 podpísaním spoločnej deklarácie 27. júna 2019. 

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.28

Aj preto je pozitívnym krokom zapojenie Policajného zboru SR do riešenia tejto problematiky založením 
špeciálnej stánky na sociálnej sieti Facebook s názvom Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktorá v tejto 
oblasti posilňuje doteraz ojedinelé aktivity Oddelenia strategickej komunikácie MZVEZ. Do boja proti 
zdravotníckym dezinformáciám sa, hoci sporadicky, zapája aj Inštitút zdravotnej politiky MZ SR.  

Rozhovory s expertmi potvrdili, že Slovenská republika v oblasti 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 Miroslav Lajčák vláde SR.29

Otázke strategickej komunikácie je venovaná čoraz väčšia pozornosť aj na pôde EÚ a NATO. V júni 2015 
EÚ prijala Akčný plán na strategickú komunikáciu.30 Akčný plán vypracovala na podnet Európskej rady31 
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.32 Ciele akčného 
plánu boli 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.”33

27 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Vyhlásenie prezidenta, predsedu Národnej rady a predsedu vlády k EÚ a NATO, 23. október 2017, https://www.
prezident.sk/article/vyhlasenie-prezidenta-predsedu-narodnej-rady-a-predsedu-vlady-k-eu-a-nato/ 

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

29 MZVEZSR, Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019, Nelegislatívny všeobecný 
material - Uznesenie vlády SR č. 90/2018 zo dňa 21. 02. 2018 bod č. B1, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/47

30 Akčný plán EÚ na strategickú komunikáciu (Ref. Ares(2015)2608242 – 22/06/2015), 2015, http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf 
31 Závery zasadnutia Európskej rady z 19-20. marca 2015, https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2015/03/20/conclusions-european-

council/ 
32 Aktuálne Strategic Communication Division obsahuje 3 pracovné skupiny – East, Western Balkans a South StratCom Task Force. 
33 Akčný plán EÚ na strategickú komunikáciu (Ref. Ares(2015)2608242 – 22/06/2015), 2015, http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf



34

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.34 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,35 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.36 Postoje slovenských respondentov 
boli spomenuté 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.37 

V súlade s plánovanými opatreniami predstavila v júli 2018 Expertná skupina na vysokej úrovni návrh 
Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.38 Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií bol prijatý 
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 mala zabezpečiť a zvýšiť transparentnosť, spravodlivosť a dôveryhodnosť online kampaní, ktoré sa 
realizovali pred voľbami do Európskeho parlamentu.39

34 Európsky parlament, Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán 
zameranou proti Únii, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52016IP0441 

35 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 

36 Európska komisia, Výsledky konzultácií, 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-
online-disinformation  

37 Európska komisia, Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup (COM(2018) 236 final), 26. apríl 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
SK/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236 

38 Európska komisia, Návrh kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-code-practice-online-
disinformation 

39 Európska komisia, Plány implementácie Kódexu proti dezinformáciám, 16. október 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roadmaps-
implement-code-practice-disinformation 
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Tieto aktivity boli 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.40 Viac informácií o európskych opatreniach na zabezpečenie volieb je 
dostupných v analýze GLOBSEC o volebných procesoch.41 

V rámci zintenzívnenia krokov na zamedzenie šírenia dezinformácií pred voľbami do Európskeho 
parlamentu v máji 2019 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 komunikácie);

 ● mobilizácia súkromného sektora pri boji proti dezinformáciám;

 ● zvyšovanie informovanosti o dezinformáciách a zlepšovanie odolnosti spoločnosti.“42

Akčný plán by Európska komisia mala realizovať v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym 
parlamentom, preto sa očakávalo 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.43 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.“44 V prípade 
SR sa kontaktným bodom pre implementáciu Akčného plánu EÚ proti dezinformáciám a Zabezpečenia 
slobodných a spravodlivých európskych volieb a pre Systém rýchlej reakcie ESVČ, ktorý bol spustený 18. 
marca, stalo MZVEZ na čele s OSKO.

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, 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 
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.45 

40 Európska komisia, Stav Únie 2018: Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb, 12. september 
2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_sk.htm

41 Zasahovanie zahraničných aktérov a ovplyvňovanie volebných procesov v kontexte hybridných hrozieb, https://www.globsec.org/wp-content/
uploads/2019/06/Hybridne%CC%81-hrozby-na-Slovensku-Zasahovanie-zahranic%CC%8Cny%CC%81ch-akte%CC%81rov-a-ovplyvn%CC%8Covanie-
volebny%CC%81ch-procesov.pdf 

42 Európska komisia, Akčný plán proti dezinformáciám (JOIN(2018) 36 final), 5. decembra 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:52018JC0036 

43 Európska komisia, Otázky a odpovede – EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám, 5. decembra 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
18-6648_sk.htm 

44 Európska komisia, Akčný plán proti dezinformáciám (JOIN(2018) 36 final), 5. decembra 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/?uri=CELEX:52018JC0036 .

45 Ibid.
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SR tak malo a má jasne stanovené úlohy, ktoré muselo v súlade s Akčným plánom proti dezinformáciám 
a opatreniami EÚ na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu urýchlene prijať a plniť. Aj vzhľadom 
na to, že touto oblasťou sa už MZVEZ aktívne zaoberalo, a na krátkosť implementačného obdobia 
kvôli blížiacim sa európskym voľbám v máji 2019, zodpovedalo za koordináciu aktivít a implementáciu 
Akčného plánu proti dezinformáciám a opatrení EÚ na zabezpečenie volieb práve OSKO. To na jednej 
strane poukázalo na nedostatočne vybudované kapacity a adresovanie danej problematiky inými 
inštitúciami štátnej správy, na druhej strane poverenie MZVEZ implementovať urgentné opatrenia EÚ 
dalo rezortu mandát aktívne vyžadovať zapojenie iných orgánov ústrednej a štátnej správy, čo dovtedy 
táto inštitúcia, vzhľadom na prehliadanie potreby venovať sa tejto téme širokospektrálne, tzv. whole-of-
government-approach, nemala. OSKO iniciovalo založenie Medzirezortnej konzultačnej skupiny pre boj 
proti dezinformáciám a strategickú komunikáciu, ktorá sa v prvom polroku 2019 stretla niekoľkokrát. 
Táto platforma však nemá žiaden legislatívny rámec, preto nemôže aktivity oficiálne koordinovať, len 
podporiť výmenu skúseností expertov, ktorí sa jej zúčastňujú. Predstavitelia MZVEZ sa tiež zúčastnili 
viacerých praktických cvičení a simulácií hybridných útokov na úrovni EÚ a NATO, aby boli pripravení čeliť 
potenciálnym útokom v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. Napĺňanie opatrení Akčného 
plánu sa však uskutočnením európskych volieb neskončilo.

Predstavitelia VS, s ktorými bol zrealizovaný semi-štruktúrovaný rozhovor, sa zhodli, že tematika strategickej 
komunikácie a boja proti dezinformáciám je vysoko spolitizovaná a citlivá téma. Aj v prvom polroku 2019 
bolo možné pozorovať, že čoraz viac štátnych predstaviteľov a členov NR SR 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 tzv. konsolidovaný „situation awareness“, podporia budovanie špecializovaných kapacít na 
posilňovanie povedomia o informačných operáciách a podporia vzdelávanie predstaviteľov verejnej správy 
ako aj novinárskej obce a širokej verejnosti, tak v boji proti dezinformáciám bude SR ťahať za kratší koniec. 
Posun v tejto téme možno pozorovať v návrhu Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 
2019-2022, ktorý vypracoval Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, 
konkrétne bod 1.1.4, ktorý navrhuje zriadiť efektívny mechanizmus na boj proti dezinformáciám. Tento 
návrh je však veľmi všeobecný a viacerí predstavitelia VS ako aj mimovládneho sektora ho pripomienkovali 
v medzirezortnom pripomienkovanom konaní, ktoré sa aktuálne vyhodnocuje.46

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 NATO. Od júla 2019 
predsedá Fínsko Rade EÚ a jednou z jeho priorít je aj prevencia a boj proti hybridným hrozbám.47  V rámci 
svojho predsedníctva iniciovalo Fínsko 11. júla 2019 vznik novej pracovnej skupiny na zvýšenie odolnosti 
a boj proti hybridným hrozbám (horizontal working party on enhancing resilience and countering hybrid 
threats).48 

Na druhej strane NATO zriadilo v roku 2014 v Lotyšsku Centrum excelentnosti NATO pre strategickú 
komunikáciu (NATO StratCom CoE), aby vhodne, včas, presne a pohotovo informovalo o vývoji svojich úloh, 
cieľov a misií. Centrum prispieva k zlepšeniu komunikačných kapacít v rámci Aliancie, ale aj spojeneckých 
štátov. Strategická komunikácia sa stala integrálnou súčasťou politických a vojenských cieľov Aliancie. SR 
má od marca 2019 svojho poverenca v NATO StratCom CoE, a mala by preto naplno využiť benefity, ktoré 
jej v rámci členstva v tomto centre exceletnosti vyplývajú. 

Predstavitelia ÚOŠS vidia zmysel v tom, aby sa SR stala aj členom Európskeho centra excelentnosti pre 
boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE), ktoré poskytuje špecializované tréningy aj na strategickú 
komunikáciu a boj proti dezinformáciám ako súčasť hybridných aktivít. Zvyšujúce sa povedomie SR 
o tomto relatívne novom centre excelentnosti reflektuje tiež návšteva štátneho tajomníka MZVEZ Ružičku 
v Helsinkách v Hybrid CoE, kde diskutoval s vedúcimi predstaviteľmi centra o výzvach, úlohách, plánoch i 

46 LP/2019/415 Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/415 
47 EU2019FI, https://eu2019.fi/en/priorities/comprehensive-security/hybrid-and-cyber-threats
48 EU2019FI, https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/neuvostolle-uusi-horisontaalinen-tyoryhma-torjumaan-hybridiuhkia
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vzájomnej spolupráci EÚ a NATO v oblasti boja proti hybridným hrozbám. Na margo návštevy v centre štátny 
tajomník Ružička deklaroval, že: „žiadny štát EÚ či NATO nie je imúnny voči riziku hybridných hrozieb. Sú 
reálnym ohrozením našich demokratických hodnôt. Musíme sa dôsledne pripravovať a prijímať adekvátne 
opatrenia, aby sme tieto hrozby vedeli eliminovať a čo možno najefektívnejšie na ne reagovať.“49

Prvý polrok 2019 priniesol pre SR v oblasti strategickej komunikácie veľa výziev a záväzkov. Je však len 
na predstaviteľoch štátnej a verejnej správy, ako úspešne bude SR novým výzvam čeliť. 

49 MZVEZ SR, Štátny tajomník F. Ružička na konzultáciách v Helsinkách, 22. júl 2019, https://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_spravy/-/asset_publisher/
Rp2fPY0svzsu/content/statny-tajomnik-f-ruzicka-na-konzultaciach-v-helsinkach?p_p_auth=Rysb0mZ7&_101_INSTANCE_Rp2fPY0svzsu_redirect=%2F. 
Európske centrum excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám bolo založené v roku 2017 vzhľadom na urgentnosť prejavov hybridných hrozieb, vrátane 
kybernetických útokov a šírenia dezinformácií. Jeho cieľom je posilňovanie odolnosti voči hybridným hrozbám prostredníctvom vzdelávania, výcviku a 
poradenstva. Na činnosti centra sa v súčasnosti podieľa 23 účastníckych štátov, členov EÚ a NATO.




