






4 |

An
al

ýz
a 

st
ra

te
gi

ck
ej

 k
om

un
ik

ác
ie

 v
 p

od
m

ie
nk

ac
h 

SR

Metodológia

1 https://www.reserves.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Terminologick%C3%BD-slovn%C3%ADk-kr%C3%ADzov%C3%A9ho-riadenia.pdf

Strategickú komunikáciu pre účely tejto analýzy 
definujeme tak, ako je definovaná v terminologickom 
slovníku Bezpečnostnej rady SR, a teda „Systematické 
a koordinované používanie objektívnych informácií 
verbálnymi a neverbálnymi spôsobmi komunikácie s 
cieľom napĺňať strategické záujmy štátu.“1 Za strategické 
záujmy štátu považujeme v rámci tejto analýzy primárne 
euro-atlantickú orientáciu SR, demokratickú spoločnosť, 
transparentnú a efektívnu správu vecí verejných, zdravých 
a informovaných občanov a dôveryhodné inštitúcie.

S cieľom zistiť mieru povedomia o strategickej komunikácii 
a postoje k stavu komunikácie ÚOŠS vypracoval tím 
analytikov štruktúrovaný dotazník so 44 otázkami s 
tematickými okruhmi: 

1. základné informácie o respondentovi, 

2. stav komunikácie danej inštitúcie s verejnosťou, 

3. vnímanie a používanie strategickej 
komunikácie, 

4. vnímanie problematiky dezinformácií, 

5. medzirezortná komunikácia a spolupráca, 

6. potreby a odporúčania. 

Analytici následne na základe dotazníka uskutočnili 21 
rozhovorov s predstaviteľmi ÚOŠS v priebehu mesiacov 
január až marec 2022. 

Skrátenú verziu dotazníka s podporným listom Kancelárie 
bezpečnostnej rady SR na Úrade vlády SR následne 
analytici rozposlali medzi 253 pracovníkov ÚOŠS a 
okresných úradov, ktorí sa zaoberajú (strategickou) 
komunikáciou alebo pracujú na tlačových/komunikačných 
oddeleniach. Na základnú verziu dotazníka odpovedalo 53 
respondentov. 

Analýza je doplnená o monitoring kľúčových tém, ktoré 
dominovali v komunikácii v príspevkoch na Facebooku 
takmer všetkých ÚOŠS, prezidentky a NR SR a jej 
predsedu v období 21.3.2020 až 15.3.2022, teda od 
nástupu koalície OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí. Dáta 
pochádzajú z databázy analytického nástroja CrowdTangle, 
kde GLOBSEC stiahol všetky príspevky nasledovných 
stránok a profilov na Facebooku v abecednom poradí:

Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Boris Kollár

Branislav Grohling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Eduard Heger - predseda vlády SR

Hoaxy a podvody - Polícia SR

Igor Matovič

Ivan Korčok

Ján Budaj

Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

Mária Kolíková

Milan Krajniak

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia SR

Národná rada Slovenskej republiky

Národný bezpečnostný úrad

Natália Milanová - ministerka kultúry

Polícia Slovenskej republiky

Richard Sulík

Roman Mikulec - minister vnútra SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Veronika Remišová

Zahraničná politika sa nás týka 

Zuzana Čaputová 
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Predspracovanie textu
Stiahnuté dáta teda obsahovali texty všetkých príspevkov, 
ktoré profily vyššie publikovali v monitorovacom 
období. Následne odborníci z Kempelenovho inštitútu 
inteligentných technológií (KInIT) pôvodný text príspevkov 
transformovali do čistejšej podoby, aby boli výsledné 
analýzy kvalitnejšie. V rámci predspracovania textu text 
rozdelili na slová a odstránili málo významné a nepotrebné 
sekvencie znakov (napr. smajlíky, cudzojazyčné slová, 
URL odkazy na iné stránky, slová bez významu, ako sú 
napr. predložky alebo spojky). Následne slová previedli na 
základný tvar, identifikovali slovné spojenia reprezentujúce 
názvoslovné entity (mená osôb, štátov, miest) a zjednotili 
veľkosť písmen. Výsledkom bola sekvencia základných 
tvarov slov, ktorá bola následne použitá na extrakciu tém.

Tematické modelovanie
Spracované texty zlúčili do jedného celku, ktorý obsahoval 
34213 príspevkov a aplikovali naň model strojového 
učenia LDA (Latent Dirichlet Allocation), ktorý zoskupí 
podobné slová na základe ich spoločnej frekvencie 
výskytu v príspevkoch. Najdôležitejším parametrom 
použitého LDA modelu je množstvo tém, ktoré majú 
byť z príspevkov automaticky extrahované. Na základe 
viacerých experimentov použili nastavenie 30 tém, ktoré 
najvhodnejšie opisovali príspevky a mali požadovanú 
úroveň abstrakcie. LDA model pre každú tému identifikoval 
charakteristické kľúčové slová, pomocou ktorých 
bolo možné tému pomenovať. V ďalšom kroku boli k 
jednotlivým príspevkom priradené prítomné témy analytkmi 
GLOBSECu. Týmto spôsobom sme získali témy a počty 
príspevkov, o ktorých jednotlivé profily najviac komunikujú.

V rámci ďalšej analýzy odborníci z KInIT zo vstupných 
dát vybrali podmnožinu príspevkov, ktoré obsahovali 
frázy patriace k podtémam EÚ, Ukrajina a NATO a proces 
zopakovali. Celkový počet takto prefiltrovaných príspevkov 
je pre takúto dodatočnú analýzu dostatočný, avšak menej 
reprezentatívny.

V období január až marec 2022 analytici tiež analyzovali 
komunikáciu takmer všetkých ÚOŠS, ich predstaviteľov 
a najvyšších ústavných činiteľov v období 1.7.2021 až 
31.12.2021 s cieľom identifikovať konkrétne nedostatky 
a odporúčania. Analýza prebiehala pomocou nástrojov 
CrowdTangle a Gerulata, kde analytici skúmali príspevky 
postupne podľa počtu interakcií a zdieľaní. Príspevky 
boli analyzované z pohľadu výtlaku, formy komunikácie, 
grafického spracovania a v neposlednom rade strategickej 
komunikácie. Táto analýza komunikácie ÚOŠS je súčasťou 
neverejnej prílohy, sprístupnenej iba príslušným orgánom. 
Jej výsledky a odporúčania sú však zahrnuté v tejto 
analýze.
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O čom je táto 
publikácia
Informačné pôsobenie, psychologické operácie či 
mediálne manipulácie sú čoraz častejšími príkladmi 
pokusov o zmenu názorov a postojov obyvateľov, o 
ovplyvnenie geopolitickej orientácie, ako aj rozhodovacích 
procesov štátu s cieľom ochromiť jeho schopnosť konať a 
brániť vlastné územie a záujmy.

Organizované a cieľavedomé šírenie dezinformácií 
je jedným z hlavných nástrojov využívaných v rámci 
hybridných operácií. Na Slovensku sú aktívnym spôsobom 
šírené dezinformácie, ktoré okrem iného podkopávajú 
dôveru obyvateľstva SR voči inštitúciám a demokratickým 
procesom, ako aj členstvu v EÚ a NATO. Propaganda a 
informačné operácie sa násobne zintenzívnili s pandémiou 
COVID-19, ktorá mnohých utvrdila v skutočnosti, že téma 
dezinformácií nie je len problémom bezpečnostných 
zložiek, a pokračujú vypuknutím vojny na Ukrajine. 
Kľúčovou  prevenciou pred stratou dôvery v spoločnosti je 
strategická komunikácia.

Strategická komunikácia zjednodušene predstavuje 
systematické a dlhodobé komunikačné aktivity zamerané 
na budovanie verejnej podpory na témy v súlade s 
kľúčovými záujmami štátu. 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 bezpečnostným výzvam.

Analýza strategickej komunikácie štátnych inštitúcií SR 
vznikla v rámci projektu, v ktorom sa GLOBSEC spolu 
s partermi zo štátnej správy zameriava na zlepšenie 
strategickej komunikácie v priestore SR. Táto analýza je 
vstupnou aktivitou projektu, ktorej cieľom je zhodnotiť 
aktuálne kapacity, potreby a nedostatky v štátnej správe 
tak, aby ďalšie fázy projektu vedeli presne adresovať tieto 
nedostatky a nastaviť budovanie kapacít. Publikácia do 
istej miery nadväzuje na podobný výskum z roku 2019, 
Strategická komunikácia v podmienkach SR, z ktorej 

niekoľko odporúčaní bolo zavedených do praxe a od 
kedy sa povedomie o strategickej komunikácii viditeľne 
zvýšilo. Táto analýza je však obsiahlejšia, nakoľko ponúka 
komplexnejší pohľad na komunikáciu takmer všetkých 
ústavných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) a najvyšších 
ústavných činiteľov, a teda pracuje s väčším množstvom 
dát.

Táto publikácia v prvom rade poskytuje pohľad do 
vnímania strategickej, ale aj bežnej a medzirezortnej 
komunikácie a problematiky dezinformácií zo strany 
predstaviteľov štátnej správy. V druhom rade sa zameriava 
na témy, ktoré za pôsobenia vlády koalície OĽaNO, SaS, 
Sme rodina a Za ľudí dominovali na sociálnych sieťach, 
pričom poskytuje príklady dobrej praxe. Na záver ponúka 
odporúčania.

Súčasťou analýzy je aj neverejná príloha, v ktorej hĺbkovo 
analyzujeme komunikáciu prezidentky, NR SR, ministerstiev 
a ich kľúčových predstaviteľov na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram v období 1.7.2021 – 31.12.2021. 
Vzhľadom na citlivosť dát je príloha sprístupnená len 
príslušným orgánom štátnej správy.
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Zhodnotenie 
Strategickej 
komunikácie SR
Od roku 2019, kedy sme podobnú analýzu tvorili 
naposledy, povedomie o strategickej komunikácii medzi 
predstaviteľmi verejnej správy výrazne stúplo. Ukazuje 
sa to nielen na odpovediach respondentov, ale aj na 
analýze komunikácie jednotlivých inštitúcií. Pri väčšine 
môžeme pozorovať výrazný posun v komunikovaní 
strategických tém, a tiež dôraz na kreativitu a inovatívne 
prístupy. Navyše sa postupom času na sociálnych sieťach, 
najmä Facebooku, vďaka svojmu výtlaku a frekvencii 
prispievania vyprofilovalo niekoľko inštitúcií s významným 
dopadom na spoločnosť. Inštitúcie, pod ktoré patria účty 
Polície SR, Ministerstva zdravotníctva, či Ozbrojených síl 
SR, majú ako jedny z mála schopnosť formovať agendu 
v online informačnom priestore a konkurovať výtlaku 
dezinformačných webov. Z politických predstaviteľov 
má významnú hybnú silu Prezidentka, ale aj ministri Igor 
Matovič, Jaroslav Naď a Richard Sulík a predseda Boris 
Kollár vďaka počtu sledovateľov. Komunikácia premiéra 
Eduarda Hegera taktiež rastie na popularite aj kvalite. V 
strategickej komunikácii zaostávajú najmä inštitúcie, ktoré 
sa komunikačne koncentrujú primárne na jednu tému 
alebo svojho hlavného predstaviteľa, ktorému sa venuje 
kľúčová pozornosť. Je to prípad napríklad Kancelárie 
NR SR a Úradu vlády SR. Vďaka tomu, že účty inštitúcií 
sa „dedia“, majú pritom práve tieto inštitúcie významný 
potenciál prelomiť informačné bubliny a zasiahnuť 
rôznorodejšie skupiny populácie. 

V inštitucionálnej rovine štruktúr možno pozorovať vznik 
špecializovaných oddelení na strategickú komunikáciu 
na viacerých ÚOŠS, vrátane MO alebo MV. V iných 
prípadoch vidíme vytváranie špecializovaných pozícií v 
rámci tlačových alebo komunikačných oddelení. Oproti 
roku 2019, kedy sa strategickej komunikácii oficiálne 
venovalo len MZV, je to opäť výrazný posun. Napriek tomu, 
stále existujú rozdiely v chápaní a dôležitosti danej témy 
naprieč ÚOŠS a verejnou správou. Jedným z faktorov je 
skutočnosť, že strategická komunikácia je do istej miery 
vnímaná len ako odpoveď na hybridné hrozby alebo 
dezinformácie, ktoré sú stále vnímané primárne v kontexte 
rezortov zabezpečujúcich bezpečnosť SR a obyvateľov. 

Takéto neporozumenie podstaty strategickej komunikácie 
je potrebné zmeniť, napríklad koordináciou cez Úrad vlády.

Internalizácia pojmu strategická komunikácia vo 
vnútorných predpisoch a procesoch v mnohých prípadoch 
rovnako stále chýba, v prípade internalizácie pojmu sa 
uchopenie líši od inštitúcie k inštitúcii. Nedostatočné 
adresovanie strategickej komunikácie  v legislatívnych či 
interných predpisoch sa odráža v nejednotnom prístupe 
a chýbajúcom strategickom naratíve naprieč verejnou 
správou, ako aj poddimenzovaných personálnych 
kapacitách vyhradených na strategickú komunikáciu. 

Medzirezortná spolupráca v oblasti strategickej 
komunikácie a efektívna výmena informácií sa za tri roky 
významne neposunula. Existuje viac platforiem na výmenu 
informácií, stále sú však ad hoc, v princípe založené na 
neformálnych kontaktoch predstaviteľov jednotlivých 
inštitúcií.  Tieto nedostatky poukazujú na potrebu prijať 
jednotný plán strategickej komunikácie a plán krízovej 
komunikácie s jasne stanovenými procesmi naprieč 
verejnou správou tak na horizontálnej, ako aj vertikálnej 
úrovni. 

Nedávne prijatie Akčného plánu koordinácie boja 
proti hybridným hrozbám alebo zmienky strategickej 
komunikácie v Bezpečnostnej stratégii SR sú dobrou 
indikáciou potenciálnej zmeny. 
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Odporúčania 
 z Vytvoriť celonárodný plán strategickej 

komunikácie a plán krízovej 
komunikácie.

 z Vytvoriť jednoduché interné smernice 
a/alebo príručky s informáciami o tom, 
čo je strategická komunikácia a ako 
budovať strategické naratívy.

 z Budovať povedomie o potrebe 
strategickej komunikácie medzi 
predstaviteľmi ÚOŠS, ako aj ostatnými 
zamestnancami verejnej správy 
prostredníctvom tréningov, školení, či 
manuálov.

 z Zriadiť centrálnu inštitúciu na 
Úrade vlády, ktorá by koordinovala 
strategickú komunikáciu naprieč 
všetkými rezortami a definovala 
kľúčové strategické naratívy na určité 
obdobie.

 z V reakcii na strategické naratívy 
definované na Úrade vlády vytvoriť 
a implementovať plán strategickej 
komunikácie pre každý rezort, ktorý 
bude reflektovať jeho hlavné priority a 
záujmy štátu v relevantných oblastiach 
činnosti rezortu. 

 z Nastaviť štruktúry medzirezortnej 
komunikácie a výmeny informácií a 
zintenzívniť tieto procesy.

 z Plán strategickej komunikácie, ako aj 
jej úspešnosť a dosah na pravidelnej 
báze vyhodnocovať a upravovať tak 
na úrovni štátu, respektíve centrálnej 
koordinačnej inštitúcie, ako aj na 
úrovni jednotlivých ÚOŠS.

 z Stanoviť jasné (interné) komunikačné 
procesy a štruktúry, ktoré budú 
diferencovať aktéra a formu 
komunikácie podľa závažnosti danej 
témy alebo bezpečnostnej situácie.

 z Systematizovať a ukotviť princípy 
strategickej komunikácie ÚOŠS 
alokovaním dostatočného počtu 
personálnych, technických a 
finančných kapacít takýmto 
oddeleniam alebo navýšením ich 
počtu na tlačových/komunikačných 
oddeleniach. Tieto kapacity by mali 
tiež monitorovať diskusie pod svojimi 
príspevkami a prípadné vulgárne 
či agresívne komentáre mazať. 
Dátová analýza (ne)úspechu rôznych 
iniciatív a príspevkov by mala byť 
samozrejmosťou. 

 z Systematicky budovať inštitucionálnu 
komunikáciu ÚOŠS aj prostredníctvom 
komunikácie a mediálnych vystúpení 
ich expertov a pracovníkov, 
nielen politických predstaviteľov. 
Vysvetľovanie agendy, prezentácia 
výsledkov či cieľov jednotlivých 
oddelení prispeje k pozitívnemu a 
ľudskejšiemu obrazu inštitúcií.

 z Ak je to vhodné a možné, unifikovať, 
graficky zjednotiť alebo koordinovať 
grafickú identitu  príspevkov 
oficiálneho kanálu inštitúcie a jej 
subinštitúcií,  najmä pokiaľ ide o 
kanály analytických útvarov, účty 
propagujúce jednotlivé iniciatívy a 
podobne.
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 z Prelomiť rezortizmus spoločným 
zdieľaním obsahu, ktorý je prioritou 
štátu alebo napríklad pripomína 
dôležité historické udalosti. Tvorba 
videí napríklad pri príležitosti 
výročia 17. novembra troma rôznymi 
inštitúciami je neefektívna. Vytvorenie 
archívu obsahu – rôznych vizuálnych 
formátov, fotografií alebo historických 
nahrávok – ktorý bude pravidelne 
dopĺňaný podkladmi, môže zrýchliť 
prípravu kvalitného a zaujímavého 
obsahu. 

 z V rezortoch, pod ktoré patria rôzne 
témy, klásť dôraz na všetky dôležité 
témy rovnako. Ide napríklad o 
školstvo, pod ktoré patrí aj veda 
a výskum a šport, prípadne o 
vnútro, pod ktoré nepatrí len téma 
bezpečnosti a polície, ktoré v 
komunikácii dominujú. Komunikačným 
riešením je vizuálne odlišovanie 
príspevkov so „značkou“ „školstvo“, 
„veda a výskum“, „šport” a podobne. 

 z Zintenzívniť vzájomné prezdieľavanie 
a amplifikovanie obsahu medzi 
inštitúciami, prípadne v rámci kanálov 
inštitúcií. 

 z Nastaviť realistické procesy 
schvaľovania komunikovaného 
obsahu tak, aby dokázali promptne 
reagovať na dianie v informačnom 
priestore. 

 z Zintenzívniť tagovanie inštitúcií, 
ich predstaviteľov, ako aj rôznych 
osobností či influencerov do 
príspevkov na všetkých sociálnych 
sieťach. 

 z Intenzívnejšie prispôsobovať 
obsah a štýl komunikácie daným 
komunikačným kanálom a využívať 
všetky ich špecifiká – kratší text, 
využívanie emotikonov a hashtagov, 
tagovanie.

 z Rôzne projekty, iniciatívy alebo 
reformy označovať rozpoznateľným 
hashtagom priamo v texte. Občanom, 
ktorí sa o danú tému zaujímajú, to 
umožní ľahko si dohľadať podobné 
výstupy priamo na platforme.  
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Dotazník o 
(strategickej) 
komunikácii
Profil respondentov
Pre účely výskumu analytici spravili hĺbkové rozhovory 
s 21 predstaviteľmi ÚOŠS a rozposlali kratší dotazník 
emailom, kde aspoň na jednu otázku odpovedalo 
53 respondentov. Respondentov teda bolo spolu 74, 
pričom rozdelenie mužov a žien bolo približne 50-50. 
Skúsenosti v štátnej správe aj seniorita respondentov bola 
rôzna. 56 respondentov pochádzalo z rôznych ÚOŠS, 
9 respondentov pochádzalo z okresných úradov a 9 si 
neželalo uviesť inštitúciu.
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Komunikácia 
s verejnosťou
Väčšina respondentov uviedla, že aktívne a priamo 
komunikuje s verejnosťou. Tí, čo komunikujú nepriamo, 
komunikujú prostredníctvom prípravy podkladov pre 
tlačové oddelenia.

Tlačové oddelenia alebo odbory komunikácie boli 
väčšinou respondentov ÚOŠS identifikované ako 
zložky inštitúcie poverené komunikáciou s verejnosťou, 
čo svedčí o centralizácii komunikácie na tejto úrovni 
verejnej správy. V takomto prípade je potrebné dobré 
nastavenie výmeny informácií medzi jednotlivými odbormi/
oddeleniami, ktoré musia vedieť rýchlo reagovať na 
potreby tlačových oddelení. Do komunikácie ÚOŠS 
sa tiež aktívnejšie zapájajú hlavní predstavitelia danej 
inštitúcie a ich kancelárie, ktorí však komunikáciu 
politicky zafarbujú. Aktívne využívanie väčšieho množstva 
komunikátorov v podobe riaditeľov rôznych oddelení a 
expertov na jednotlivé témy nie je zaužívaná prax, ktorá by 
personifikovala daný ÚOŠS a budovala identitu inštitúcie 
ako takej.

Viacerí predstavitelia ÚOŠS poukázali na dôležitosť 
tlačových/komunikačných oddelení z hľadiska 
komunikácie nejakej témy. Vizibilitu a dôležitosť tém tak 
môže do veľkej miery ovplyvniť znalosť alebo neznalosť 
témy predstaviteľov tlačových oddelení, ich vnímanie 
bezpečnostného prostredia, ako aj dobré osobné vzťahy s 
predstaviteľmi iných oddelení. V rámci nedostatku jasných 
strategických naratívov jednotlivých inštitúcií, proaktívne 
uchopenie rôznych tém často chýba a „kvalita výstupov 
závisí od toho, komu to skončí na stole.“

Naopak, respondenti z okresných úradov identifikovali 
jednotlivé odbory a ich pracovníkov, ako komunikátorov s 
verejnosťou. Zatiaľ čo odpovedanie na otázky verejnosti 
alebo novinárskej obce môže byť vysoko odborná 
záležitosť, bližšia analýza dát identifikovala, že len polovica 
takýchto respondentov sa stretla s pojmom strategická 
komunikácia. Taktiež väčšina respondentov z okresnej 
úrovne verejnej správy primárne komunikuje s verejnosťou 
tradičnými kanálmi – osobne, internetová stránka, 
telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Inštitúcie komunikujú s verejnosťou denne prostredníctvom 
rôznych kanálov. Väčšina komunikuje prostredníctvom 
tradičných komunikačných kanálov, všetky ministerstvá 
využívajú na komunikáciu s verejnosťou aj sociálne médiá 
a snažia sa tvoriť zaujímavý obsah. Kvalita tohto obsahu a 

prítomnosť inštitúcií na iných sociálnych platformách, mimo 
najpopulárnejšieho Facebooku, sú však veľmi odlišné v 
závislosti od jednotlivých ÚOŠS.

Vyčlenenie špeciálneho rozpočtu na komunikáciu alebo 
sponzorované príspevky na sociálnych sieťach nie je 
ešte stále samozrejmosťou. Kontrolné inštitúcie už zo 
svojho štatútu takéto sponzorované aktivity vykonávať 
ani nemôžu. Len 1/3 respondentov má k dispozícií takýto 
rozpočet, pričom väčšina tohto rozpočtu je zameraná na 
komerčné reklamy v tradičných médiách. Sponzorované 
príspevky na sociálnych sieťach nie sú pravidlom, skôr 
ojedinelosťou, aj keď rozpočty jednotlivých inštitúcií v 
tejto oblasti narastajú. Možno však pozorovať nedostatok 
strategického uchopenia a systematickosť takýchto aktivít.
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Vnímanie 
strategickej 
komunikácie
Pojem strategickej komunikácie bol respondentom zo 
štátnej správy, a najmä tým, ktorí sa profesijne zaoberajú 
komunikáciou, známy. 80% respondentov sa s pojmom 
strategická komunikácia stretlo. 7 z 12 respondentov, ktorí 
odpovedali, že sa s pojmom nestretli, buď priamo alebo 
nepriamo komunikujú s verejnosťou, a patria medzi nich 
zamestnanci ÚOŠS aj okresných úradov. Z toho vyplýva, že 
aj napriek tomu, že strategická komunikácia ako pojem je v 
povedomí väčšiny, tento pojem v štátnej správe nie je plne 
inštitucionalizovaný.

Čo je strategická 
komunikácia?
Z respondentov, ktorí sa s pojmom stretli, v zásade 
väčšina pojmu rozumie. Medzi najčastejšie opakovanými 
slovami v odpovediach boli „dlhodobo“, „konzistentne“ či 
„cielene“, čo naznačuje porozumenie strategickosti tohto 
typu komunikácie. Niektorí respondenti pojem vnímajú 
ako marketing ideí, mnohí v opise spomenuli dôležitosť 
definovania cieľovej skupiny. Len dvaja respondenti 
spomenuli aj dôležitosť neverbálnej komunikácie. 

Odpovede, ktoré nenaznačovali, že respondent vie, o čom 
strategická komunikácia je, spravidla opisovali vysielanie 
nejakej správy alebo posolstva istej cieľovej skupine s 
využitím nejakých prostriedkov – teda komunikáciu ako 
takú. Neporozumenie „strategična“ komunikácie reflektuje 
správanie niektorých inštitúcií alebo predstaviteľov, u 
ktorých stále prevláda jednorazový alebo reaktívny prístup 
ku komunikácii typu – vidím problém à  zareagujem alebo 
mám novinku à odkomunikujem. 

Niektorí si zamenili strategickú komunikáciu s vnútro-
inštitucionálnou komunikáciou medzi nadriadenými 
a podriadenými, prípadne s medzi-inštitucionálnou 
komunikáciou.

80% 
respondentov sa 
stretlo s pojmom 
strategická 
komunikácia.
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Dôležitosť a 
prítomnosť strategickej 
komunikácie
Z tých, ktorí sa s pojmom stretli a vedeli ho približne 
zadefinovať, sa drvivá väčšina zhodla na jej dôležitosti. 
Menšina však už priznala, že vie o interných materiáloch 
vo vlastnej inštitúcii, ktoré by pojem definovali. Dvanásti 
respondenti, ktorí odpovedali, že interne strategickú 
komunikáciu definovanú majú, pochádzajú z piatich 
rôznych ÚOŠS a jedného okresného úradu. V týchto 
inštitúciách sa spomína buď v samostatnej koncepcii, v 
rámci krízovej komunikácie, v tlačovej smernici, atď.

To dokazuje, že strategická komunikácia sa stále nestala 
prioritou väčšiny inštitúcií a neexistuje k nej jednotný 
prístup naprieč štátom. Kým nebude jednotne definovaná 
v interných dokumentoch, nemá silný predpoklad 
internalizácie medzi zamestnancami. 

Podobný princíp platí v štruktúrach. Polovica respondentov 
uvidela, že vo svojej inštitúcii majú oddelenie, ktoré 
sa StratComom zaoberá. Samostatné oddelenie však 
aktuálne má oficiálne iba na MZV, pričom takéto 
oddelenia vznikajú na MO, MV a Úrade vlády. Vo zvyšných 
inštitúciách to podľa slov respondentov patrí pod 
oddelenie komunikácie alebo tlačové oddelenie či odbor, 
prípadne pod krízový manažment. Z odpovedí je však 
zrejmé, že na StratCom samostatné kapacity dedikované 
nie sú. Samostatné oddelenia zodpovedné za strategickú 
komunikáciu sú a ostanú pre mnohé inštitúcie luxusom, na 
ktorý nebudú vyčlenené prostriedky, v takom prípade by 
však bolo vhodné poveriť minimálne jednu osobu v týchto 
oddeleniach čisto agendou StratComu. 

Pokiaľ nebude mať každé tlačové oddelenie aspoň 
jednu osobu, ktorá sa zaoberá strategickými naratívmi, 
komunikácia inštitúcie nemá potenciál silného dopadu na 
občanov. Vidieť to v odpovediach na otázku „Kto, resp. 
ktoré oddelenie vo Vašej inštitúcií robí analýzu získaných 
dát aktuálneho diania v SR a ich potencionálneho 
dopadu na činnosť Vašej inštitúcie?“, kde väčšina inštitúcií 
odpovedala, že takéto kapacity nemá a spolieha sa 
primárne na SITCEN, prípadne, že analýzy robí viacero 
oddelení nekoordinovane.
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„Druh komunikácie, pri ktorej je veľmi 
dôležité zadefinovať cieľ, cieľovú skupinu 

a systematicky prostredníctvom dobre 
zvolených naratívov komunikovať vybrané 

posolstvo.“

„Identifikácia problému, napríklad cez prieskum 
verejnej mienky, na základe ktorých sa zistia 

ukazovatele, či demografia relevantných 
skupín. Podľa nich sa vytvorí profil a nastaví 

efektívna dlhodobá informačná stratégia. Je to 
marketing, PR.”

„Cielené, programové, systematické, 
inkluzívne pristupovanie k hlavným témam 

zahraničnej politiky tak, aby v čase, keď majú 
témy vyplávať na povrch, bola verejná mienka 

dostatočne informovaná o prípade, ktorý sa 
aktuálne rieši.” 

„Súbor rôznych nástrojov komunikácie za 
účelom dosiahnutia stanoveného cieľa“

„Komunikácia na dosiahnutie požadovaného 
výsledku“ 
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Strategické 
naratívy
70% respondentov uviedlo, že systém informovania 
a komunikovania s verejnosťou na Slovensku nie je 
dostatočne centrálne podchytený jednotným naratívom. 

Nedostatky, ktoré respondenti uviedli, poukazujú 
na neexistujúcu strategickú komunikáciu naprieč 
inštitúciami,  neexistujúce procesy krízovej komunikácie, 
a absolútnu  nedôveru medzi inštitúciami v rámci 
výmeny informácií. Komunikácia je „nárazová, reaktívna, 
chaotická a operatívna. Neexistujú pravidlá alebo 
systém”. Inštitucionálne kapacity sú podľa respondentov 
nedostatočné a tlačové oddelenia skôr nastavené 
reaktívne, bez komplexného prístupu.

Viackrát bolo poznamenané, že chýba centrálna kapacita, 
ktorá by riešila základný jednotný naratív SR, ktorý bude 
jasne komunikovaný naprieč ÚOŠS, čo môže v najbližšej 
dobe zmeniť plánovaný odbor strategickej komunikácie na 
úrovni Úradu vlády SR.

Naratívy na úrovni 
inštitúcií
Najčastejšie opakovanými naratívmi a hodnotami, 
ktoré by podľa respondentov mala ich inštitúcia 
komunikovať v rámci strategických naratívov, sú podpora 
euro-atlantického smerovania SR, transparentnosť, 
zodpovednosť a profesionalita inštitúcie a jej pracovníkov.

70% 
respondentov 
si myslí, že 
komunikácia 
inštitúcií s 
verejnosťou na 
Slovensku nie 
je dostatočne 
podchytená 
centrálnym/ 
jednotným 
naratívom. 
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Dezinformácie 
Viac ako 90% opýtaných sa vyjadrilo, že dezinformácie 
vnímajú ako bezpečnostný problém pre Slovensko, a 
rovnaké množstvo z nich zároveň uviedlo, že sa jedná o 
vysoko alebo skôr závažný problém. Na druhej strane si 
75% opýtaných myslí, že SR nepodniká dostatočné kroky 
pre boj proti dezinformáciám, pričom doterajšie kroky sú 
hodnotené známkou dobré resp. dostatočné. 

Opýtaní nevnímajú dezinformácie len ako všeobecný 
problém, naopak, takmer 70% sa stretlo s dezinformáciami, 
ktoré sa týkali kompetenčných činností aj ich inštitúcie. 
Jednalo sa napr. o dezinformácie ohľadom prebiehajúcich 
operácií, osobné útoky na predstaviteľov inštitúcií, 
dezinformácie ohľadom migrácie, pandémie a očkovania, 
či podkopávania euroatlantickej orientácie SR. V poslednej 
dobe to boli najmä dezinformácie týkajúce sa dohody o 
obrannej spolupráci (DCA) a vojny na Ukrajine. 

Len polovica respondentov uviedla, že ich inštitúcia 
nejakým spôsobom reaguje na dezinformácie. Spôsoby, 
ktoré ako príklady uviedli respondenti, zahŕňajú 
budovanie povedomia o činnosti inštitúcie, vysvetľovanie 
procesov, komunikácia pomocou rezortných publikácií. 
Inštitúcie, ktoré sa snažia na dezinformácie reagovať, 
používajú proaktívnu aj reaktívnu komunikáciu, primárne 
prostredníctvom bežných komunikačných kanálov. 

Vnímanie úspešnosti reakcií štátnych inštitúcií na 
dezinformácie je skôr pozitívne, takmer 60% respondentov 
ju ohodnotilo známkou 2 až 3. 

Napriek skôr pozitívnemu vnímaniu reakcií vlastných 
inštitúcií treba tiež zdôrazniť, že 16% respondentov 
odpovedalo, že ich inštitúcia nebojuje proti 
dezinformáciám vôbec, a takmer 30% nevedelo 
odpovedať.

93%
opýtaných 
si myslí, že 
dezinformácie 
predstavujú 
bezpečnostný 
problém. 
75%
opýtaných si 
zároveň myslí, 
že Slovensko 
nepodniká 
dostatočné 
kroky pre boj s 
dezinformáciami. 
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Priestor 
na zlepšenie
Respondentami identifikované možnosti na zlepšenie 
reflektujú na nedostatky. V prvom rade je potrebné jasné 
identifikovanie strategických tém a naratívov, ktoré chce 
SR ako celok komunikovať. Následne by si mali strategické 
témy a spôsob ich komunikácie určiť jednotlivé ÚOŠS. Vôľa 
budovať strategickú komunikáciu na Slovensku musí byť 
následne podporená adekvátnou ochotou prijať potrebné 
reformy.

Budovanie povedomia o problematike strategickej 
komunikácie je potrebné realizovať medzi poprednými 
predstaviteľmi ÚOŠS, ako aj medzi ostatnými 
zamestnancami verejnej správy.

Mnohí respondenti naprieč rezortami sa vyjadrili, že 
na to, aby sa komunikačné oddelenia mohli venovať aj 
strategickej komunikácii a nie len ad hoc problémom je 
potrebné zvýšiť kapacity komunikačných oddelení. Ďalším 
dôležitým elementom je teda systematizovanie a ukotvenie 
princípov strategickej komunikácie ÚOŠS a alokovať 
takýmto oddeleniam dostatočný počet pracovníkov a 
finančné prostriedky tak, aby sa mohli tejto problematike 
naplno venovať – od analýzy a monitoringu komunikácie, 
správnom identifikovaní cieľovej skupiny až po tvorbu 
obsahu a následnú interaktívnu komunikáciu s verejnosťou. 
Je potrebné aktívne predvídať riziká a plánovať 
komunikáciu tém a obsahu na strategickej úrovni.

Je tiež potrebné budovať inštitucionálnu komunikáciu, 
v rámci ktorej budú „tvárami“ ÚOŠS a inštitúcií nie len 
jej hlavní predstavitelia, ale aj jej experti. Personalizácia 
inštitúcie a podpora komunikácie ďalších riadiacich 
pracovníkov môže viesť k efektívnemu využitiu 
veľkých personálnych kapacít jednotlivých rezortov a k 
zaujímavému obsahu z „kuchyne“ rezortu. 

Zároveň však komunikácia dôležitých tém čelnými 
predstaviteľmi, či už v rámci jedného rezortu alebo naprieč 
ÚOŠS, musí byť koordinovaná. Respondenti poznamenali 
potrebu nastavenia procesov na jednotnú komunikáciu 
voči verejnosti aj pri čiastkových témach, ktoré sa netýkajú 
všetkých rezortov. Zároveň s centrálnym koordinačným 
orgánom by sa mal nastaviť rámec pravidelných stretnutí 
komunikátorov, ktorí by sa pravidelne stretávali a definovali 
by si priority v prierezových témach. „Pravidelné stretnutia 
riaditeľov tlačových a komunikačných odborov všetkých 
ministerstiev (na týždennej báze) s cieľom vytýčiť dlhodobé 
strategické ciele, zadefinovať priority a postupy v 
komunikácii navonok.“

Je potrebné jasne stanoviť interné komunikačné procesy 
a štruktúry, ktoré budú reflektovať dôležitosť a urgentnosť 
danej témy, a ktoré budú jasne stanovovať, kto má 
kedy a ako komunikovať. Tlačové konferencie hlavných 
predstaviteľov ÚOŠS by mali byť vyčlenené len na 
najdôležitejšie (strategické alebo krízové) informácie. 

Reforma zmýšľania je potrebná aj pri rozhodovacom 
procese o tom, čo bude komunikované danou inštitúciou. 
Úspešnosť reaktívnej (ale aj proaktívnej) komunikácie do 
veľkej miery záleží od rýchlosti odpovede, modernosti 
jej formátu a jazyku, na ktorý reaguje cieľová skupina. 
Zdĺhavé schvaľovacie procesy v rámci ÚOŠS sú mnohokrát 
veľkými prekážkami, preto je dôležitá dôvera nariadených 
a realistické procesy schvaľovania. Mnohé komunikačné 
oddelenia potrebujú „voľnejšiu ruku“, ktorá by viedla 
k vyššej schopnosti reagovať na niektoré témy alebo 
dezinformácie. 
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Dominantné témy 
na Facebooku
Na základe spolupráce s Kempelenovým inštitútom 
inteligentných technológií sme identifikovali kľúčové témy, 
ktoré dominovali v komunikácii prezidentky, NR SR s jej 
predsedom a ministerstiev s ministrami/ministerkami na 
Facebooku v období 21.3.2020 – 15.3.2022. Najčastejšie 

vyskytujúce sa témy sa objavili v príspevkoch viac ako 
2000-krát, pričom najmenej vyskytujúce sa témy sa objavili 
približne 300-krát. 

Najčastejšie sa vyskytované témy v príspevkoch:

COVID opatrenia, testovanie, starostlivosť, zdravotníctvo

Polícia a témy ministerstva vnútra

Dezinformácie a hoaxy

Investície, financie, rozvoj

Osobný a rodinný život, výročia, úmrtia
Európska únia a plán obnovy

Medzinárodná spolupráca a NATO

Spravodlivosť

Doprava a bezpečnosť na cestách

Vojna v Ukrajine

Rokovania vlády a brífingy

Ozbrojené sily

Sociálna pomoc a zamestnanosť

Kultúra

Štátna administratíva

Športové úspechy a letectvo

Debaty a televízne vystúpenia

Vzdelávanie a školstvo

Boj proti korupcii

Ochrana životného prostredia

Hranice a susedské vzťahy

Ochrana prírody

Krajská samospráva 
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Čo sa 
komunikovalo
Najdominantnejšou témou posledných dvoch rokoch 
boli opatrenia, testovanie, režim na hraniciach, zdravotná 
starostlivosť a celková situácia v súvislosti s pandémiou 
COVID-19. Neprekvapivo, najviac o pandémii informovalo 
Ministerstvo zdravotníctva SR, silnou témou bola 
pandémia aj na rezortoch vnútra, obrany, kultúry a financií. 
Očkovanie bolo komunikované približne rovnako ako 
štyri zvyšné témy v grafe. Pojem „očkovanie“ ako taký 
bol za monitorovacie obdobie spomenutý 2 025-krát, čo 
predstavuje takmer 6% všetkých príspevkov. 

Téma polície a MV ďalej dominuje z dôvodu, že sme 
do analýzy zahrnuli aj oficiálny kanály polície – Polícia 
Slovenskej republiky a Hoaxy a podvody – Polícia SR. Tieto 
dva kanály sú jedinými, ktoré boli do analýzy zahrnuté 
nad rámec oficiálneho kanálu inštitúcie, a to z dôvodu, 
že oba majú výrazne vyšší výtlak ako kanál ministerstva a 
frekvenciou prispievania a popularitou v zmysle výtlaku a 
sledovateľov ďaleko presahujú väčšinu ÚOŠS. Oficiálny 
kanál polície má 350-tisíc sledovateľov a Hoaxy a podvody 
majú vyše 115-tisíc sledovateľov. Polícia dominuje aj v 
príspevkoch MV SR. V 2 826 príspevkoch za dva roky sa v 
nejakom gramatickom tvare slovo policajt objavilo 653-krát 
a polícia 774-krát. 

Treťou najčastejšie spomínanou témou je téma 
dezinformácií a hoaxov, kam patrí aj dôraz na odborníkov 
a fakty, čo je do veľkej miery opäť ovplyvnené profilom 
Hoaxy a podvody – polícia SR a políciou, kde sa téma 
objavovala najčastejšie. To však dokazuje, že oba tieto 
profily majú významný dopad na formovanie verejnej 
mienky a témy, ktoré dominujú z hľadiska komunikácie 
štátu smerom k občanom. 

Ďalšie témy, ktoré AI systém identifikoval ako dominantné, 
boli prierezového charakteru. Pozitívom je vysoký výskyt 
príspevkov o EÚ a NATO, ale aj spravodlivosť. 

Téma osobných príbehov zamestnancov alebo 
predstaviteľov rezortov je využívaná mnohými orgánmi 
štátnej správy na poľudštenie svojej komunikácie a 
nalákanie sledovateľov, nakoľko takýchto obsah zvykne 
generovať interakcie. 

Koncom sledovaného obdobia sa pochopiteľne zvýšil 
počet statusov na tému vojny na Ukrajine. 

Čo sa 
nekomunikovalo
Témy, ktoré AI systém nevygeneroval a ktoré by sme 
z hľadiska strategickej komunikácie očakávali, sú 
hodnotové naratívy na báze demokracie, tolerancie a 
ľudských práv. V príspevkoch všetkých inštitúcií (vyše 
34 200) bolo slovo „demokracia“ spomenuté 426-krát, 
čo je približne 1,2%. Slovo „tolerancia“ bolo vo všetkých 
príspevkoch spomenuté 98-krát. Pre porovnanie, slovo 
COVID bolo spomenuté 3856 krát. Je evidentné, že 
pandémia ochorenia COVID-19 dominovala verejnému 
priestoru a diskusii. Od leta 2020 sa však začali dvíhať 
vlny dezinformácií a protestov voči opatreniam, ktoré 
polarizovali spoločnosť a podkopávali dôveru v inštitúcie a 
demokraciu. Z pohľadu strategickej komunikácie mohla byť 
demokracia v témach viac prítomná.
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Príspevok s najväčším množstvom interakcií zo slovenských inštitúcií a 
predstaviteľov.9

9 https://www.facebook.com/100044201361085/posts/507378764078831
10 https://www.facebook.com/1488631054500445/posts/5354609307902581; https://www.facebook.com/watch/?v=687571842396208
11 https://www.facebook.com/watch/?v=687571842396208
12 https://www.facebook.com/hoaxPZ/photos/a.317666309061243/1175685833259282/

Najviac príspevkov týkajúcich sa všetkých aspektov 
vojny na Ukrajine uverejnila Polícia SR, ktorá zachytáva 
situáciu na hraničných priechodoch,10 a má prvý kontakt s 
utečencami prichádzajúcimi na územie SR. Kampaň polície, 
kde reagovali na dezinformácie o migrantoch rozhovormi 
z hranice, mala nadpriemerný výtlak. Video zachytené na 
obrázku nižšie malo vyše milióna vzhliadnutí.11

Cez 100 príspevkov uverejnilo aj MV, ktoré sa snaží aj cez 
svoju stránku koordinovať prílev utečencov a profil Hoaxy 
a podvody – Polícia SR.12 Nad 50 príspevkov uverejnili 
predseda vlády Heger, minister Naď, minister Korčok, MO 
SR a Ozbrojené sily SR.  

Najčastejšou témou uverejnených príspevkov bola Ukrajina 
čeliaca Ruskej invázii (30%), dezinformácie týkajúce sa 
konfliktu (15%), odozva EÚ a humanitárna pomoc (obe 11%). 
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Príklady dobrej 
praxe v komunikácii

13 https://www.facebook.com/watch/?v=590685848807585; https://www.facebook.com/watch/?v=2097148647089624; https://www.facebook.com/watch/?v=2117239738423049 
14 https://www.facebook.com/watch/?v=430752375258958
15 https://www.facebook.com/watch/mzv.sk/184694893514889/
16 https://www.youtube.com/watch?v=i8OZ9IAKQSs&ab_channel=MinisterstvospravodlivostiSR
17 https://www.facebook.com/hashtag/relaciaAzimut/
18 https://podcasts.apple.com/sk/podcast/ministerstvo-dopravy-a-v%C3%BDstavby-sr/id1540058280
19 https://www.facebook.com/RichardSulik/videos/280448944044212/
20 https://www.facebook.com/watch/?v=435668941423956

Jednoduchá 
komunikácia 
Pri tematicky náročnejších alebo dôležitejších témach 
je dobrou praxou skôr viac jednoduchších a kratších 
príspevkov k téme. Namiesto dlhších komplikovaných 
textov sa niektorí predstavitelia, napríklad prezidentka, 
skôr snažia osloviť občanov prostredníctvom kratších 
videopríhovorov, prípadne rozhovorov z podujatí. 
Dobrou praxou je aj strihanie tlačových dlhých tlačových 
konferencií a rozhovorov v televízii do maximálne jedno-
dvoj-minútových „sketchov“ s kľúčovými bodmi. Takéto 
vopred pripravené krátke videá13 sú dobrým nástrojom na 
komunikovanie strategických naratívov alebo tém, ktoré 
nie sú jednoduché na uchopenie prostredníctvom textu, 
prípadne sa nachádzajú v polhodinovom zázname tlačovej 
konferencie.

Menej formálna 
komunikácia s občanmi 
Výrazným konceptom je aj „Premiérsky taxík“14 – 
neformálna diskusia predsedu vlády s rôznymi hosťami 
o ich problémoch a aktuálnych spoločenských témach, 
ktorá prináša premiéra a rozhodnutia vlády bližšie k ľudom. 
Koncept premiérskeho taxíka by mohli využívať viaceré 
inštitúcie a ich predstavitelia napríklad na svojich cestách 
po regiónoch, aby sledovateľom akcentovali prioritu 
stretávania sa s ľuďmi po celom Slovensku. 

Vytváranie 
originálneho 
audiovizuálneho 
obsahu
Viaceré inštitúcie vytvárajú vlastné podcasty, videá či 
rozhovory, často ladené do neformálneho prostredia. 
Ako príklad možno uviesť videoformát Hlboká Online 
ministerstva zahraničných vecí,15 podcast ministerky Márie 
Kolíkovej o súdnej mape,16 relácia AZIMUT 24/7 OS SR,17 
podcast ministerstva dopravy DOPCAST18, video show 
štátneho tajomníka Husára „Obed s Ivanom Husárom“, 
sériu videí „Polhoďka s ministrom“ z kuchyne Richarda 
Sulíka19 alebo video show v spolupráci s expertmi „Mysli s 
hlavou štátu“ z dielne Prezidentky.20
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21 https://www.facebook.com/watch/?v=616913422992960 
22 https://www.facebook.com/255404251995025/posts/898312541037523
23 https://www.facebook.com/100068809436626/posts/159661136337533
24 https://www.instagram.com/explore/tags/suklslovnik/?hl=en
25 https://www.facebook.com/malymiso/videos/3065318200455703, https://www.facebook.com/100064529746693/posts/283809020446754

Odborníci v popredí
Séria videí Eduarda Hegera s odborníkmi, „Verte faktom, 
nie mýtom“21, v ktorej lekári odpovedajú na otázky o 
zdraví, , či práca Ministerstva zdravotníctva s lekármi22 a 
regionálnou samosprávou23 buduje dôveru v expertov 
z oblasti medicíny. „Slovník farmaceutických pojmov“ 
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv prináša tiež pravidelné 
informácie o negatívnych účinkoch liekov a debunkuje 
dezinformácie v oblasti zdravia.24 Na profesionalitu a 
odbornosť v obore kladie dôraz aj Ministerstvo dopravy 
prostredníctvom svojich pravidelných rozhovorov s 
odborníkmi v rámci rezortu, či policajný a hasičský zbor, 
ktorí takmer denne prinášajú informácie o úspechoch 
a práci svojich členov. Silný dôraz na odbornosť a vedu 
naopak chýbal v komunikácii Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu.

Práca s influencermi
Vyskúšať si „život“ vojaka ponúkla spolupráca OS SR s 
video blogerom Malým Mišom, ktorý si v rámci svojich videí 
„1 deň ako...“ vyskúšal, aké je to byť na jeden deň vojakom 
špeciálnych síl a vojakom mechanizovanej roty.25 Takýto 
pohľad do vnútra jednotlivých ministerstiev unikátnym 
spôsobom priblíži náročnosť práce a poslanie jednotlivých 
profesií. Má potenciál popularizovať danú profesiu medzi 
mladými generáciami. 
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Jednotlivec ako nositeľ 
témy s ľudskými a 
vtipnými elementami  
Komunikácia veľvyslanca Petra Bátora sa odlišuje od 
väčšiny iných zástupcov štátnej správy v tom, že svoju 
komunikáciu začal tvoriť neformálne na Instagrame26, kde 
má 23-tisíc sledovateľov. Zatiaľ čo zo začiatku využíval 
profil primárne na vtipné príspevky, ktoré prinášali ľudský 
rozmer do práce vysoko postaveného úradníka v štátnej 
správe, ako veľvyslanec pri NATO začal profily prepájať 
aj s komunikovaním tém typu očkovanie, význam NATO, 
obrany, a pod. Aj napriek tomu, že takáto komunikácia 
nie vhodná na všetky kanály, štýl komunikácie typu Petra 
Bátora by mohol byť prevzatý aj inými inštitúciami.

Využívanie hashtagov 
a sloganov
Vytváranie jednoduchých sloganov pri predstavovaní novej 
legislatívnej iniciatívy alebo kampaniach pomôže občanom 
rýchlo pochopiť ich hlavnú myšlienku. Úspešným príkladom 
je novela trestného zákona, pri ktorej Ministerstvo 
spravodlivosti používalo slogan „K SLABŠÍM MIERNEJŠÍ, 
K SILNEJŠÍM PRÍSNEJŠÍ“. Témy spolupráce v oblasti 
Európskej únie a NATO MZV a MO napríklad komunikujú 
hashtagom #mysmeEU #mysmeNATO, ktoré by mohli 
prebrať kanály všetkých inštitúcií.

26 https://www.instagram.com/peter_bator_very_unofficial/
27 https://www.facebook.com/313187412842466/posts/1080157386145461

Interaktívny obsah, 
ktorý buduje kritické 
myslenie
Stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR alebo Zahraničná 
politika sa nás týka pravidelne zapájajú sledovateľov 
prostredníctvom hlasovaní a pravidelných súťaží.27 Takáto 
komunikácia nie je jednosmerná, evokuje snahu o dialóg s 
verejnosťou a generuje interakcie. 
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Ľahko rozpoznateľná 
vizuálna identita 
a zrozumiteľná 
vizualizácia dát
Napríklad Ministerstvo zdravotníctva SR má ľahko 
rozpoznateľnú vizuálnu identitu a zároveň efektívne 
produkuje vizuálne pútavý obsah prinášajúci dôležité 
informácie vo forme rôznych grafov a infografík.28 Takýto 
obsah je ľahko rozpoznateľný v kvantách príspevkov 
a komunikované informácie sú zrozumiteľné širokému 
spektru cieľových skupín. 

Využívanie humoru
Jedným z prostriedkov budovania dôvery v občanov je 
ľudskosť. Tá sa okrem iných foriem dá prejaviť napríklad 
aj humorom. Humor na sociálne siete patrí, je ich bežnou 
súčasťou, a preto by sa ho nemuseli úplne strániť ani 
inštitúcie. Ministerstvo hospodárstva odľahčuje svoju 
komunikáciu zdieľaním tzv. „memes“, minister Gröhling 
používa v príspevkoch na Instagrame hashtag #bald a 
robí si srandu zo svojich obľúbených raňajok – chlieb vo 
vajci, Polícia SR využíva v textoch sarkazmus a niektoré 
inštitúcie sa vtipne zapájajú do diskusie v komentároch. 
Citlivo využitý humor môže viesť k celkovému poľudšteniu 
inštitúcie, za ktorými v konečnom dôsledku tiež stoja ľudia.
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Prítomnosť inštitúcií a ich predstaviteľov 
na sociálnych sieťach k 20 - 27.3.2022

Inštitúcie a ich účty
Názov inštitúcie alebo kanálu Facebook Instagram LinkedIn YouTube Twitter

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14 670 2019 1 846 1 040 56

Ministerstvo financií SR 21 204 2 878 124 34  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 899  618 49  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 9 497 1 606 1 473 204  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 095 2 119  96 209

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 44 324 13 445  6 821 2 121

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 33 961  8 86  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 456 64 505 22  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 56 104 5832 188 1 960 125

Ministerstvo spravodlivosti SR 11 222 160 180 26  

Ministerstvo vnútra SR 73 449 2 406 823   

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 39 528 8 223 2 200 Skrytý 
počet  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 219 250 29 506 381 542  

Ministerstvo životného prostredia SR 21 620 1 533 352 72  

Národná rada Slovenskej republiky 10 579 4 370 444 9 250  

Národný bezpečnostný úrad 3 944  1 136   

Ozbrojené Sily SR 51 263 20 783  2 870  

Polícia Slovenskej republiky 468 949 234 313  9 480  

Prezidentský palác 6 414  611   

Úrad vlády Slovenskej republiky 44 995 5 733 458 111  

Finančná správa 120 568 2 260 404 1 430  

Hasičský a záchranný zbor 80 579     

Hoaxy a podvody - Polícia SR 134 183     

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 50 160     

Zahraničná politika sa nás týka 10 812     
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Predstavitelia
Meno Facebook Instagram Twitter YouTube

Ján Budaj 5 401 1 404   

Zuzana Čaputová 353 285 447 188 157 200 6 810

Andrej Doležal 8 790 465   

Branislav Gröhling 61 603 41 307   

Eduard Heger 44 522 20 707 12 200  

Mária Kolíková 18 655 6 687   

Boris Kollár 144 992 35 896   

Ivan Korčok 21 002 14 672 21 800  

Milan Krajniak 58 200 9 577   

Igor Matovič 277 684 76 709 5 033 Skrytý počet

Roman Mikulec 30 712 4 341   

Natália Milanová 6 164 1 231   

Jaroslav Naď 52 836 10 718 7 465  

Veronika Remišová 56 748 13 015 2 757  

Richard Sulík 142 352 33 141 3 234  

Počty sledovateľov dal dokopy Samuel Reško, stážista v Centre demokracie a odolnosti, dáta sú približné k poslednému 
marcovému týždňu.
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