
 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
V BOJI S HYBRIDNÝMI HROZBAMI

 



EÚ a NATO ponúkajú viaceré platformy pre multilaterálny prístup k boju
proti hybridným hrozbám. Dávajú priestor a inštitucionalizovaný rámec
nástrojov pre komunikáciu, spoluprácu a koordináciu aktérov. 

Zodpovednosť za boj proti hybridným hrozbám EÚ a NATO jednoznačne
vnímajú ako zodpovednosť  na národnej úrovni členských štátov. 

Zdieľanie a výmena spravodajských informácií, zdieľané situačné
povedomie, spoločné cvičenia a podpora budovania kapacít a expertízy
sú hlavnými oblasťami, z ktorých môžu členské štáty čerpať a kde
prebieha intenzívna spolupráca medzi EÚ a NATO. 

V rámci EÚ je akcentovaná problematika integrity volieb, podpory
plurality a nezávislosti médií, mediálnej gramotnosti či ochrany
používateľov v online priestore. Túto agendu aktívne rieši European
Democracy Action Plan a Digital Services Act. 

V rámci NATO je akcentovaná obrana v kybernetickej doméne, spoločné
cvičenia s prvkami hybridných hrozieb, pôsobenie Counter Hybrid
Support Teams či intenzívna spravodajská spolupráca. 
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Efektívny boj s hybridnými hrozbami vyžaduje dialóg a koordináciu na
politickej a operačnej úrovni medzi organizáciami, ale aj štátmi, respektíve
medzi štátmi a organizáciami. Zastrešenie regionálnych a multilaterálnych
iniciatív umožňuje spájať zdroje v jednotný prístup k boju s hybridnými
hrozbami. Tendencia využívať hybridné operácie cielené na podlomenie
dôvery v demokratické inštitúcie alebo bezpečnosť infraštruktúry štátu je
značne rastúca.

Európska únia (ďalej len „EÚ”) a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (ďalej
len „NATO”) čelia predovšetkým dezinformačným kampaniam v prospech
Ruskej federácie. V roku 2019 zaznamenala EÚ 998 prípadov šírenia
dezinformácií z Ruska. Vplyvové aktivity zároveň vyvíjala aj Čína, svoje úsilie
multiplikovala v roku 2020, a to najmä v súvislosti s pandémiou nového
koronavírusu [1].

Nejasné vymedzenie či absencia vymedzenia termínov v oblasti hybridných
hrozieb môže viesť k oslabeniu bezpečnostnej diskusie – prehlbuje
neschopnosť problematiku jasne pochopiť a riešiť. Na druhej strane však má
voľnejšie definovanie pojmov potenciál diskusiu podporovať a aktérov
motivovať k zapájaniu sa. Štáty tak dokážu do zdieľania bezpečnostnej
agendy začleniť vlastné priority.

Pri riešení hybridných hrozieb sa nezohľadňujú iba kinetické nástroje
(použitie vojakov bez označenia, sabotáže proti kritickej infraštruktúre,

organizovanie štátnych prevratov, atentáty na objednávku), ale aj
nekinetické prostriedky ako vplyvové informačné operácie, propaganda,

kybernetické útoky, sponzorovanie radikálnych politických hnutí, vyvíjanie
hospodárskeho nátlaku či iné skryté akcie pre destabilizáciu štátov.

 

NATO a EÚ vstúpili do boja proti hybridným hrozbám v reakcii na zvýšené
riziko teroristických útokov súvisiace s aktivitami Islamského štátu,

vzostupom informačného boja, zahraničným zasahovaním vo voľbách
(predovšetkým z Ruska) a stále škodlivejšími kybernetickými útokmi. Obe
organizácie sa zameriavajú na ochranu vlastných štruktúr, rozhodovacích
procesov a infraštruktúry.

ÚVOD

[1] Viac o dezinformačných aktivitách v súvislosti s pandémiou koronavírusu v správe EEAS (2020): 
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-2-22-april/.  2 
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Hlavná zodpovednosť je v rukách členských štátov, NATO a EÚ vykonávajú
pomocné a koordinačné úlohy v oblastiach, kde sa opatrenia na národnej
úrovni ukázali ako neúčinné alebo nedostatočné. Obe organizácie stanovujú
spoločné normy a požiadavky pre členské štáty, týkajúce sa odolnosti voči
hybridným hrozbám (s cieľom eliminovať národné zraniteľnosti
ovplyvňujúce európsku a transatlantickú bezpečnosť).

Ako prekážka sa môže javiť rôzne vnímanie hybridných hrozieb členskými
štátmi. Kľúčom k porozumeniu sa stáva snaha o uľahčovanie výmeny
získaných skúseností a zlepšovanie povedomia o hybridných hrozbách, ako
aj organizovanie medzinárodných cvičení, ktoré zahŕňajú hybridné scenáre. 

V závislosti od ochoty rôznych subjektov spolupracovať existujú tri úrovne
štátnej a multilaterálnej spolupráce: prvou je prístup „celej vlády“ (whole-of-
government), druhou je prístup „celej spoločnosti“ (whole-of-society). Pre
medzinárodnú spoluprácu má význam najmä posledná úroveň, a teda
„komplexný prístup“ (comprehensive approach), ktorý zastrešuje spoluprácu
skupín a štátov s medzinárodnými organizáciami. Základným princípom je
spolupráca a koordinácia pri riešení spoločných výziev so zárukou
rešpektovania vzájomných úloh a autonómie rozhodovania [2].

Medzinárodné organizácie ponúkajú priestor a inštitucionalizovaný rámec
nástrojov pre komunikáciu, spoluprácu a koordináciu aktérov. Jadro úsilia
predstavuje vybudovanie schopnosti čeliť hybridným hrozbám pomocou
komplexných národných prístupov, ako aj integrovanej medzinárodnej
reakcie (v zmysle spolupráce EÚ a NATO a regionálnej spolupráce aj mimo
vojenskej sféry).

Obranné mechanizmy voči hybridným hrozbám sú väčšinou založené
na postupoch realizovaných na národnej úrovni. Zraniteľné miesta sa
pre jednotlivé štáty a oblasti líšia, čo potrebu vnútroštátneho prístupu
iba zdôrazňuje. Rámcové uchopenie uvedených faktorov odomyká
možnosti detekčných a reakčných mechanizmov špecifických pre daný
región. Štáty sa však musia aktívne spájať v organizácii a koordinácii
aktivít, ktorých platformu dnes poskytujú práve EÚ a NATO.

[2] Courtney, Ch. K., Globalization—the worldwide system of instant communication, finance and commerce —
has given a dramatic boost to the phenomenon of hybrid threats, one of today’s central security challenges
(2019): https://www.afsa.org/working-nato-address-hybrid-threats.  3 
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charakter a kapacity aktéra stojaceho za hybridnou hrozbou;

vlastné zraniteľné miesta;

opatrenia smerujúce k zvýšeniu odolnosti na vnútroštátnej úrovni,
zamerané na odstránenie nedostatkov a zmiernenie zraniteľností;
oblasti, v ktorých je medzinárodná spolupráca potrebná pre
zefektívnenie vnútroštátneho boja proti hybridným hrozbám, respektíve
za účelom ochrany spoločných regionálnych a medzinárodných záujmov.

Aby boli štáty schopné efektívne bojovať s hybridnými hrozbami, musia
operovať minimálne s nasledovnými faktormi:
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Základný dokument EÚ v oblasti boja proti hybridným hrozbám predstavuje
Communication Joint Framework on Countering Hybrid Threats:                
A European Union Response z roku 2016 [3]. Primárnym cieľom je prijatie
holistického prístupu pre dosiahnutie dostatočnej úrovne situačného
povedomia na identifikáciu zmien v bezpečnostnom prostredí EÚ
súvisiacich s hybridnou činnosťou štátnych alebo neštátnych subjektov. 

Aby bolo možné účinne čeliť hybridným hrozbám, je nutné dosiahnuť
prijateľnú úroveň v ceste za dlhodobým cieľom, ktorým je zlepšenie výmeny
informácií a podpory zdieľania spravodajských informácií v rámci EÚ, medzi
členskými štátmi a s partnermi. 

Nevyhnutnou sa podľa spomínaného dokumentu stáva schopnosť reagovať
na hybridné hrozby. Balíček reakcie musí byť schopný pôsobiť od taktickej
po strategickú úroveň, kombinovať reaktívne i proaktívne prvky a mať
schopnosť aplikovať ofenzívne a defenzívne prístupy odstrašovania, a to aj
využívaním vhodnej metódy strategickej komunikácie. 

Ďalej je to budovanie odolnosti spoločnosti, ktorú je možné podporovať
prostredníctvom prevencie, rýchlej reakcie a zvyšovania povedomia
verejnosti o hybridných hrozbách. Rovnako sa objavuje aj potreba
posilnenia mediálnej gramotnosti a povedomia občanov EÚ, ktoré reflektujú
aktivity jednotlivých orgánov. 

Je potrebné zaoberať sa tiež potenciálnymi zraniteľnosťami kľúčových
subjektov a objektov, dodávateľských reťazcov a spoločnosti – chrániť
kritickú infraštruktúru, ktorej narušenie by malo vážne hospodárske, rovnako
ako aj sociálne dopady. Jedným z dôležitých bodov je zacielenie na
financovanie hybridných hrozieb, kde EÚ vyvíja úsilie v oblasti boja proti
trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Ako otázka figuruje aj
zintenzívnenie spolupráce s tretími krajinami. 

Významným míľnikom aktivít EÚ v oblasti hybridných hrozieb je materiál
Conclusions on Complementary Efforts to Enhance Resilience and
Counter Hybrid Threats [4]. Prvýkrát explicitne uvádza termíny odolnosť,
hybridné hrozby či dezinformácie a zodpovednosť za boj proti hybridným
hrozbám formálne prenáša na členské štáty. Úsilie EÚ je podľa tohto
dokumentu komplementárne a nemá vplyv na výlučnú zodpovednosť
členských štátov v otázkach národnej bezpečnosti. 

[3] Joint Framework on countering hybrid threats a European Union response (2016):  https://eur-
ex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018.

[4] Conclusions on Complementary Efforts to Enhance Resilience and Counter Hybrid Threats (2019): 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf.

RELEVANTNÉ
DOKUMENTY
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V oblasti hybridných hrozieb považuje za nevyhnutný komplexný celovládny
a celospoločenský prístup k bezpečnosti, ktorý zefektívňuje úsilie
prostredníctvom horizontálnej pracovnej kultúry, dobrovoľnej výmeny
informácií a cvičení naprieč sektormi. 

Dokument sa venuje aj odstrašeniu, ktoré spája odolnosť a schopnosť
reakcie na krízy so schopnosťou uvaliť na agresorov sankcie. Posúva dôraz
operačného modelu z reakcie na prevenciu. Zodpovednosť za riešenie
hybridných hrozieb je na národnej úrovni, hybridné hrozby však národné
hranice presahujú. Multilaterálna spolupráca je preto nevyhnutná, pričom
kľúčovým elementom sú spoločné cvičenia. 

Posledný vývoj aktivít EÚ deklaruje European Democracy Action Plan
(EDAP) z roku 2020, ktorého cieľom je zabezpečiť účasť občanov na
demokratickom systéme prostredníctvom informovaného rozhodovania bez
nezákonných zásahov a manipulácie, resp. bez externej intervencie [5].
Venuje sa oblastiam integrity volieb, slobody a plurality médií a napokon
boja s dezinformáciami.

EDAP reaguje na hrozby súvisiace s demokratickým rozhodovaním (integrita
a transparentnosť volieb, pravidlá pre sponzorovaný obsah a financovanie
politických strán, sloboda a pluralita médií), verejným diskurzom (bez
dezinformácií a skresľovania reality), zabezpečením demokratického
systému bŕzd a protiváh a reakciami na krízu spojenú s koronavírusom.
Mimo iného v duchu spolupráce sľubuje aj podporu občianskej spoločnosti,
mediálnej gramotnosti či fact-checkingu.

Najnovšiu súčasť digitálnej stratégie EÚ predstavuje Digital Services Act
(DSA), ktorý sa snaží o posilnenie jednotného trhu s digitálnymi službami,
ako aj podporu inovácií a konkurencieschopnosti európskeho online
prostredia. Ide o sériu legislatívnych aktov, ktorá reaguje na akútnu potrebu
aktualizovať právny rámec jednotného trhu z hľadiska garancie bezpečnosti
užívateľov a podpory inovácií v prípade poskytovateľov digitálnych služieb. 

Piliermi modernizácie sa tak stávajú pravidlá vymedzujúce zodpovednosť
digitálnych služieb za ochranu práv užívateľov, ako aj na pravidlách ex ante
vzťahujúcich sa na gigantické online platformy. Plánuje sa zavedenie
postupov pre správu obsahu, diskutovanými sú zatiaľ aj mechanizmy sankcií
zamerané na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu pri rešpektovaní
rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi a právnymi systémami [6]. 

[5] European Democracy Action Plan (2020): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12506-European-Democracy-Action-Plan.

[6] The Digital Services Act Package (2020): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-
package. 6 
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Európska únia sa aktívne venuje problematike dezinformácií práve pod
záštitou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (European External
Action Service, EEAS), respektíve jej divízie strategickej komunikácie. Mimo
EEAS sa otázkam dezinformácií a vplyvu zahraničných aktérov venuje aj
Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament. 

Na základe rozhodnutia Európskej rady bola zriadená pracovná skupina
East StratCom Task Force, ktorej úlohou je analýza dezinformačných
trendov a odhaľovanie dezinformačných naratívov prichádzajúcich z Ruskej
federácie. Pozostáva zo 16 odborníkov na strategickú komunikáciu so
znalosťami ruského jazyka. Podobne existujú ďalšie pracovné skupiny – prvá
funguje v regióne Západného Balkánu (Task Force Western Balkans), druhá
sa venuje južnému susedstvu (Task Force South) [7].

Vo východnom susedstve sa expertná skupina sústreďuje na tri základné
ciele: efektívna komunikácia a podpora politík EÚ; posilnenie mediálneho
prostredia (vrátane členských štátov EÚ) a podpora slobody a nezávislosti
médií; zlepšenie kapacít EÚ na predikciu, riešenie a reakciu na
dezinformačné činnosti externých aktérov. 

Za účelom kvalitnejšej výmeny informácií a zdieľania spravodajských
informácií bola vytvorená spoločná platforma pre členské štáty a zástupcov
EÚ, EU Hybrid Fusion Cell. Slúži na získavanie, analýzu a zdieľanie
informácií z utajovaných a otvorených zdrojov, ale aj vydávanie varovaní pri
ukazovateľoch hybridných hrozieb od zainteresovaných strán. Je v úzkom
spojení s podobnými orgánmi EÚ a členských štátov a funguje na báze
blízkej spolupráce s Hybrid CoE. Pôsobí pod zastrešením EEAS, konkrétne
pod EU Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN) [8]. 

V roku 2018 bol sformulovaný Code of Practice on Disinformation,
zameraný na opatrenia voči šíreniu online dezinformácií a fake news. Na
implementácii samoregulačných noriem sa zhodli viacerí zástupcovia
online platforiem, sociálnych sietí a reklamného odvetvia. Podľa výročnej
správy z roku 2020 [9] sa signatári za posledný rok zamerali na prijímanie
politík pre zvýšenie transparentnosti politických reklám, identifikáciu
použitia manipulatívnych techník a šírenia fake news, nastavenie funkcií pre
redukciu dôveryhodných informácií a podobne. 

[7] Strategic communications: East and South (2016): 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_30_Stratcoms.pdf. 

[8] A Europe that protects: good progress on tackling hybrid threats (2019): 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2788.

[9] Assessment of the Code of Practice on Disinformation – Achievements and areas for further improvement 
(2020): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-code-practice-disinformation-
achievements-and-areas-further-improvement

PLATFORMY PRE BOJ 
S DEZINFORMÁCIAMI
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Samoregulačný mechanizmus však znamená nutnosť spoliehať sa na
dobrovoľné a zodpovedné zdieľanie údajov danými platformami. Očakáva
sa preto príprava transformácie na mechanizmus koregulačný. Posilniť by sa
mal aj tlak na transparentnosť postupov platforiem v algoritmoch, ktoré
zasahujú voči problematickému obsahu či odporúčajú konkrétny obsah
užívateľov [10].

Originálny cieľ Systému rýchleho varovania pred dezinformáciami (Rapid
Alert System on Disinformation) predstavovala podpora koordinácie medzi
inštitúciami EÚ a štátnymi orgánmi. Pod záštitou EEAS mal členským
štátom a inštitúciám umožňovať zdieľanie údajov, formuláciu spoločných
reakcií, budovanie spoločného situačného povedomia a efektívne využívanie
času a zdrojov v boji s dezinformáciami [11].

Reálne sa však v súčasnosti nejedná o efektívne nastavený systém, ktorý by
rýchlo zhromažďoval dáta a zasielal varovania. Práve naopak, väčšina členov
nie je aktívna, neprispieva do databázy, ktorej tiež chýbajú štandardy
pridávania informácií. Rovnako absentuje aj systematická analýza obsahu,
respektíve vznikajúcich dezinformačných trendov. Zatiaľ tak možno skôr
hovoriť o platforme, v rámci ktorej si členské štáty a inštitúcie zdieľajú
rôznorodé informácie v kontexte boja proti dezinformáciám. Mechanizmus
varovania doposiaľ aktivovaný nebol.

Systém prešiel od svojho vzniku určitým vývojom – za posledné obdobie
vznikli pre riešenie problémov viaceré úrovne. Best practises (osvedčené
postupy) v kontexte strategickej komunikácie jednotlivých štátov sa zdieľajú
v prostredí Communicators Portal. V druhej časti je platforma rozdelená na
sekcie Research and Analytics, Strategic Communications Cooperation Hub.

[10] Erga Report on Disinformation: Assessment of the Implementation of the Code of Practice (2019): 
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.pdf.

[11] Rapid Alert System (2019): https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ras_factsheet_march_2019_0.pdf. 8 
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vplyv – identifikácia dimenzií vplyvu nepriateľského štátu; posilnenie
schopností odstrašovať a podľa potreby individuálne alebo kolektívne
konfrontovať nepriateľské aktivity;

zraniteľnosť a odolnosť – identifikácia zraniteľných miest (pre špecifický
štát a vo všeobecnosti); skúmanie rizík, identifikácia možných útokov,
zvýšenie odolnosti v rámci štátov, medzi štátmi navzájom a medzi štátmi
a inštitúciami;

stratégia a obrana – vzdelávanie v oblasti hybridných hrozieb, súvisiacich
stratégií a dôsledkov pre bezpečnostnú, obrannú a vojenskú politiku.

Užšia interakcia medzi EÚ a NATO by obom organizáciám umožnila lepšie
sa pripravovať a účinne reagovať na hybridné hrozby. Bolo identifikovaných
niekoľko oblastí pre užšiu spoluprácu a koordináciu medzi EÚ a NATO,
vrátane situačného povedomia, kybernetickej bezpečnosti, strategickej
komunikácie a prevencie, respektíve reakcie na krízy.

Obe inštitúcie vypracovali príručky na koordináciu odpovedí na hybridné
aktivity a začali sa zúčastňovať cvičení (Parallel and Coordinated Exercises,
„PACE“). Spolupráca funguje aj v rámci centier výnimočnosti EÚ a NATO, či
INTCEN a pobočky na analýzu hybridných hrozieb v rámci JIS.
 
Špecifickú kategóriu medzinárodnej spolupráce predstavuje Európske
centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE),
ktoré vzniklo v roku 2017 za účelom výskumu uplatňovania hybridných
stratégií a podnecovanie vývoja koncepcií a technológií v rámci súkromného
sektora a priemyslu pre budovanie odolnosti členských štátov. Primárnym
cieľom Hybrid COE je vytvorenie priestoru pre spoluprácu medzi
zúčastnenými štátmi EÚ a NATO v podobe platformy pre zdieľanie
informácií a skúseností. SR sa jeho členom stala v roku 2020.

Centrum sa orientuje na tri oblasti záujmov:

Na základe zistení v tejto a predchádzajúcich kapitolách výskumu je v ďalšej
časti sformulovaná banka hrozieb a odporúčaní, ktoré súvisia s bojom proti
hybridným hrozbám v kontexte medzinárodnej spolupráce.

Cieľom je pomenovať hrozby a nedostatky na úrovni EÚ a NATO, ktoré sa SR,
ako členského štátu, priamo dotýkajú. Rovnako je tomu v prípade
príležitostí, ktoré sa prostredníctvom členstva v oboch medzinárodných
organizáciách otvárajú

SPOLUPRÁCA 
EÚ A NATO
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 4 

HROZBY
Rôznorodosť prístupov, vnímania a aktivít jednotlivých štátov v boji proti
hybridným hrozbám vedie v niektorých prípadoch k neefektívnosti
vytvorených mechanizmov. 

Efektivita spoločného boja závisí na (ne)ochote subjektov spolupracovať
na medzinárodnej úrovni, napr. v kontexte výmeny spravodajských
informácií. 

Orientácia NATO a vnútroštátnych politík štátov Západu na riešenie
kybernetickej bezpečnosti odkrýva a podporuje zraniteľnosť v podobe
absencie riešení v oblasti kognitívnej bezpečnosti. 

Chýbajúce páky EÚ pre prácu s digitálnymi platformami a sociálnymi
sieťami za účelom dosiahnutia vyšších štandardov zodpovednosti,
transparentnosti a spoľahlivosti otvárajú priestor pre neželané aktivity či
intervencie tretích strán. (Ako riešenie sa v prípravnej fáze ponúkajú
plány súvisiace s DSA a EDAP.)

V rámci diskusie o vytvorení či reforme opatrení v boji proti hybridným
hrozbám na úrovni EÚ sa ako problém javí výrazná rozdielnosť medzi
prístupmi členských štátov k definovaniu základných pojmov. 
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EÚ a NATO ponúkajú viaceré platformy pre multilaterálny prístup k boju
proti hybridným hrozbám. Dávajú priestor a inštitucionalizovaný rámec
nástrojov pre komunikáciu, spoluprácu a koordináciu aktérov. 

Zodpovednosť za boj proti hybridným hrozbám EÚ a NATO jednoznačne
vnímajú ako zodpovednosť  na národnej úrovni členských štátov. 

Zdieľanie a výmena spravodajských informácií, zdieľané situačné
povedomie, spoločné cvičenia a podpora budovania kapacít a expertízy
sú hlavnými oblasťami, z ktorých môžu členské štáty čerpať a kde
prebieha intenzívna spolupráca medzi EÚ a NATO. 

V rámci EÚ je akcentovaná problematika integrity volieb, podpory
plurality a nezávislosti médií, mediálnej gramotnosti či ochrany
používateľov v online priestore. Túto agendu aktívne rieši European
Democracy Action Plan a Digital Services Act. 

V rámci NATO je akcentovaná obrana v kybernetickej doméne, spoločné
cvičenia s prvkami hybridných hrozieb,  pôsobenie Counter Hybrid
Support Teams či intenzívna spravodajská spolupráca. 

PRÍLEŽITOSTI 
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