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ÚVOD 

Problematika dezinformácií a boja proti nim je odrazom vývoja bezpečnostného prostredia 

v jeho plnej dynamickosti. Zhoršujúci sa stav posilňuje riziko rozvratu spoločensko-politickej 

stability pod vplyvom hybridných hrozieb, vrátane informačných kampaní štátnych a neštát-

nych aktérov. Negatívny dopad dezinformácií a ich prítomnosť vo verejnom diskurze znáso-

bila v rokoch 2020 a 2021 pandémia koronavírusu. Tá na jednej strane ešte viac odkryla zra-

niteľnosti bezpečnostného systému Slovenskej republiky, na druhej strane napomohla štátu 

a jeho inštitúciám naplno si uvedomiť rozsah problému šírenia dezinformácií. Ako pozitívum 

po parlamentných voľbách v roku 2020 možno vnímať stabilizáciu zahraničnopolitickej orien-

tácie SR v euroatlantickom susedstve a tiež systematický pokus o vytvorenie strategického 

a konceptuálneho rámca, ktorý dezinformácie reflektuje ako jednu zo zásadných hrozieb. Pre-

šľapy v riadení pandemických opatrení, a najmä často chaotická, neprehľadná a nedôsledná 

komunikácia avšak bez pochýb pomohli vytvoriť živnú pôdu pre šírenie dezinformácií spo-

chybňujúcich ochranné opatrenia, očkovanie, či dokonca pandémiu ako takú.  

Daný stav môžeme do značnej miery pripísať chýbajúcemu inštitucionálnemu rámcu a neak-

tuálnemu právnemu rámcu, nedostatočným spôsobilostiam, vybavenosti, pripravenosti a ka-

pacitám štátnej správy monitorovať a vyhodnocovať informačné prostredie, systematicky viesť 

a koordinovať vlastné proaktívne komunikačné kampane s multiplatformovým cielením. Je po-

trebné, aby sa štát posunul od pokusov o prístup „celej vlády“ (whole-of-government), even-

tuálne k spolupráci so súkromným sektorom, médiami a občianskym sektorom v zmysle prí-

stupu „celej spoločnosti“ (whole-of-society). Nasledujúca analýza ponúka zhrnutie, hodnotenie 

doterajšieho prístupu SR k boju s dezinformáciami  a odporúčania krokov a opatrení, ktoré by 

ho mohli zlepšiť do budúcna. 
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NÁRODNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC  

V rámci Programového vyhlásenia vlády (ďalej PVV) prijatého koalíciou po voľbách v roku 

2020 (a opätovne po rekonštrukcii vlády v roku 2021) sa problematika dezinformácií spomína 

vo viacerých oblastiach: obrany, vzdelania, mediálneho priestoru, spravodlivosti1 a medziná-

rodného prostredia. Vo všetkých prípadoch je téma dezinformácií prirodzene uvádzaná v spo-

jitosti s hybridnými hrozbami (ako ich podmnožina), respektíve otázkami kybernetickej bez-

pečnosti, propagandy, extrémizmu či nenávistného prejavu. Dominantnou je najmä sféra pô-

sobnosti rezortu ministerstva obrany, respektíve jej rozšírenie, ktoré má reagovať na vyššie 

načrtnutú dynamiku bezpečnostného prostredia aj v súvislosti s technologickým vývojom. Kľú-

čovým deklarovaným cieľom je príprava Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným 

hrozbám (APHH) a šíreniu dezinformácií a vytvorenie adekvátnych centrálnych kapacít pre 

jeho realizáciu. Na finálnych fázach jeho realizácie sa medzirezortne podieľajú štátni tajomníci 

a predstavitelia jednotlivých štátnych orgánov. Nosnými bodmi akčného plánu sú investície do 

ľudských zdrojov, softvérových nástrojov boja proti dezinformáciám, vykonanie auditu odol-

nosti štátu voči hybridným hrozbám, posilnenie strategickej komunikácie štátu, budovanie 

odolnosti obyvateľstva, ako aj ochrana volebných procesov a adresovanie problematiky cu-

dzieho vplyvu v SR.2 s danou problematikou tak je (alebo by mal byť) spojený zámer transpa-

rentne informovať o realite a procesoch obrany štátu, rovnako ako kultivovať pozitívny vzťah 

k štátu, posilňovať spoločenskú kohéziu, a teda budovať vôľu obyvateľstva sa brániť.3 

V kontexte vzdelania, respektíve rezortu školstva, možno podľa PVV hovoriť o jednej z naj-

väčších výziev ďalších rokov, ktorá smeruje nielen voči mladšej generácii študentov, ale aj 

personálnemu substrátu v podobe kvalitných pedagógov a odborníkov. Dôraz by mal byť kla-

dený na rozvoj schopností absolventov “flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, kriticky 

myslieť, využívať technológie vo svoj prospech, odolávať konšpiráciám a dezinformáciám 

a zároveň rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť.”4 

Možno hodnotiť, že oblasť školstva bola pandémiou nového koronavírusu zasiahnutá najzre-

teľnejšie - nielenže odklonila pozornosť od deklarovaných snáh, ale v radoch pedagógov po-

ukázala aj na kriticky nedostatočnú odolnosť voči dezinformáciám a akútnosť potreby jej rie-

šenia. Závažnosť situácie potvrdili výsledky prieskumu agentúry Focus, ktorý poukázal na 

problematiku šírenia dezinformácií a konšpiračných teórií v prípade slovenských učiteľov.5  

                                                
1 Predovšetkým v zmysle úprav noriem trestného práva, ktoré by tak bolo možné aplikovať s cieľom limitovať pôsobenie hybrid-

ných hrozieb, špecificky propagandy a dezinformácií, ale aj kybernetických útokov či podpory extrémistických hnutí. 
2 Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám predstavuje míľnik pre budovanie odolnosti štátu, 2021, 

https://www.mod.gov.sk/49554-sk/akcny-plan-koordinacie-boja-proti-hybridnym-hrozbam-predstavuje-milnik-pre-budovanie-

odolnosti-statu/  
3 Ako súčasť komplexného systému prípravy obyvateľstva na obranu štátu. To si však vyžaduje splnenie viacerých parametrov, 

ktoré sú bližšie popísané v štúdii Príprava obyvateľstva na obranu štátu z dielne think-tanku STRATPOL. Dostupné na: 

https://stratpol.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príprava-obyvateľstva-na-obranu-štátu-FINAL.pdf  
4 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024, https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Do-

cumentPreview.aspx?DocID=494677, s. 72 
5 To, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí, si myslí 31 percent učiteľov druhého stupňa základných škôl. Prieskum odha-

lil, že 44 percent učiteľov považuje koronavírus za bežné chrípkové ochorenie a len 42 percent by sa dalo zaočkovať, ak by 

naň bola vakcína. Spomedzi oslovených respondentov si 59 percent myslí, že vírus bol umelo vytvorený v laboratóriu. (Zdroj: 

https://www.webnoviny.sk/vskolstve/pre-komoru-ucitelov-su-vysledky-prieskumu-o-konspiraciach-a-dezinformaciach-v-skolstve-

alarmujuce/)  

https://www.mod.gov.sk/49554-sk/akcny-plan-koordinacie-boja-proti-hybridnym-hrozbam-predstavuje-milnik-pre-budovanie-odolnosti-statu/
https://www.mod.gov.sk/49554-sk/akcny-plan-koordinacie-boja-proti-hybridnym-hrozbam-predstavuje-milnik-pre-budovanie-odolnosti-statu/
https://stratpol.sk/wp-content/uploads/2020/10/Pr%C3%ADprava-obyvate%C4%BEstva-na-obranu-%C5%A1t%C3%A1tu-FINAL.pdf
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/pre-komoru-ucitelov-su-vysledky-prieskumu-o-konspiraciach-a-dezinformaciach-v-skolstve-alarmujuce/
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/pre-komoru-ucitelov-su-vysledky-prieskumu-o-konspiraciach-a-dezinformaciach-v-skolstve-alarmujuce/


 

3 
 

Na úrovni medzinárodného prostredia sa PVV vyjadruje predovšetkým k zachovaniu 

a ochrane stability zahraničnopolitického smerovania Slovenska v zmysle euroatlantického 

(politického, ekonomického, hodnotového a bezpečnostného) priestoru. Rovnako sa objavuje 

otázka budovania spoločného povedomia, a podobne ako v prípade obrany štátu, ide aj o kul-

tiváciu pozitívneho vzťahu a ozrejmovanie fungovania EÚ a NATO. Kľúčovú sekciu predsta-

vuje problematika mediálneho priestoru, predovšetkým sociálnych sietí, v rámci ktorých vláda 

SR reflektuje nárast dezinformácií účelovo vyvolávajúcich strach a nedôveru v štátne inštitú-

cie, respektíve samotnú liberálnu demokraciu. Riešením je podľa PVV podpora iniciatív a vy-

tvorenie mechanizmov na boj proti dezinformáciám, rovnako ide o vyzdvihnutie významu 

a snahu o garanciu nezávislosti verejnoprávnych médií.  

Podobne je tomu v prípade Bezpečnostnej stratégie SR (prijatá 28. januára 2021), ktorá 

medzi strategické bezpečnostné záujmy štátu radí pripravenosť štátu a spoločnosti efektívne 

a koordinovane reagovať na hybridné hrozby, vrátane dezinformácií. Dokument reflektuje ná-

rast počtu a rozsah dezinformačných a propagandistických aktivít a poukazuje na ich celospo-

ločenský a bezpečnostný dopad. Ide predovšetkým o snahu znefunkčniť alebo narušiť rozho-

dovanie v rámci demokratického procesu s ďalším ohrozením v podobe polarizácie spoloč-

nosti, vyvolávania nepokojov, manipulácie verejnej mienky či destabilizácie politickej reality 

(napr. oslabovanie dôvery populácie v štátne inštitúcie či podpora extrémistických hnutí). Stra-

tégia kľúčovo počíta s vytvorením koordinovaného národného mechanizmu pre zvyšovanie 

odolnosti voči dezinformáciám a informačným operáciám, kedy je primárnym cieľom “posilniť 

štruktúry a rozhodovacie procesy skorej identifikácie, vyhodnotenia a reakcie na vplyvové 

a dezinformačné pôsobenie, ako aj realizáciu systémových opatrení.”6 Mimo apelu na rozví-

janie kritického myslenia v spoločnosti (predovšetkým v kontexte avizovanej reformy vzdelá-

vania) sa dokument zameriava aj na oblasť strategickej komunikácie, ktorá by mala spočívať 

v aktívnej prezentácii zahraničnopolitických a bezpečnostných záujmov SR. Ďalej si za cieľ 

kladie rozvoj kapacít verejnej správy a posilnenie efektívneho mechanizmu spolupráce s ex-

pertným mimovládnym, akademickým a mediálnym sektorom v oblastiach boja proti dezinfor-

máciám a propagande a podpory strategickej komunikácie. Bezpečnostná stratégia sa sús-

treďuje predovšetkým na ukotvenie zahraničnopolitickej orientácie SR v rámci európskeho su-

sedstva  (členstvo v EÚ a NATO). Zároveň popisuje Rusko ako primárnu bezpečnostnú výzvu 

v transatlantickej oblasti, zatiaľ čo Čína je na jednej strane identifikovaná ako partner pri rie-

šení globálnych výziev, na druhej strane ako konkurent v oblasti hospodárstva a technológií 

a systémový rival EÚ.7 

Obranná stratégia SR (prijatá 27. januára 2021), podobne ako PVV, vníma vývoj politického, 

vojenského a bezpečnostného prostredia (vývoj vojenských a nevojenských hrozieb). Pouka-

zuje na prítomnosť hybridných hrozieb, dezinformácií a neželaných informačných aktivít tre-

tích strán. Ako cieľ je definovaný rozvoj a inštitucionálna/kompetenčná aktualizácia spravo-

dajských služieb, ústredných orgánov štátnej správy a odborných prvkov, ktoré plnia úlohy 

v tejto oblasti. a to nielen na vnútropolitickej úrovni, ale aj v prepojení s rozhodovaním medzi-

národných organizácií. Podieľanie sa na plnení úloh proti hybridnému pôsobeniu má zaručiť 

aj príprava ozbrojených síl či ďalších bezpečnostných zložiek štátu, kedy je ako základná 

snaha prezentované predovšetkým postupné budovanie odolnosti nielen vojenskými, ale aj 

                                                
6 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2021, https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-

2021.pdf, s. 11 
7 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 2021, https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-

2021.pdf, s. 17 

https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-2021.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-2021.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-2021.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-2021.pdf
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civilnými prostriedkami. Dokument priamo definuje faktory ovplyvňujúce schopnosť zabezpe-

čiť obranu štátu, medzi ktoré zaraďuje aj  “šírenie propagandy a dezinformačné aktivity, ktoré 

môžu negatívne ovplyvňovať súdržnosť a akcieschopnosť NATO a EÚ a vo vnútri štátu naru-

šovať stabilitu demokratického politického systému a rozhodovacie mechanizmy, oslabovať 

dôveru občanov v demokratický a právny štát a ich vôľu brániť ho, prispievať k polarizácii spo-

ločnosti, podporovať extrémizmus a spochybňovať význam členstva v NATO a EÚ.”8 Riešenie 

nadväzuje na ciele definované PVV - je ním transparentné informovanie o zabezpečovaní ob-

rany štátu vrátane významu členstva v NATO a EÚ, na ktorom by sa mali podieľať aj ozbro-

jené sily. 

Vojenská stratégia SR vníma dezinformačné kampane ako jeden z kľúčových aspektov bez-

pečnostného prostredia, predovšetkým v zmysle ich penetrácie personálu Ozbrojených síl SR 

(OS SR). Podobne ako Obranná stratégia SR reflektuje skutočnosť, že dezinformácie spo-

ločne s nenávistným a extrémistickým obsahom negatívne ovplyvňujú odolnosť a odhodlanie 

ľudských zdrojov (široká populácia, ale aj vojenský personál) aktívne brániť štát. Rovnako 

počíta s možnosťou eskalácie dezinformačnej kampane v radoch OS SR s cieľom narušiť ich 

súdržnosť a akcieschopnosť. Deklarovaným cieľom je tak posilnenie odolnosti vojakov voči 

dezinformačným vplyvom.9 Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti sa problematike 

dezinformácií venuje len okrajovo, vníma ich ako aktivity, ktoré kybernetický priestor síce vy-

užívajú, ale predsa ho presahujú - funguje ako prostriedok pre šírenie a zdieľanie problema-

tického obsahu, čo si žiada na strategickej úrovni.10 

Súčasť dokumentov predstavuje aj Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej re-

publiky voči informačným operáciám, ktorý sa momentálne nachádza v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní, respektíve jeho vyhodnotení. Po prijatí by mal vo vzťahu k APHH 

fungovať ako komplementárny dokument s cieľom poskytnúť komplexné usmernenie pre 

rôzne vládne a mimovládne inštitúcie a posilniť ich kapacity a odolnosť voči informačným ope-

ráciám rôzneho druhu. Predovšetkým ide o posilnenie vlastných prostriedkov a kapacít 

v zmysle lepšieho odhaľovania, koordinovanej reakcie, online platforiem, zvyšovania informo-

vanosti o škodlivom vplyve, posilnenia postavenia občanov a zriadenia osobitného systému 

včasného varovania v reálnom čase medzi inštitúciami a orgánmi.11 

Kľúčovou je aj Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, ktorú 

vláda Slovenskej republiky prijala už 11. júla 2018. Okrem popisu bezpečnostného prostredia 

vo vzťahu k hybridným hrozbám a navrhovaného inštitucionálneho rámca pre identifikáciu 

a boj proti týmto typom hrozieb sa dokument konkrétne venuje kľúčovým zraniteľnostiam Slo-

venskej republiky v súvislosti s externými propagandistickými a dezinformačnými kampa-

ňami.12 Podľa koncepcie je hlavná úloha v tejto oblasti vyhradená dvom inštitúciám: Situač-

nému centru a Národnému bezpečnostnému analytickému centru.13  

                                                
8 Obranná stratégia Slovenskej republiky, 2021, https://www.vlada.gov.sk/data/files/8049_obranna-strategia-sr-2021.pdf, s. 4  
9 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky, 2021, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/235  
10 Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberne-

ticka-bezpecnost/Narodna-strategia-kybernetickej-bezpecnosti.pdf, s. 11 
11 Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám, 2020, https://www.slov-lex.sk/legis-

lativne-procesy/-/SK/LP/2020/507  
12 Koncepcia boja Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/PHHD/Koncep-

cia-boja-SR-proti-hybridnym-hrozbam.pdf  
13 Slovak Republic Hybrid Threats Vulnerability Study. Executive Summary, 2018,  https://www.globsec.org/wp-content/uplo-

ads/2018/12/Slovak-Republic-Hybrid-Threats-Vulnerability-Study_Executive-Summary.pdf  

https://www.vlada.gov.sk/data/files/8049_obranna-strategia-sr-2021.pdf
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/235
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/Narodna-strategia-kybernetickej-bezpecnosti.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/Narodna-strategia-kybernetickej-bezpecnosti.pdf
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/507
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/507
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/PHHD/Koncepcia-boja-SR-proti-hybridnym-hrozbam.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/PHHD/Koncepcia-boja-SR-proti-hybridnym-hrozbam.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/12/Slovak-Republic-Hybrid-Threats-Vulnerability-Study_Executive-Summary.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/12/Slovak-Republic-Hybrid-Threats-Vulnerability-Study_Executive-Summary.pdf
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NÁRODNÝ INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC 

Hlavnou úlohou Situačného centra (ďalej “SITCEN”), zriadeného pri Úrade vlády SR (pod 

Kanceláriou Bezpečnostnej rady SR), je sústreďovať a vyhodnocovať informácie o udalos-

tiach, ktoré ovplyvňujú bezpečnostné prostredie nielen SR, ale aj v kontexte medzinárodnej 

politiky a zahraničnej spolupráce. Výsledkom sú predovšetkým analýzy daných informácií, 

ktoré sú ďalej zdieľané s príslušnými orgánmi štátnej správy. Podľa Koncepcie boja SR proti 

hybridným hrozbám zároveň plní úlohu národného kontaktného miesta, z čoho mu vyplýva 

úloha prijímať a distribuovať produkty Hybrid Fusion Cell (HFC) na národnej úrovni. Proces 

funguje aj naopak, kedy SITCEN pre HFC predstavuje poradcu pri hybridných hrozbách, ktoré 

sa dotýkajú SR, respektíve asistuje HFC pri vypracovaní analýz bezpečnostnej situácie.14 

V kontexte Národného bezpečnostného analytického centra (ďalej “NBAC”), zriadeného 

v rámci štruktúr Slovenskej informačnej služby (SIS), možno hovoriť o hlavnej úlohe v príprave 

komplexných analytických hodnotení bezpečnostných incidentov, monitorovaní bezpečnost-

nej situácie z odkrytých zdrojov a poskytovaní analytických produktov o hrozbách vybraným 

príjemcom. NBAC funguje ako analytické pracovisko, a zároveň podľa Koncepcie boja SR 

proti hybridným hrozbám ako národné kooperačné centrum pre hybridné hrozby, založené na 

aktívnej participácii rozhodujúcich štátnych orgánov SR. Participujúce štátne subjekty posky-

tujú NBAC informačnú podporu formou hlásení o zaznamenaných bezpečnostných inciden-

toch. Informačné produkty spracované analytickým pracoviskom NBAC sú poskytované všet-

kým zúčastneným štátnym orgánom a inštitúciám. 15 

Pozícia a pole pôsobnosti oboch orgánov sa do značnej miery upravuje prostredníctvom 

spomínaného Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným 

operáciám, ktorý im v danej oblasti ponúka špecifické postavenie. Oba orgány vystupujú ako 

subjekty poskytujúce spoluprácu a súčinnosť pri analýze prvkov informačných operácií (PIO). 

SITCEN by mal v budúcnosti plniť koordinačnú a analytickú funkciu horizontálne vo vzťahu 

k orgánom verejnej správy, mimovládnym organizáciám a verejnosti, kedy by mal predovšet-

kým spĺňať úlohu evidencie a ďalšieho posúdenia konkrétnych PIO. NBAC bude zohrávať 

úlohu v analýze predovšetkým využitím vstupov, respektíve analýz vypracovaných zúčastne-

nými rezortmi. Medzi oboma orgánmi (a podobne aj ústrednými orgánmi štátnej správy) sa 

očakáva vysoká miera vzájomnej spolupráce, v konkrétnych prípadoch ide aj o spoluprácu 

s obdobnými centrami EÚ a NATO. Dôraz je kladený aj na transparentnosť procesu a strate-

gický element komunikácie problematických tém (dezinformačných aktivít, resp. PIO).16 

Taktiež bolo zriadené Oddelenie pre hybridné hrozby a posilnenie odolnosti, ktoré pôsobí 

v štruktúrach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Reaguje na potrebu 

vyčleniť operatívne a expertné kapacity pre systémové spracovanie agendy hybridných hro-

zieb (vrátane problematiky dezinformácií) v rámci rezortu, respektíve Odboru bezpečnostnej 

politiky. Oddelenie zabezpečuje účinnú výmenu informácií, koordináciu aktivít, tvorbu opatrení  

                                                
14 Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/PHHD/Kon-

cepcia-boja-SR-proti-hybridnym-hrozbam.pdf  
15 Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC), https://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac.html  
16 Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám, 2020, https://www.slov-lex.sk/legis-

lativne-procesy/-/SK/LP/2020/507  

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/PHHD/Koncepcia-boja-SR-proti-hybridnym-hrozbam.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/PHHD/Koncepcia-boja-SR-proti-hybridnym-hrozbam.pdf
https://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac.html
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/507
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/507
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a plnenie úloh týkajúcich sa boja proti hybridným hrozbám a posilňovania odolnosti, a to aj 

v kontexte medzinárodnej spolupráce a spolupráce s mimovládnym sektorom. 

Rovnako bolo v roku 2020 pod Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) zriadené aj Praco-

visko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD), ktoré funguje v blízkej spolupráci so 

SITCEN a NBAC, ale aj s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Obidve 

štátne inštitúcie napĺňajú zámer EÚ aj vlády SR systematicky sledovať, vyhodnocovať, analy-

zovať a reagovať na informačné operácie zamerané na šírenie potenciálne škodlivých infor-

mácií. v blízkej budúcnosti môžeme očakávať vznik podobných pracovísk na ministerstve ob-

rany17 aj v rámci spravodajských služieb.18 

V legislatívnej oblasti Ministerstvo spravodlivosti SR oznámilo, že sa chce problematikou 

dezinformácií zaoberať v rámci novely trestného poriadku plánovanej v druhej polovici roku 

2021. Podľa súčasnej legislatívy sú dezinformácie trestné iba v obmedzenej miere, a to 

v rámci trestného činu šírenia poplašných správ alebo trestného činu ohovárania. 

  

                                                
17 v rámci ktorého v súčasnosti pôsobí Analytický útvar MO, ktorý sa problematike dezinformácií venuje len občasne prostred-

níctvom niekoľkých analýz či článkov. 
18 Kandrík, Matej. 2020. Zhodnotenie prístupu Slovenskej republiky k boju s hybridnými hrozbami. STRATPOL. 

https://stratpol.sk/wp-content/uploads/2021/02/publi-zhodnotenie-pr%C3%ADstupu.pdf 

https://stratpol.sk/wp-content/uploads/2021/02/publi-zhodnotenie-pr%C3%ADstupu.pdf
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A AKTI-

VITY V BOJI PROTI DEZINFORMÁCIÁM 

Najvýznamnejšími platformami pre formovanie a realizáciu národných záujmov Slovenskej re-

publiky sú samozrejme Európska únia (ďalej „EÚ”) a Organizácia Severoatlantickej zmluvy 

(ďalej „NATO”). Obe organizácie čelia dezinformačným kampaniam pôsobiacim predovšet-

kým v prospech Ruskej federácie a Číny, ktoré svoje úsilie multiplikovali v roku 2020 v súvis-

losti s pandémiou koronavírusu. NATO a EÚ vykonávajú pomocné a koordinačné úlohy v ob-

lastiach, kde sa opatrenia na národnej úrovni ukázali ako neúčinné alebo nedostatočné. Kľú-

čová je snaha o efektívnu výmenu skúseností a zdieľanie vedomostí o hybridných hrozbách, 

ako aj o uskutočňovanie medzinárodných cvičení s hybridnými scenármi. Obe platformy sta-

novujú normy a požiadavky pre členov, týkajúce sa odolnosti voči hybridným hrozbám s cie-

ľom eliminovať národné zraniteľnosti ovplyvňujúce európsku a transatlantickú bezpečnosť.  

Otázkam dezinformácií a vplyvu zahraničných aktérov sa venuje Európska komisia, Rada Eu-

rópskej únie a Európsky parlament. Na základe rozhodnutia Európskej rady bola zriadená 

pracovná skupina East StratCom Task Force, ktorej hlavnou úlohou je analýza dezinformač-

ných trendov a odhaľovanie dezinformačných naratívov prichádzajúcich z Ruskej federácie.19 

V roku 2018 bol vytvorený Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií (Code of 

Practice on Disinformation), zameraný na šírenie online dezinformácií a fake news. Na im-

plementácii samoregulačných noriem sa zhodli zástupcovia online platforiem, sociálnych sietí 

a reklamného odvetvia. Samoregulačný mechanizmus však znamená nutnosť spoliehať sa na 

dobrovoľné a zodpovedné zdieľanie dát platformami. Originálny cieľ Systému rýchleho va-

rovania pred dezinformáciami (Rapid Alert System on Disinformation) predstavovala 

podpora koordinácie medzi inštitúciami EÚ a štátnymi orgánmi. Reálne sa však v súčasnosti 

nejedná o efektívne nastavený systém, ktorý by rýchlo zhromažďoval dáta a zasielal varova-

nia. v rámci najnovšieho vývoja Code of Practice on Disinformation vydala Európska komisia 

v máji 2021 nové usmernenie pre jeho posilnenie a zvýšenie efektivity, Guidance on Stren-

gthening the Code of Practice on Disinformation.20 Najpodstatnejšou zmenou oproti pô-

vodnému zneniu je prechod od samoregulačného princípu ku koregulácii. Usmernenie prináša 

viacero ďalších dôležitých prvkov: 

● Väčšia účasť so záväzkami šitými na mieru; 

● Efektívnejšia demonetizácia dezinformácií; 

● Zaistenie integrity služieb; 

● Posilnenie postavenia používateľov; 

● Zvyšovanie rozsahu factcheckingu a zlepšovanie prístupu k dátam výskumníkom; 

● Vytváranie robustnejšieho monitorovacieho rámca.21 

                                                
19 Strategic communications: East and South, 2016, https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0415-strategic-

communications-east-and-south 
20 Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation, 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-

tail/en/ip_21_2585  
21 Commission presents guidance to strengthen the Code of Practice on Disinformation, 2021, https://ec.europa.eu/commis-

sion/presscorner/detail/en/ip_21_2585  

https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0415-strategic-communications-east-and-south
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0415-strategic-communications-east-and-south
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585
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Zaujímavým elementom v boji s dezinformáciami je aj Európske observatórium digitálnych 

médií (European Digital Media Observatory, EDMO)22 a jeho regionálny hub pre strednú 

Európu Central European Digital Media Observatory (CEDMO), do ktorého je aktuálne za-

pojené Poľsko, Česká republika a Slovenská republika. Cieľom jeho pôsobenia je zvýšiť 

schopnosť odhaľovať, analyzovať a poukazovať na dezinformačné kampane, a posilňovať 

mediálnu gramotnosť verejnosti. Zároveň EDMO slúži ako centrum spolupráce medzi 

factcheckermi, akademickými pracovníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami. 

Najnovší vývoj aktivít EÚ deklaruje aj Akčný plán pre európsku demokraciu (European 

Democracy Action Plan, EDAP) (2020),23 ktorého cieľom je zabezpečiť účasť občanov na 

demokratickom systéme prostredníctvom informovaného rozhodovania bez nezákonných zá-

sahov a manipulácie, resp. bez vonkajšieho zasahovania.24 Venuje sa oblastiam volebnej in-

tegrity, slobody a plurality médií, a dezinformácií. Mimo iného avizuje podporu občianskej spo-

ločnosti, mediálnej gramotnosti, fact-checkingu a spolupráce medzi aktérmi občianskej spo-

ločnosti na európskej úrovni. 

Najnovšiu súčasť digitálnej stratégie EÚ predstavuje Zákon o digitálnych službách (Digital 

Services Act, DSA) (2020),25 ktorý sa snaží o posilnenie jednotného trhu s digitálnymi služ-

bami a podporu inovácií a konkurencieschopnosti európskeho online prostredia. Ide o sériu 

legislatívnych aktov, ktorá reaguje na akútnu potrebu aktualizovať právny rámec jednotného 

trhu najmä z hľadiska garancie bezpečnosti používateľov a podpory inovácií v prípade posky-

tovateľov digitálnych služieb. Piliere modernizácie tak stoja na pravidlách vymedzujúcich zod-

povednosť digitálnych služieb za riešenie rizík, ktorým čelia ich používatelia, a za ochranu ich 

práv, ako aj na pravidlách ex ante vzťahujúcich sa na gigantické online platformy.26 Legislatíva 

je prelomová tým, že ako prvá pripravuje pôdu pre komplexnú reguláciu internetového obsahu, 

reklamy, algoritmov pre odporúčanie obsahu používateľom, internetového obchodu, autor-

ských práv či transparentnosti. Plánuje sa zavedenie postupov pre správu obsahu, diskutova-

nými sú aj mechanizmy sankcií zamerané na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu pri 

rešpektovaní rozdielov medzi právnymi systémami členských štátov.27 

Pre užšiu spoluprácu a koordináciu medzi EÚ a NATO je identifikovaných niekoľko oblastí, 

vrátane situačného povedomia, kybernetickej bezpečnosti, strategickej komunikácie a pre-

vencie, respektíve reakcie na krízy. Obe inštitúcie vypracovali príručky na koordináciu odpo-

vedí na hybridné aktivity a začali sa zúčastňovať cvičení (Parallel and Coordinated Exerci-

ses, „PACE“). Spolupráca funguje aj v rámci centier výnimočnosti EÚ a NATO, či INTCEN 

a pobočky na analýzu hybridných hrozieb v rámci JIS. Špecifickú kategóriu spolupráce pred-

stavuje Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) 

(2017), ktoré vzniklo pre výskum uplatňovania hybridných stratégií a podnecovanie vývoja 

koncepcií a technológií v rámci súkromného sektora a priemyslu za účelom vybudovať 

odolnosť členských štátov. SR sa jeho členom stala v roku 2020. Primárnym cieľom Hybrid 

                                                
22 European Digital Media Observatory (EDMO), 2020, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-

observatory  
23 European Democracy Action Plan: making EU democracies stronger, 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-

tail/en/IP_20_2250  
24 European Democracy Action Plan, 2020, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12506-Euro-

pean-Democracy-Action-Plan  
25 Digital Services Act, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN  
26 The Digital Services Act Package, 2020, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package 
27 Digital Services Act, 2020, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-observatory
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-observatory
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2250
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12506-European-Democracy-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12506-European-Democracy-Action-Plan
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
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COE je vytvorenie priestoru pre spoluprácu medzi zúčastnenými štátmi EÚ a NATO prostred-

níctvom platformy pre zdieľanie skúseností. 

Obe organizácie ponúkajú priestor a inštitucionalizovaný rámec nástrojov pre komunikáciu, 

spoluprácu a koordináciu aktérov a pre multilaterálny prístup k boju proti hybridným hrozbám. 

Zodpovednosť za boj proti hybridným hrozbám je u oboch vnímaná na úrovni členských štá-

tov. Medzi oboma platformami prebieha intenzívna kooperácia na rôznych úrovniach, ako je 

zdieľanie a výmena spravodajských informácií, zdieľané situačné povedomie, spoločné cviče-

nia a podpora budovania kapacít a expertízy. v rámci EÚ je akcentovaná problematika integ-

rity volieb, plurality a nezávislosti médií, mediálnej gramotnosti či ochrany používateľov v on-

line priestore. NATO sa orientuje prinárme na riešenie kybernetickej bezpečnosti, pričom od-

krýva zraniteľnosti v absencii riešenia kognitívnej bezpečnosti. Prízvukuje najmä obranu v ky-

bernetickej doméne, spoločné cvičenia s prvkami hybridných hrozieb, pôsobenie Counter 

Hybrid Support Teams či intenzívnu spravodajskú spoluprácu. 

Významným míľnikom aktivít EÚ v oblasti hybridných hrozieb je dokument Komplementárne 

úsilie zamerané na zvyšovanie odolnosti a boj proti hybridným hrozbám – závery Rady 

(Conclusions on Complementary Efforts to Enhance Resilience and Counter Hybrid 

Threats) (2019).28 Prvýkrát explicitne uvádza termíny odolnosť, hybridné hrozby a dezinfor-

mácie. 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. Zdôrazňuje potrebu zabezpečenia zdrojov 

pre European External Action Service’s Strategic Communication Teams (EEAS 

Stratcom Task Forces). Európska únia sa aktívne venuje problematike dezinformácií pod 

záštitou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (European External Action Service, 

EEAS), respektíve jej divízie strategickej komunikácie.29 

Za účelom kvalitnejšej výmeny informácií a zdieľania spravodajských informácií bola vytvo-

rená spoločná platforma pre EÚ a členské štáty, EU Hybrid Fusion Cell, ktorá získava, ana-

lyzuje a zdieľa informácie z utajovaných a otvorených zdrojov, vydáva varovania pri ukazova-

teľoch hybridných hrozieb od zainteresovaných strán. Je v spojení s podobnými orgánmi EÚ 

a členských štátov a funguje na báze úzkej spolupráce s Hybrid CoE. Pôsobí pod zastrešením 

EEAS, konkrétne pod EU Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN).30 

  

                                                
28 Conclusions on Complementary Efforts to Enhance Resilience and Counter Hybrid Threats, 2019, https://data.consilium.eu-

ropa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf  
29 Činnosť EEAS Strategic Communication Division a konkrétne troch Task Forces (Východ, Západný Balkán, Juh) musí 

byť podporovaná dostatočnými zdrojmi pre dlhodobé plánovanie, implementáciu a evaluáciu. 
30 a Europe that protects: good progress on tackling hybrid threats, 2019, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2788 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2788
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CELOSPOLOČENSKÝ RÁMEC 

Zo strany štátu sú v boji proti dezinformáciám a hoaxom, ktoré majú potenciál ohroziť bez-

pečnosť, zdravie a majetok občanov SR aktívni predstavitelia Policajného zboru SR prostred-

níctvom oficiálneho facebookového profilu.31 Rovnako je funkčným osobitný profil Hoaxy 

a podvody - Polícia SR, ktorý sa špecializuje na boj proti hoaxom a podvodom v online pries-

tore.32 Reakcii na dezinformácie súvisiace s ochorením Covid-19 a očkovaním sa začalo ve-

novať aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré sa v rámci svojho facebookového profilu usiluje 

o vyvracanie nebezpečných medicínskych dezinformácií a hoaxov.33 Podstatnú úlohu v boji 

s dezinformáciami počas pandémie koronavírusu zohral minister zahraničných vecí SR Ivan 

Korčok, ktorý sa usiloval o posilnenie strategickej komunikácie štátu a zvolenie adekvátnej 

odpovede na hybridné hrozby, ktorým SR dlhodobo čelí. 

Ministerstvo obrany SR zriadilo stredisko CIMIC a PSYOPS v Martine. Ide o jednotku síl pre 

špeciálne operácie OS SR, ktorej cieľom je civilno-vojenská spolupráca (CIMIC - „Civil-Military 

Cooperation“) a vedenie psychologických operácií (PSYOPS - Psychological Operations“). 

v auguste 2020 bolo pre stredisko schválené pôsobenie štyroch amerických vojakov pre ko-

ordináciu spoločných aktivít OS SR, spojencov NATO a civilných organizácií pred začatím 

operácií.34 Ide zároveň o prehĺbenie spôsobilostí OS SR potrebných pre splnenie záväzku 

Slovenska prispieť do Síl okamžitej reakcie  NATO (Immediate Reaction Forces, IRF).35 Akti-

vity PSYOPS sa orientujú na nástrahy modernej informačnej vojny prostredníctvom boja proti 

dezinformáciám či udržiavania pozitívneho vnímania vlastných síl efektívnou komunikáciou 

s civilnými aktérmi. Väčšia pozornosť sa má venovať aj oblasti nových technológií a výziev, 

ktoré prinášajú pre regionálnu a národnú bezpečnosť.36 v tomto smere sa nieslo aj tohtoročné 

medzinárodné cvičenie Slovenský štít (Slovak Shield 2021), ktoré sa zameriavalo aj na pri-

pravenosť SR efektívne čeliť hybridnému spôsobu vedenia bojovej činnosti. Cieľom bolo pre-

veriť rýchlosť detekcie a schopnosť reakcie bezpečnostných a spravodajských zložiek SR.37 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového 

a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. 

RVR upozorňuje na aktivity Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby 

(ERGA), ktorá nedávno publikovala správu Definícia dezinformácií a súvisiace pojmy.38 Tak-

                                                
31 Polícia Slovenskej republiky. Facebookový profil. https://www.facebook.com/policiaslovakia  
32 Hoaxy a podvody - Polícia SR. Facebookový profil. https://www.facebook.com/hoaxPZ  
33 Ministerstvo zdravotníctva SR. Facebookový profil. https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR  
34 Vláda schválila pôsobenie štyroch amerických vojakov na Slovensku, 2020, https://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-

posobenie-styroch-am/487721-clanok.html  
35 Oznámenie: MO: Rezort obrany navrhuje, aby na Slovensku mohli pôsobiť štyria…, 2020, https://www.tasr.sk/tasr-cla-

nok/TASR:20200811TBB00269  
36 Minister obrany J. Naď: Vyšehradská spolupráca v oblasti obrany a bezpečnosti sa rozšíri o strategickú komunikáciu, 2021, 

https://www.mosr.sk/49545-sk/minister-obrany-j-nad-vysehradska-spolupraca-v-oblasti-obrany-a-bezpecnosti-sa-rozsiri-o-stra-

tegicku-komunikaciu/  
37 Vojenské cvičenie Slovenský štít 2021 preverilo aj pripravenosť bezpečnostných a spravodajských zložiek štátu, 2021, 

https://www.mosr.sk/49615-sk/vojenske-cvicenie-slovensky-stit-2021-preverilo-aj-pripravenost-bezpecnostnych-a-spravodaj-

skych-zloziek-statu/  
38 ERGA publikovala správu Definícia dezinformácií a súvisiace pojmy, 2021, http://rvr.sk/zprava-erga-publikovala-spravu-defi-

nicia-dezinformacii-a-suvisiace-pojmy  

https://www.facebook.com/policiaslovakia
https://www.facebook.com/hoaxPZ
https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR
https://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-posobenie-styroch-am/487721-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-posobenie-styroch-am/487721-clanok.html
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200811TBB00269
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200811TBB00269
https://www.mosr.sk/49545-sk/minister-obrany-j-nad-vysehradska-spolupraca-v-oblasti-obrany-a-bezpecnosti-sa-rozsiri-o-strategicku-komunikaciu/
https://www.mosr.sk/49545-sk/minister-obrany-j-nad-vysehradska-spolupraca-v-oblasti-obrany-a-bezpecnosti-sa-rozsiri-o-strategicku-komunikaciu/
https://www.mosr.sk/49615-sk/vojenske-cvicenie-slovensky-stit-2021-preverilo-aj-pripravenost-bezpecnostnych-a-spravodajskych-zloziek-statu/
https://www.mosr.sk/49615-sk/vojenske-cvicenie-slovensky-stit-2021-preverilo-aj-pripravenost-bezpecnostnych-a-spravodajskych-zloziek-statu/
http://rvr.sk/zprava-erga-publikovala-spravu-definicia-dezinformacii-a-suvisiace-pojmy
http://rvr.sk/zprava-erga-publikovala-spravu-definicia-dezinformacii-a-suvisiace-pojmy
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tiež RVR organizuje diskusie so zástupcami z rôznych sektorov a venuje sa iniciatívam Eu-

rópskej únie v oblasti boja s dezinformáciami a regulácie online platforiem.39 Prostredníctvom 

EPRA má slovenský zástupca možnosť pracovať na troch zásadných témach, koré si EPRA 

určila ako priority: nenávistné prejavy, spolupráca s regulátormi v iných regulačných oblas-

tiach a umelá inteligencia.40 

V boji s dezinformáciami zohráva významnú úlohu sektor občianskej spoločnosti a plat-

formy či iniciatívy vytvárané jej aktérmi, ktorí dlhodobo v tejto sfére nahrádzajú štát. Na úrovni 

odbornej verejnosti funguje think-tank Globsec, ktorý sa zameriava na výskumné aktivity v ob-

lasti globálnej bezpečnosti a bezpečnostnej politiky. Globsec vytvoril projekt s názvom Alian-

cia za zdravú infosféru, ktorého cieľom je prispievanie k bezpečnému online priestoru, zasa-

dzovanie sa o reguláciu digitálnych platforiem či ochranu používateľov.41 v oblasti monitoro-

vania volieb, médií a mediálnych analýz so zreteľom na oblasť dezinformácií funguje aktívna 

platforma MEMO98.42 

Ako verejná databáza stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným či pro-

pagandistickým obsahom funguje projekt konspiratori.sk.43 Projekt vyhodnocuje úroveň rele-

vancie vybraných médií a upozorňuje na weby, v rámci ktorých neodporúča platiť reklamu. Na 

úrovni širokej verejnosti existuje aj množstvo ďalších platforiem a iniciatív. Niektoré z nich sa 

venujú primárne fact-checkingu, medzi nimi je významný projekt Demagog.sk, ktorý sa zame-

riava na kontrolu faktickosti vo výrokoch politikov a verejnej aktívnych osôb v mediálnom a on-

line priestore.44 

Vytváraniu databázy pre posudzovanie virálnosti dezinformácií z českých a slovenských fa-

cebookových skupín sa venuje portál blbec.online.45 Databázy vytvorené platformami bl-

bec.online a konspiratori.sk využíva aj Facebook Messenger bot, známy pod názvom chec-

kbot, ktorý pomáha s odhaľovaním falošných správ.46 

V rámci širšej platformy Slovak Security Policy Institute (SSPI) existuje projekt Antipropa-

ganda.sk, venujúci sa prejavom informačnej vojny v slovenskom mediálnom priestore. Portál 

upozorňuje na šíriace sa dezinformácie, klamstvá a polopravdy, ktoré odporujú záujmom SR. 

Téme nových bezpečnostných hrozieb sa venuje aj portál CyberSec.sk, zameraný na oblasti 

národnej kyberbezpečnosti či hrozieb, ktoré prinášajú nové technológie v rámci slovenského 

priestoru.47 

Širokej škále škodlivých dezinformácií, konšpirácií a hrozieb nielen pre slovenský informačný 

priestor sa venuje spoločný projekt SSPI a Stratpol - Strategic Policy Institute, pod názvom 

                                                
39 Napríklad diskusia “Nový Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií - očakávania, vízie a plány”, http://www.rvr.sk/aktualita-

novy-kodex-postupov-proti-sireniu-dezinformacii-ocakavania-vizie-a-plany  
40 Matějka z Rady pre vysielanie a retransmisiu: Európska komisia sa snaží vytvoriť transparentný systém, aby digitálne plat-

formy dodržiavali vlastné pravidlá, 2021, https://infosecurity.sk/dezinfo/matejka-z-rady-pre-vysielanie-a-retransmisiu-europska-

komisia-sa-snazi-vytvorit-transparentny-system-aby-digitalne-platformy-dodrziavali-vlastne-pravidla/  
41 Alliance for Healthy Infosphere, https://www.globsec.org/initiatives/alliance-for-healthy-infosphere/  
42 MEMO98. https://memo98.sk/contact  
43 Konspiratori.sk. https://www.konspiratori.sk 
44 Demagog.sk. https://demagog.sk/o-nas/  
45 Blbec.online. https://blbec.online  
46 Checkbot. https://www.checkbot.sk/  
47 Cybersec.sk. https://cybersec.sk/o-nas/  

http://www.rvr.sk/aktualita-novy-kodex-postupov-proti-sireniu-dezinformacii-ocakavania-vizie-a-plany
http://www.rvr.sk/aktualita-novy-kodex-postupov-proti-sireniu-dezinformacii-ocakavania-vizie-a-plany
https://infosecurity.sk/dezinfo/matejka-z-rady-pre-vysielanie-a-retransmisiu-europska-komisia-sa-snazi-vytvorit-transparentny-system-aby-digitalne-platformy-dodrziavali-vlastne-pravidla/
https://infosecurity.sk/dezinfo/matejka-z-rady-pre-vysielanie-a-retransmisiu-europska-komisia-sa-snazi-vytvorit-transparentny-system-aby-digitalne-platformy-dodrziavali-vlastne-pravidla/
https://www.globsec.org/initiatives/alliance-for-healthy-infosphere/
https://memo98.sk/contact
https://www.konspiratori.sk/
https://demagog.sk/o-nas/
https://blbec.online/
https://www.checkbot.sk/
https://cybersec.sk/o-nas/
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Infosecurity.sk.48 Táto platforma sa zaoberá digitálnou investigatívou, analytickou a publikač-

nou činnosťou s cieľom odhaľovať a poukazovať na bezpečnostné hrozby v online priestore 

a na sociálnych sieťach. Infosecurity.sk je v súčasnosti projektom, ktorý spoločne zastrešujú 

Stratpol - Strategic Policy Institute a SSPI. Mimo redakcie Antipropaganda.sk mu predchá-

dzala aj platforma Digital Infospace Security Initiative (DISI). Tá sa zameriava na podporu 

kvalitného a transparentného informačného priestoru, a to prostredníctvom pilierov vzdeláva-

nia, výskumu a advokácie.49 Platforma dáva do popredia factchecking, vyvracanie dezinfor-

mácií či vytvorenie infoslovníka obsahujúceho základné pojmy kognitívnej bezpečnosti,50 ktorý 

bol neskôr čiastkovým zdrojom aj pre Krátky terminologický slovník SIS z iniciatívy NBAC.51 

Aktívnym článkom pri budovaní spoločenskej odolnosti a posilňovaní demokracie je aj projekt 

Sebavedomé Slovensko, ktorý mimo pozitívnej komunikácie významných tém reaguje aj na 

šíriace sa dezinformačné naratívy.52 

Aktuálnym dezinformáciám z medicínskej oblasti sa venuje stránka Vaxinátor, ktorá vznikla 

ako odpoveď na spoločenské nálady inklinujúce k odmietaniu očkovania. Venuje sa preto 

najmä otázkam vývoja vakcín či hrozbám šírenia koronavírusu.53 Podobné zameranie má aj 

stránka Lovci šarlatánov, ktorá sa venuje vyvracaniu medicínskych dezinformácií, hoaxov, 

podvodov a konšpirácií, v súčasnosti spojených s ochorením Covid-19 a očkovaním.54 

V rámci mediálneho prostredia sa tematika boja proti dezinformáciám objavuje vo viacerých 

relevantných médiách. Pomenovať môžeme napríklad portál euractiv.sk, ktorý sa v sekcii In-

formačná spoločnosť venuje širokej škále hrozieb pre informačné prostredie, ako aj trendom 

v boji s dezinformáciami na úrovni SR a EÚ.55 Aktívnym je v tomto smere portál aktuality.sk, 

ktorý sa usiluje o zvyšovanie povedomia o dezinformačných trendoch a naratívoch, ako aj 

o mediálnej gramotnosti a celkovej odolnosti voči tomuto fenoménu.56 Na hrozby vyplývajúce 

zo šírenia dezinformácií poukazujú aj ďalšie médiá ako SME,57 Hospodárske noviny,58 

Pravda59 či verejnoprávna televízia RTVS.60 Týmto témam sa pravidelne venuje aj Denník N, 

ktorý reflektuje témy dezinformačných trendov, hoaxov či konšpirácií, a to formou článkov, 

blogov, materiálov zameraných na zvyšovanie mediálnej gramotnosti (príručka Klamstvá 

a konšpirácie alebo videoseriál Krotíme hoaxy)61 či rubriky Hoaxy a propaganda.62 

V rámci aktivít akademickej obce v boji s dezinformáciami môžeme poukázať na činnosť Slo-

venskej akadémie vied. Tá v rámci programu Otvorená akadémia v spolupráci s ďalšími ve-

deckými pracoviskami na Slovensku vydáva edukatívne texty zamerané na posilňovanie me-

diálnej gramotnosti, zvyšovanie povedomia o dezinformačných trendoch a manipuláciách.63 

                                                
48 Infosecurity.sk. https://infosecurity.sk/o-stranke/  
49 Digital Infospace Security Initiative. https://disi.stratpol.sk  
50 Infoslovník, https://disi.stratpol.sk/infoslovnik/  
51 Krátky terminologický slovník. Hybridné hrozby. https://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac-slovnik-hh.html  
52 Sebavedomé Slovensko. Facebookový profil. https://www.facebook.com/sebavedomeslovensko  
53 Vaxinátor. Facebookový profil. https://www.checkbot.sk/  
54 Lovci šarlatánov. Facebookový profil. https://www.facebook.com/LovciSarlatanov  
55 euractiv.sk. https://euractiv.sk/sections/informacna-spolocnost/  
56 noizz.aktuality.sk. https://noizz.aktuality.sk/dezinformacie  
57 sme.sk. https://www.sme.sk/ 
58 hnonline.sk. https://hnonline.sk/tagy/17467-dezinformacie  
59 Pravda. https://www.pravda.sk/trendove-temy/dezinformacie/  
60 spravy.rtvs.sk. https://spravy.rtvs.sk/tag/dezinformacie/  
61 Mediálna výchova: Príručky o dezinformáciách, kritickom myslení a fungovaní médií, https://dennikn.sk/medialnavychova/  
62 Hoaxy a propaganda, https://dennikn.sk/tema/hoaxy-a-propaganda/  
63 Napríklad bružúra Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vied, 

https://indd.adobe.com/view/181b67bb-0047-40ce-9e13-18c17d5b39be  

https://infosecurity.sk/o-stranke/
https://disi.stratpol.sk/
https://disi.stratpol.sk/infoslovnik/
https://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac-slovnik-hh.html
https://www.facebook.com/sebavedomeslovensko
https://www.checkbot.sk/
https://www.facebook.com/LovciSarlatanov
https://euractiv.sk/sections/informacna-spolocnost/
https://noizz.aktuality.sk/dezinformacie
https://www.sme.sk/
https://hnonline.sk/tagy/17467-dezinformacie
https://www.pravda.sk/trendove-temy/dezinformacie/
https://spravy.rtvs.sk/tag/dezinformacie/
https://dennikn.sk/medialnavychova/
https://dennikn.sk/tema/hoaxy-a-propaganda/
https://indd.adobe.com/view/181b67bb-0047-40ce-9e13-18c17d5b39be
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Aktívnymi sú najmä výskumníci z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských 

a psychologických vied SAV. Téme dezinformácií sa venujú Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová, 

ktorí v marci 2020 uskutočnili prieskum zameraný na konšpiračné teórie a dezinformácie 

v kontexte Covid-19.64 

Viaceré vedecké ústavy a pracoviská združuje Stredoeurópske observatórium digitálnych mé-

dií (Central European Digital Media Observatory, CEDMO). Výskum dopadu dezinformácií na 

spoločnosť budú v rámci CEDMO viesť vedci v oblasti sociálnych vied, ako aj mediálneho 

prostredia, technológií a umelej inteligencie. SR tu budú zastupovať výskumníci z Univerzity 

Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Kempelenov inštitút inteligentných technológií (Kempelen Insti-

tute of Intelligent Technologies, KInIT), ako aj platforma infosecurity.sk a fact-checkingový 

portál demagog.sk. 

Na boj proti dezinformáciám sa sústredí aj viacero firiem a subjektov súkromného sektoru. 

Téme sa venuje napríklad spoločnosť ESET, ktorá podporuje vzdelávanie v oblasti digitálnej 

bezpečnosti, pričom od roku 2020 sa usiluje o zvyšovanie povedomia a mediálnej gramotnosti 

prostredníctvom platformy Bezpečne na nete, kde upozorňuje na fenomény dezinformácií, 

konšpirácií či manipulácie s obsahom.65 

V máji 2021 vytvoril mobilný operátor O2 v spolupráci s televíziou Markíza kampaň #Dátuj-

Zodpovedne zacielenú na zvyšovanie mediálnej gramotnosti.66 Jej súčasťou sú rozhovory 

s odborníkmi a informácie o vzniku a šírení dezinformácií, hoaxov, konšpirácií a neprávd. 

  

                                                
64 Počas koronakrízy sme najviac verili lekárom, vedcom a vláde, 2020, https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/pocas-koronakrizy-

sme-najviac-verili-lekarom-vedcom-a-vlade/  
65 bezpecnenanete.eset.sk. https://bezpecnenanete.eset.com/sk/it-bezpecnost/dezinformacie/  
66 datujzodpovedne.o2.sk. https://datujzodpovedne.o2.sk/  

https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/pocas-koronakrizy-sme-najviac-verili-lekarom-vedcom-a-vlade/
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/pocas-koronakrizy-sme-najviac-verili-lekarom-vedcom-a-vlade/
https://bezpecnenanete.eset.com/sk/it-bezpecnost/dezinformacie/
https://datujzodpovedne.o2.sk/
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PREHĽAD ŠTÚDIÍ VENUJÚCICH SA BOJU 

PROTI DEZINFORMÁCIÁM 

Analýze a vyhodnoteniu problematiky dezinformácií na území SR sa venujú mimovládne or-

ganizácie, nezávislé think-tanky či individuálni aktivisti. Od zmeny vládnej koalície po parla-

mentných voľbách 2020 a v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa problematike za-

čínajú do väčšej miery venovať aj štátne inštitúcie. 

Štúdia Globsec Trends 2021 venujúca sa vývoju štátov strednej a východnej Európy (CEE) 

počas pandémie Covid-19 poukazuje na nedôveru v národné vlády, ktoré sa ukázali ako málo 

kompetentné pri riešení pandémie. Hovorí aj o pretrvávaní konšpiračných teórií, kedy až 11% 

ľudí verí, že Covid-19 neexistuje. Dokument tiež popisuje vysokú mieru sympatií voči Rusku 

a Číne (až 47% obyvateľov identifikuje Moskvu ako strategického partnera; 19% obyvateľov 

považuje čínsky režim za inšpiráciu pre SR). Narástla aj nedôvera voči mainstreamovým mé-

diám, ktorým nedôveruje až 60% Slovákov.67 

Globsec vypracoval aj štúdiu Voices of Central and Eastern Europe, zameranú na vládnutie 

a úroveň demokracie v 10 európskych štátoch v období pandémie Covid-19. Podľa štúdie 

38% respondentov preferuje vládu silného lídra s autokratickými tendenciami. z výskumu vy-

plýva, že 50% obyvateľov SR má pocit, že Západ ohrozuje ich hodnoty a identitu, pričom 53% 

z nich označuje za ohrozenie USA. Slovensko má v rámci vybraných štátov najvyššie per-

cento dôvery v konšpiračné teórie.68 

Analýzy z dielne Globsec a antipropaganda.sk z rokov 2020 a 2021 naznačujú, že alterna-

tívne médiá alebo problematické stránky na Facebooku môžu získať podobný alebo dokonca 

vyšší počet interakcií na Facebooku ako tradičné médiá.69,70 Celkový dosah alternatívnych 

webových stránok je však v porovnaní s tradičnými médiami stále obmedzený. z prieskumu 

z roku 2019 vyplýva, že 13,4% dospelej populácie pravidelne číta alternatívne spravodajské 

weby[71, zatiaľ čo 27,6% dospelých pravidelne číta aspoň jedno z vybraných tradičných mé-

dií.72 

Globsec v spolupráci s MEMO98 sa v štúdii Slovenské voľby 2020 v informačnom priestore73 

zameriavajú na problém informačných manipulácií ako hrozby pre integritu volieb v prípade 

slovenských parlamentných volieb 2020. Výskum preukázal významnú úlohu anti-liberálnych 

naratívov šíriacich sa počas predvolebného obdobia najmä prostredníctvom facebookových 

stránok. Počas parlamentných volieb 2020 bol platformou MEMO98 realizovaný monitoring 

                                                
67 GLOBSEC Trends 2021, https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2021/06/GLOBSEC-Trends-2021_final.pdf  
68 Voices of Central and Eastern Europe, Slovakia Country Report, 2020, https://www.globsec.org/wp-content/uplo-

ads/2020/09/Voices-of-Central-and-Eastern-Europe_Slovak-country-report.pdf  
69 SME.sk. 2020. “Globsec: Články dezinformačných webov sú na facebooku atraktívnejšie.” https://ekono-

mika.sme.sk/c/22330500/globsec-clanky-dezinformacnych-webov-su-na-facebooku-atraktivnejsie.html 
70 Spišák, Matej. 2021. “Rusko v slovenskom dezinformačnom priestore (február 2021).” Antipropaganda.sk. https://antipropa-

ganda.sk/rusko-v-slovenskom-dezinformacnom-priestore-februar-2021/ 
71 Vrátane portálov Hlavné správy, Zem a Vek, Slobodný vysielač alebo Infovojna. 
72 Transparency International Slovensko. 2020. “Dezinformačné weby pravidelne číta každý siedmy.” SME Blog. https://tran-

sparency.blog.sme.sk/c/526887/dezinformacne-weby-pravidelne-cita-kazdy-siedmy.html 
73 Slovenské voľby 2020 v informačnom priestore, 2020, https://www.globsec.org/publications/slovenske-volby-2020-v-infor-

macnom-priestore/  

https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2021/06/GLOBSEC-Trends-2021_final.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2020/09/Voices-of-Central-and-Eastern-Europe_Slovak-country-report.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2020/09/Voices-of-Central-and-Eastern-Europe_Slovak-country-report.pdf
https://ekonomika.sme.sk/c/22330500/globsec-clanky-dezinformacnych-webov-su-na-facebooku-atraktivnejsie.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22330500/globsec-clanky-dezinformacnych-webov-su-na-facebooku-atraktivnejsie.html
https://antipropaganda.sk/rusko-v-slovenskom-dezinformacnom-priestore-februar-2021/
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https://www.globsec.org/publications/slovenske-volby-2020-v-informacnom-priestore/
https://www.globsec.org/publications/slovenske-volby-2020-v-informacnom-priestore/
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sociálnych médií, ktorý ukázal, že počas monitorovaného obdobia publikovali aktívne politické 

strany približne 300 facebookových príspevkov za deň.74 Najviac obsahu tvoril počas sledo-

vaného obdobia predseda krajne pravicového subjektu Kotlebovci-ĽSNS Marian Kotleba, na 

ďalších priečkach sa umiestnil predseda SHO Robert Švec či poslanec SMER-SD Ľuboš 

Blaha. Portál Infosecurity.sk vypracoval analýzu virálnosti a toxicity v decembri 2019, pričom 

za najtoxickejšieho politika zo strán “hlavného prúdu” označil práve Ľuboša Blahu.75 

Čo sa týka analýz zo strany štátu, aktuálne je aktívnym Analytický útvar Ministerstva obrany 

SR (AÚ), ktorý sa sústreďuje na finančnú rovinu webových stránok s problematickým obsa-

hom. Riešenia vidí v obmedzení ich finančných zdrojov, spolupráci štátu so súkromnými spo-

ločnosťami a regulácii reklamy na portáloch s problematickým obsahom.76 v analýze Infodé-

mia AÚ poukazuje na náchylnosť slovenskej populácie voči dezinformáciám, kedy dezinfor-

mačné facebookové stránky majú niekoľkonásobne väčší počet interakcií ako facebookové 

stránky štátnych inštitúcií.77 

Dokument Globsec Mapovanie zraniteľnosti SR v oblasti hybridných hrozieb zaraďuje infor-

mačné a propagandistické operácie s cieľom podkopania dôvery v štátne inštitúcie a naruše-

nia politickej a bezpečnostnej sféry medzi najčastejšie nástroje. Medzi zraniteľnosťami identi-

fikuje absenciu právnej úpravy vedenia volebnej kampane či nedostatočné zohľadnenie prv-

kov cudzej moci v šírení dezinformácií.78 

Problematikou hybridných hrozieb sa zaoberali Inštitút strategických politík a Slovenský inšti-

tút bezpečnostnej politiky, ktorí v spolupráci s Bezpečnostným centrom Európske hodnoty vy-

pracovali štúdiu Zhodnotenie prístupu Slovenskej republiky k boju s hybridnými hrozbami. 

Text analyzuje dokumenty regulujúce problematiku hybridných hrozieb a identifikuje slabé 

a silné stránky v boji proti hybridným hrozbám na systémovej úrovni. Zároveň formuluje návrh 

strategického rámca a inštitucionálneho modelu SR.79 

AÚ v štúdii Hybridné hrozby ako zraniteľnosti obrany SR pomenúva zneužiteľnosť kybernetic-

kého priestoru a využitie dezinformácií na ovplyvňovanie verejnej mienky. Významná úloha 

pri riešení problematiky hybridných hrozieb je pripisovaná spravodajským službám. Analýza 

poukazuje na potrebu mitigácie zraniteľností prostredníctvom transparentnej komunikácie 

štátu s verejnosťou, komunikácie problematických spoločenských tém a limitácie dezinformá-

cií a propagandy v rámci politického boja.80 

  

                                                
74 Monitoring sociálnych médií, Parlamentné voľby 2020, https://memo98.sk/uploads/content_galleries/source/memo/slovak-

parliamentary-elections-2020/m98_interim-report_final-version.pdf  
75 Monitoring antisystému na slovenskom Facebooku – najtoxickejší je poslanec SMERu, 2019, https://infosecurity.sk/do-

mace/monitoring-antisystemu-oktober-2019/  
76 Cena za (dez)informácie. Výnosy z reklám webov s problematickým obsahom, 2021, 

https://www.mosr.sk/data/files/4364_2021-k-01-cena-za-dezinformacie-recenzovane.pdf  
77 Infodémia. Dezinformácie a COVID-19, 2020, https://www.mosr.sk/data/files/4005_2020-k-01-infodemia-new.pdf  
78 Mapovanie zraniteľnosti Slovenskej republiky v oblasti hybridných hrozieb, 2018, https://www.globsec.org/wp-content/uplo-

ads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf  
79 “Evaluation of the approach of the Slovak Republic to the fight against hybrid threats”. 2020. STRATPOL, SSPI, EV. 

https://slovaksecurity.org/wp-content/uploads/2021/01/zhodnotenie-SR-hybrid-FINAL1.pdf  
80 Hybridné hrozby. Slabiny Slovenskej republiky ako ciele hybridných aktivít, 2019, https://www.mosr.sk/data/files/3887_2019-

c-05-hybridne-hrozby.pdf  

https://memo98.sk/uploads/content_galleries/source/memo/slovak-parliamentary-elections-2020/m98_interim-report_final-version.pdf
https://memo98.sk/uploads/content_galleries/source/memo/slovak-parliamentary-elections-2020/m98_interim-report_final-version.pdf
https://infosecurity.sk/domace/monitoring-antisystemu-oktober-2019/
https://infosecurity.sk/domace/monitoring-antisystemu-oktober-2019/
https://www.mosr.sk/data/files/4364_2021-k-01-cena-za-dezinformacie-recenzovane.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/4005_2020-k-01-infodemia-new.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf
https://slovaksecurity.org/wp-content/uploads/2021/01/zhodnotenie-SR-hybrid-FINAL1.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/3887_2019-c-05-hybridne-hrozby.pdf
https://www.mosr.sk/data/files/3887_2019-c-05-hybridne-hrozby.pdf
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DEZINFORMAČNÁ SCÉNA  

A DOMINUJÚCE NARATÍVY 

V rámci slovenskej dezinformačnej scény koluje veľké množstvo naratívov. Najčastejšie ich 

môžeme zaradiť do troch kategórií: A) dezinformácie venované Covid-19, vakcinácii a medi-

cínskym témamň; B) hodnotovo polarizujúce naratívy cieliace proti liberalizmu či menšinám; 

C) naratívy útočiace a spochybňujúce zahraničnopolitickú orientáciu a ukotvenie SR. Často 

ide o kombináciu týchto kategórií. Spoločným menovateľom býva antiamerikanizmus, antise-

mitizmus a proruský sentiment, pre ktorý je kľúčová idea panslavizmu a historické presvedče-

nie o vzájomnosti (etnickej spolupatričnosti) slovanských národov. To narúša pocit prináleži-

tosti k EÚ a NATO, a spolu s prvkami nostalgie posilňuje smerovanie na východ. Trend na-

rastania proruského sentimentu potvrdzuje aj štúdia Globsec.81 

V prípade naratívov zameraných proti NATO ide o dezinformácie upozorňujúce na stavanie 

amerických základní či prítomnosť amerických vojakov na území SR. Dochádza aj k spájaniu 

s témou tzv. západnej alebo liberálnej propagandy, ktorá má údajne zakrývať zlyhania, ne-

funkčnosť a asertívnosť štruktúr NATO. 

V prípade dezinformácií proti EÚ sa dezinformačné médiá usilujú o polarizáciu spoločnosti 

v otázkach členstva v EÚ a fungovania jej štruktúr a inštitúcií. Medzi naratívami sa nachádza 

spochybňovanie legitimity rozhodovania EÚ, odmietanie kvót pre prerozdeľovanie migrantov 

či odmietanie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Dlhodobo prítomným naratívom je odmieta-

nie tzv. „diktátu Bruselu“. Ide o skreslené vnímanie EÚ a prijímanej legislatívy, ktorá má 

údajne smerovať k odstraňovaniu národnej suverenity. Objavujú sa aj vyhranené tvrdenia 

o potrebe vystúpenia z EÚ po vzore brexitu. 

Rozšírené sú konšpiračné naratívy, s ktorými sa spája nedôvera v politické elity, etablované 

médiá, finančné skupiny, liberálnu demokraciu, medzinárodné organizácie (OSN, WHO, 

WTO) a integračné (EÚ) či obranné platformy (NATO). Najčastejšie sa vyskytujúce konšpi-

račné teórie v slovenskom informačnom prostredí sa viažu na úsilie o čipovanie populácie, 

ktoré sa vplyvom pandémie Covid-19 dostala opäť do popredia. Známou je konšpirácia o ria-

denej masovej migrácii v roku 2015 či zdravotných dôsledkoch vplyvu 5G sietí a chemtrails. 

Napokon je možné spomenúť snahu o vytvorenie nového svetového poriadku (New World 

Order, NWO) globalistami. Dlhodobo zakorenenou konšpiračnou teóriou je pôsobenie oligar-

chov a finančných skupín, ktoré majú ovládať slovenskú vládu a stáť za množstvom jej krokov, 

ako aj údajné ovplyvňovanie politického diania neziskovými organizáciami. 

Dôležitou domácou témou, ktorá bola preberaná dezinformačnými médiami, je vyšetrovanie 

vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 

2018. Prípad bol zneužívaný na diskreditáciu politických predstaviteľov a znižovanie dôvery 

v súdnictvo a orgány činné v trestnom konaní. Téma bola zasadzovaná do kontextu s údajne 

manipulatívnymi liberálnymi médiami, ktoré mali o veci informovať selektívne. Protesty ob-

čianskej iniciatívy Za slušné Slovensko boli v dezinformačných médiách falošne spájané 

                                                
81 The image of Russiain Central & Eastern Europe and the Western Balkans, 2021, 

https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2021/04/Image-of-Russia-Mighty-Slavic-Brother-or-Hungry-Bear-Nextdoor.pdf  

https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2021/04/Image-of-Russia-Mighty-Slavic-Brother-or-Hungry-Bear-Nextdoor.pdf
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s podporou zo zahraničia. Pre podkopanie dôvery v inštitúcie a médiá bola využitá aj kauza 

samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väzbe v decembri 2020. 

Špecializovaný trestný súd rozhodol o jeho zadržaní v súvislosti s obvinením v kauze Judáš. 

Lučanský sa následne vo väzbe pokúsil o samovraždu a následkom zranení podľahol. Dezin-

formační aktéri udalosť využili pre obviňovanie vlády z údajnej politickej vraždy nevinného 

človeka, pričom využili #AllforMilan ako pripomenutie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbe-

nice (#AllforJan). Dochádzalo k atakom na liberálne médiá, ktoré mali informovaním o častom 

zatýkaní funkcionárov vytvárať atmosféru strachu. v oboch prípadoch ide o šírenie dezinfor-

mačných naratívov viažucich sa na domáce politicky a spoločensky relevantné témy. 

Okrem rozbujnenej dezinformačnej scény, ktorá je ochotná preberať a umocňovať dezinfor-

mácie, konšpirácie a škodlivé naratívy z proruských zdrojov, je významným aktérom Ruské 

veľvyslanectvo na Slovensku. Jeho aktívna komunikácia na Facebooku sa často vymyká kon-

ceptu „štandardných“ diplomatických aktivít a zameriava sa na budovanie pozitívneho imidžu 

Ruska cez komunikáciu dôležitých historických momentov.82 Veľvyslanectvo organizuje a in-

formuje o kultúrnych, vzdelávacích aktivitách, oceneniach či realizácii pamätných a pietnych 

udalostí. Mnohé aktivity spája s podporou prorusky orientovaných motorkárskych skupín 

(Noční vlci) a klubov vojenskej histórie (kluby Arbat, Slovensko-ruská spoločnosť a i.). Podľa 

poslednej správy o činnosti SIS čelila SR v roku 2019 vplyvovým kampaniam cudzích moc-

ností zameraných na podkopanie členstva v EÚ a NATO a oslabenie obranyschopnosti a jed-

noty oboch zoskupení. Správa ako primárnych aktérov identifikovala ruské zdroje a šíriteľov 

proruských naratívov v SR - ruské spravodajské médiá, organizácie či skupiny na sociálnych 

sieťach.83 v poslednej dobe dominuje úsilie pozitívne prezentovať vakcínu Sputnik V. 

V správach o činnosti SIS za rok 201884 a 201985 figurovala aj Čína. Za možné bezpečnostné 

riziká a ohrozenie národnej bezpečnosti bola označená ekonomická moc a pôsobenie čín-

skych spravodajských zložiek a telekomunikačných spoločností. v prípade čínskych aktivít do-

šlo k dvom kritickým momentom. Prvým bolo zakúpenie reklamného priestoru v časopise 

Trend, kde bol zverejnený článok podpísaný čínskym veľvyslancom na Slovensku. Druhým 

kritickým momentom bola kampaň v roku 2020, kedy sa Čína usilovala o svoje pozitívne vy-

kreslenie ako bojovníka s Covid-19, čo dokazovala distribúciou zdravotníckych pomôcok a ne-

skôr čínskych vakcín (tzv. rúšková a vakcínová diplomacia). 

V rámci boja s dezinformáciami identifikujeme niekoľko zásadných zraniteľností. Ide najmä 

o absenciu komplexnej stratégie v rámci mediálneho priestoru, kde sa aktuálne jedná skôr 

o individuálnu líniu a novinárov, ktorí sa otázkam dezinformácií v slovenskom informačnom 

priestore venujú a upozorňujú na trendy súvisiace s informačnou a kognitívnou bezpečnos-

ťou. Za posledný rok sa začali organizovať aktivity prispievajúce k ukotveniu Slovenska na 

demokratickom západe. Pre reálne výsledky je však potrebné tieto aktivity vykonávať dlho-

dobo. 

Veľké medzery vidíme v oblasti strategickej komunikácie. Vzorom by mohol byť minister Ivan 

Korčok, aktivity MZ, MZV, Polície SR. Pozitívnu komunikáciu zahraničnej politiky SR s jasnou 

                                                
82 Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku/Посольство России в Словакии. Facebook page. https://www.facebook.com/ambasa-

darus  
83 Správa o činnosti SIS za rok 2019, https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#plnenie  
84 Správa o činnosti SIS za rok 2018, https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2018.html#zahranicnopoliticka-oblast  
85 Správa o činnosti SIS za rok 2019, https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#plnenie  

https://www.facebook.com/ambasadarus
https://www.facebook.com/ambasadarus
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#plnenie
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti-2018.html#zahranicnopoliticka-oblast
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#plnenie
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orientáciou na euroatlantické partnerstvo považujeme za príležitosť. Cieľom je nastavenie ta-

kej komunikácie, ktorá by občanom pútavo a jasne vysvetľovala problematiky ešte predtým, 

než by sa stali dezinformačnými témami (prevencia v transparencii pred reakciou). Nemenej 

dôležité je detailne informovať a demaskovať aktivity Ruskej federácie a komunikovať fakty 

a historické súvislosti.  

V oblasti vzdelávania sú na úrovni ministerstva školstva evidentné manažérske zlyhania, ab-

sentujúca stratégia pre komplexnejšie vzdelávanie v otázkach občianskej výchovy a pre celo-

životné vzdelávanie, pričom práve skupiny dospievajúcich a staršej generácie sú cieľovou 

skupinou dezinformačných aktivít. 

Výraznou zraniteľnosťou je problematická koordinácia aktivít. Západná zahraničnopolitická 

orientácia je častokrát spochybňovaná antisystémovými a proruskými aktérmi aj vo vládnom 

sektore. SR má však doteraz problém so zaujatím jednotného stanoviska voči informačným 

kampaniam a jednotliví predstavitelia štátu prezentujú k danej problematike rôzne stanoviská. 

Tento faktor napomáha dezinformačným aktérom polarizovať spoločnosť. 

Medzi najzávažnejšie zraniteľnosti SR môžeme zaradiť absenciu systematického prístupu 

a personálne a zdrojovo poddimenzovaný sektor, ktorý by sa mal tejto téme venovať. Taktiež 

chýba prienik a efektívna spolupráca medzi občianskou spoločnosťou a štátnymi inštitúciami 

a médiami. Absentuje aj inštitucionalizovaný formát, ktorý by dokázal v mediálnom priestore 

zastrešiť a ošetriť problematiku dezinformácií. Nedostatkom je absencia legislatívy v otázkach 

informačných akcií a hybridných hrozieb (problém atribúcie aktéra). 
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ODPORÚČANIA 

Zefektívniť strategickú komunikáciu so širokou verejnosťou s cieľom zvýšiť transpa-

rentnosť fungovania štátnej správy a zvýšiť spoločné povedomie o hybridných hroz-

bách, vrátane dezinformácií. 

Strategickú komunikáciu by mal štát vnímať ako nástroj vlastnej pozitívnej projekcie v zmysle 

pilierov a hodnôt demokracie a právneho štátu, a budovania dôvery v štátne inštitúcie. Po-

dobne je tomu v prípade zahraničnej politiky, a teda kultivácie brandingu štátu v medzinárod-

nom prostredí. Oba smery strategickej komunikácie, teda navonok aj dovnútra, eventuálne 

prinesú pozitívny efekt aj v problematike boja proti dezinformáciám. 

Zvýšenie dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie sa javí ako nevyhnutné. Na dosiahnutie 

tohto cieľa je kľúčová transparentná a proaktívna strategická komunikácia štátnych inštitúcií 

s verejnosťou. Štát by sa mal zamerať na systematické riešenie strategickej komunikácie, 

ktoré by sa odklonilo od modelu „šikovných jednotlivcov“. v ideálnom prípade by každé minis-

terstvo malo mať vlastné stratcom oddelenie kvôli veľmi špecifickej povahe svojej agendy. 

Mimo jadra strategickej komunikácie by cieľom malo byť aj podrobné demaskovanie a infor-

movanie verejnosti o neželaných informačných aktivitách štátnych a neštátnych aktérov 

s ohľadom na pozitívnu komunikáciu nielen zahraničnej politiky Slovenskej republiky s jasnou 

orientáciou na euroatlantické partnerstvo, ale aj vysvetlenie faktického a historického kontextu 

súvisiaceho s aktuálnymi témami dezinformačnej scény. Pre boj proti dezinformáciám a hyb-

ridným hrozbám je kľúčové pútavé a jasné vysvetlenie problémov skôr, ako sa stanú problé-

mami dezinformačných aktivít. 

Systematizovať prístup a budovať kapacity na boj proti dezinformáciám a hybridným 

hrozbám. 

Sektor štátnej správy, ktorý by sa mal zaoberať témou dezinformácií, je personálne, finančne 

a technologicky poddimenzovaný. To si vyžaduje dobudovanie personálnych, technologic-

kých a technických kapacít, ktoré by umožnili nástroje na monitorovanie dezinformačných ak-

tivít, ich reakciu a sprístupnenie a zefektívnenie strategickej komunikácie. 

Školenie predstaviteľov štátu a zamestnancov štátnej správy vo veciach informačnej a kogni-

tívnej bezpečnosti, ktoré nevyhnutne súvisia s dobudovaním komunikačných spôsobilostí na 

úsekoch alebo odboroch na úrovni jednotlivých ministerstiev. Je tiež možné previesť zamest-

nancov (“šikovných” jednotlivcov), alebo preniesť know-how a skúsenosti z oblasti občianskej 

spoločnosti do oblasti štátnej správy, najmä v otázkach strategickej komunikácie. 

Mala by sa rozšíriť celková inštitucionálna štruktúra zaoberajúca sa hybridnými hrozbami a de-

zinformáciami a dôraz by sa mal klásť aj na zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi jej 

časťami. Je žiaduce vytvoriť dedikovaný ústredný subjekt, zodpovedný za koordináciu boja 

proti dezinformáciám a hybridným hrozbám na úrovni plánovania a prípravy politík. 
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Posilniť legislatívny a operačný rámec na boj proti nežiaducim informáciám a hybrid-

ným operáciám. 

Pokiaľ ide o legislatívnu oblasť, Slovenská republika by mala začať efektívnejšie uplatňovať 

existujúcu legislatívu týkajúcu sa nenávistného prejavu. Zároveň by však mala urýchliť a ze-

fektívniť prípravu legislatívneho a operačného rámca na boj proti hybridným hrozbám a dezin-

formáciám. SR úspešne pokračuje vo formulatívnej fáze nových mechanizmov v boji proti de-

zinformáciám a hybridným hrozbám, ich plná implementácia a využívanie je kľúčové. 

Doposiaľ chýbajúca legislatíva v otázkach nežiaducich informácií a hybridných operácií zna-

mená, že Slovenská republika by sa mala zamerať na problematiku pripisovania a sankciono-

vania podobných operácií na úrovni európskeho bloku. Otvára tiež priestor pre účasť a využi-

tie (pripravovaných) právnych predpisov upravujúcich digitálny priestor, podobne je tomu 

v prípade zdieľanie informácií, skúseností, best practices či cvičebných programov. 

Efektívna implementácia systému kontroly investícií, ktorý sa v súčasnosti pripravuje. Na zá-

klade transparentnosti môže pomôcť vyrovnať sa s nevyžiadanou penetráciou kritickej infra-

štruktúry a mediálneho priestoru. 

Zefektívniť medzinárodné zapojenie, spoluprácu a aktivity v boji proti dezinformáciám 

a hybridným hrozbám.  

Slovenská republika má prostredníctvom svojho členstva v euroatlantických štruktúrach prí-

stup k platformám, ktoré ponúkajú zdieľanie vedomostí, skúseností a najlepších postupov. Je 

potrebné čerpať zo zdrojov, ktoré ponúkajú medzinárodné inštitúcie, ktoré pôsobia v tejto ob-

lasti dlhodobo. 

Slovenská republika má potenciál stať sa etablovaným aktérom v oblasti boja proti hybridným 

hrozbám, musí však znásobiť svoje zapojenie do ponúkaných iniciatív a projektov. 

Ako produktívna cesta sa javí vysielanie predstaviteľov štátnej a expertnej úrovne do inštitúcií 

euroatlantických štruktúr. Pridaná hodnota by nespočívala len v procesuálnom zapojení sa, 

ale aj v rovine pozitívneho brandingu štátu, nadviazaní vzťahov či vytvorenia (aj neformál-

neho) priestoru pre zdieľanie zistení, skúseností a praktík.  

Inštitucionalizovať mediálny priestor a zefektívniť spoluprácu medzi štátom, občian-

skou spoločnosťou a médiami. 

V mediálnom priestore chýba inštitucionalizované zastrešenie problematiky dezinformácií 

a boja proti nim. Na mieste je vytvorenie etických štandardov, ktoré by boli schopné efektívne 

reagovať na problematiku dezinformácií. Ako problém sa ukazuje aj nedostatok spolupráce 

medzi občianskou spoločnosťou, médiami a štátom. 

Kľúčovou oblasťou je aj otázka financovania problematického alebo dezinformačného obsahu 

v prostredí internetového priestoru. Štátom realizované zvyšovanie spoločného povedomia 

o problematických subjektoch v mediálnom priestore a apel na zníženie reklám na konkrét-

nych doménach sa javí ako produktívna cesta spoločne s využitím súčasne pripravovaných 

možností v priestore EÚ. 
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Systematizovať a reformovať vzdelávanie odrážajúce potreby 21. storočia.  

Pokiaľ ide o školstvo, Slovensko by sa malo zamerať na reformu vzdelávania v súlade s po-

trebami 21. storočia. Kľúčová je mediálna a digitálna gramotnosť (alebo digitálne občianstvo), 

ktorá by sa mala prejaviť na všetkých úrovniach vzdelávania - základné školy, stredné školy, 

univerzity, ale aj celoživotné vzdelávanie staršej generácie, ktoré sa v súčasnosti javí ako zra-

niteľná cieľová skupina. 

Tiež by bol potrebný zvýšený záujem a systematické vzdelávanie o Rusku a Číne ako geopo-

litických aktéroch. 
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