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Zhrnutie 

 V rámci analyzovaného facebookového obsahu jednoznačne prevažovali príspevky 

zamerané na tému Covid-19. Spomedzi 150 skúmaných príspevkov sa totiž politické 

alebo zdravotné témy spojené s pandémiou Covid-19 objavili až v 112 prípadoch. 

 Téma Covid-19 v analyzovanom facebookovom obsahu naviazala najviac interakcií. 

Zároveň, video príspevky kategorizované v tejto téme získali najviac zhliadnutí 

spomedzi všetkých sledovaných tém. 

 Často vyskytujúcou sa témou v súvislosti s domácim dianím bola aj smrť bývalého 

policajného prezidenta Milana Lučanského. 

 Spomedzi zahraničných tém z pohľadu interakcií na Facebooku najviac rezonovali témy 

Rusko a USA. V prípade zhliadnutí video obsahu bola najúspešnejšia téma USA a až 

následne Rusko. V niektorých prípadoch však dochádza k prieniku oboch tém. 

 V téme Rusko sa objavovali hlavne témy ako Vrbětice, energetická kríza či Ukrajina. V 

prípade USA najviac rezonovali témy prezidentských volieb, rokovaní medzi 

prezidentmi USA a Ruska či dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA. 

 Zo 150 analyzovaných Facebookových príspevkov, získal najvyšší počet interakcií 

opozičný politik Milan Mazurek.  

 V rámci webového obsahu sme skúmali spolu 4 615 článkov. Najviac analyzovaných 

článkov dezinformačných webov sa venovalo téme Covid-19, pričom ich počet (1 783 

článkov) ďaleko prevýšil všetky ostatné témy (približne 38,63% zo všetkých skúmaných 

článkov). Čo sa týka počtu článkov, nasledovali témy USA a Rusko. 

 Analýza webov aj facebookového obsahu poukazuje na značné prelínanie jednotlivých 

tém, primárne s témou Covid-19, ktorá sa objavovala vo veľkom množstve článkov a 

príspevkov. 

 V rámci analyzovaného webového obsahu boli najviac preberané vyjadrenia Ľuboša 

Blahu, Roberta Fica a Anny Belousovovej. 

 Vyjadrenia M. Mazureka neboli v rámci skúmaného webového preberané takmer 

vôbec, napriek tomu, že jeho facebookové príspevky získali veľké množstvo interakcií. 

 V skúmanom obsahu sme okrem iného identifikovali pomerne silnú proruskú rétoriku, 

anti-západné naratívy, ako aj toxický obsah zameraný proti vláde a konkrétnym 

vládnym opatreniam, najmä v kontexte Covid-19 a USA, typicky v spojitosti s obrannou 

dohodou medzi SR a USA). 
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Úvod 

 

Dezinformácie či dezinformačné kampane nemožno považovať za nový fenomén. Napriek 

tomu dnes ako téma rezonujú nielen v povedomí širokej verejnosti, ale aj expertnej obce, 

ktorá problematiku dezinformácií vníma ako jednu z najaktuálnejších bezpečnostných hrozieb 

pre správne fungovanie a stabilitu demokracie a právneho štátu. Ako problematické sa 

ukazujú aj v prípade potenciálu manipulácie verejnej mienky v kritických spoločenských 

otázkach. Podobnú hrozbu predstavujú v kontexte snáh o stabilizáciu dôvery v demokratické 

inštitúcie či zahraničnopolitickej orientácie konkrétneho štátu, jeho predstaviteľov a 

obyvateľstva. V ére sociálnych sietí sú dezinformácie relatívne lacnou, rýchlou a jednoduchou 

možnosťou ako polarizovať spoločnosť a ohroziť inštitucionálne, procesné či hodnotové 

piliere štátu. Ich šíriteľmi sú dezinformační aktéri (politici, dezinformačné médiá, stránky na 

sociálnych sieťach a pod.) motivovaní politickými, ekonomickými, sociálnymi alebo 

psychologickými faktormi. Využívajú pri tom rôzne nástroje a naratívy, ktoré sú často 

naviazané na populárne a kritické témy s potenciálom vyvolať negatívne emócie, strach či 

neistotu. 

 

Pandémia ochorenia Covid-19 so sebou priniesla ideálne podmienky pre neželané šírenie 

dezinformácií, prirodzene bol na ňu naviazaný efekt, ktorý by sme mohli nazvať „infodémiou“. 

Výrazný nárast frekvencie a spoločenská legitimizácia nepravdivých informácií boli 

umožnené práve neistotou doby, ktorá nastala. Efekt bol multiplikovaný prítomnosťou 

kritických momentov nielen vo vnútornej, ale aj zahraničnej politike, predovšetkým v súvislosti 

s rastúcim napätím v medzinárodnom prostredí. Význam pandémie podčiarkuje skutočnosť, 

že dosah šírených dezinformácií nebol limitovaný na digitálny priestor, práve naopak, svoje 

výsledky priniesol aj v reálnom svete. Príkladom môžu byť rôznymi faktormi motivované 

protesty a útoky na odborníkov v roku 2021. Čoraz viac tak rezonuje nielen potreba sledovať, 

ale aj na základe monitoringu ďalej predikovať vývoj a chrániť zdravie informačného 

priestoru Slovenska. Monitoring je dôležitý aj v kontexte prevencie štátu v zmysle strategickej 

komunikácie a ďalších možných opatrení. 

 

V rámci výskumu sme sa zamerali na témy, ktoré v roku 2021 rezonovali v celej spoločnosti a 

do istej miery usmerňovali aj politický diskurz. Na základe dlhodobých skúseností s aktivitami 

súvisiacimi s monitoringom dezinformačného priestoru a jeho stálych aktérov sme 

identifikovali naratívy, ktoré boli vlastné pre väčšinu šíriteľov problematického obsahu. 

Najväčšmi rezonovali dezinformácie či klamlivé tvrdenia, ktoré sa dotýkali témy ochorenia 

Covid-19 a samotnej pandémie. Tie v sebe niesli tak zdravotný, ako aj politický rozmer. 

Nasledovali naratívy, ktoré v informačnom priestore vystupovali v širšom geopolitickom 

kontexte a boli naviazané na aktivity a vplyv Ruskej federácie. Špecifikom je, že Rusko nie je v 

informačnom priestore témou, ktorá by bola limitovaná vlastnými mantinelmi. Práve naopak, 

aj náš výskum ukazuje, že je stabilnou súčasťou ďalších tém, čo predstavuje jeden z kľúčových 

parametrov slovenského informačného priestoru. Je nevyhnutné podotknúť, že v publikácii 
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nie sú analyzované dezinformácie len v najužšom slova zmysle, ale tiež manipulatívny a 

tendenčný obsah. 

Analýza facebookového obsahu 
 

Analýza 150 najúspešnejších facebookových príspevkov vybraných aktérov ukázala, že v roku 

2021 na Facebooku výrazne najviac interakcií viazala téma Covid-19, konkrétne témy spojené 

s politickým dianím. Zo 150 analyzovaných príspevkov sa politické a zdravotné témy spojené s 

pandémiou Covid-19 objavili až v 112 príspevkoch, nasledovali témy súvisiace s Ruskom (17 

príspevkov) a téma Milan Lučanský (14 príspevkov). V mnohých príspevkoch sa pritom 

nachádzalo viacero tém zároveň. 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšíte kliknutím na: 

https://public.flourish.studio/visualisation/8590181/. 

 

Covid-19 politické a zdravotné témy získali v analýze najviac interakcií (viď nižšie priložený 

graf). Pre facebookové príspevky však bolo špecifické, že išlo zväčša o video obsah - 99 zo 

150 príspevkov tvorili videá (to predstavuje 66% všetkých analyzovaných príspevkov), zatiaľ 

čo v prípade 51 príspevkov išlo o statusy (34% všetkých analyzovaných príspevkov). Na 

najvyšších priečkach v rámci analýzy sa preto objavili práve videá, ktoré viazali nielen veľké 

množstvo interakcií, ale aj zhliadnutí. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8590181/
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8590292/. 

 

Skúmanie 150 príspevkov na Facebooku následne ukázala, že najvyššie počty interakcií viazali 

príspevky primárne dvoch sledovaných politických aktérov. Išlo o poslanca NR SR Milana 

Mazureka, aktuálne pôsobiaceho v hnutí Republika (spolu 1 951 708 interakcií), a následne 

poslanca SMER-SD Ľuboša Blahu (spolu 1 810 180 interakcií). Pravdepodobným dôvodom 

toho, že najvyššie interakcie získal Mazurek, ktorý sa v skúmanom webovom obsahu objavoval 

iba minimálne, je to, že na Facebooku publikoval takmer výlučne video príspevky, ktoré 

dokázali naviazať množstvo interakcií. Toto zistenie sa však uplatňuje iba na príspevky 

analyzované v rámci štúdie; nezodpovedá reálnemu celkovému podielu interakcií a zhliadnutí 

video obsahu na Facebooku za celý rok 2021. V tomto ohľade jednoznačne viedol Ľuboš Blaha, 

ktorý využíval kombináciu algoritmov, vysokej kvantity publikovaného obsahu a platených 

kampaní. 

 

Čo sa týka zhliadnutí pri video príspevkoch, najvyššie množstvo získal taktiež Milan Mazurek 

(približne 24 021 000 zhliadnutí). Nasledoval Milan Uhrík (približne 8 761 400 zhliadnutí) a 

Ľuboš Blaha (približne 8 388 600 zhliadnutí). 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/8590292/
https://dennikn.sk/minuta/2668520/
https://katedrakomunikacie.sk/tajomstvo-uspechu-hejtu-lubosa-blahu/
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8590475/. 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8590747/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8590475/
https://public.flourish.studio/visualisation/8590747/
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Analýza webového obsahu 
 

V rámci vybraných webových stránok sme skúmali spolu 4 615 článkov. Najviac analyzovaných 

článkov sa nachádzalo v téme Covid-19, kde sme vytvorili spoločnú banku článkov pre politické 

aj zdravotné témy. Počet článkov v téme Covid-19 (1 783 článkov) ďaleko prevýšil všetky 

ostatné témy; čo sa týka počtu nasledovali témy USA (774 článkov) a Rusko (729 článkov). 

Kategória Covid-19 pritom zahŕňala články, ktoré sa dotýkali ako domácich, tak aj zahraničných 

otázok, prípadne mohlo ísť o kombináciu oboch. 

 

Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708435/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708435/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708150/. 

 

Analyzované články pochádzali od všetkých desiatich webových stránok, ktoré sme zaradili na 

zoznam skúmaných webov. Najviac článkov sme detegovali na webe Extraplus (1 620 

článkov), nasledovali weby Hlavný denník (946 článkov) a Slovanské noviny (460). Potrebné je 

dodať, že ide iba o články, ktoré sme zachytili na základe kľúčových slov, a ktorých identifikáciu 

nám umožnil použitý analytický nástroj Gerulata Juno. 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708378/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708150/
https://public.flourish.studio/visualisation/8708378/
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Analýza vybraných článkov nám umožnila aj identifikáciu zmienok o jednotlivých politických 

aktéroch, pričom išlo buď o priamu citáciu daného aktéra, alebo o zdieľanie jeho vyjadrení, 

prípadne videa alebo statusu. V celkovom počte zmienok sa na najvyššej priečke umiestnil 

Ľuboš Blaha (198 zmienok), nasledovali Robert Fico (105 zmienok) a Anna Belousovová (35 

zmienok), ktorá zároveň získala najviac zmienok spomedzi vybraných mimoparlamentných 

aktérov. 

 

Zaujímavým zistením je, že webový obsah nekopíroval obsah s najvyššími interakciami na 

Facebooku (viď. sekcia analýza Facebooku). Konkrétne, poslanec hnutia Republika Milan 

Mazurek nebol v rámci skúmaného webového obsahu zmieňovaný takmer vôbec. 6 zmienok 

sme zaznamenali v téme Covid-19, kde bola pomerne virálnou téma žaloby infektológa Petra 

Sabaku na Milana Mazureka a Milana Uhríka za šírenie klamstiev o jeho odbornom pôsobení. 

Graf znázorňujúci presný počet zmienok o politických aktéroch vo vybraných témach je 

priložený nižšie. 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708403/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708403/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708092/. 

 

Milan Lučanský 

Milan Lučanský, bývalý policajný prezident, bol na základe obvinení zo strany Národnej 

kriminálnej agentúry (NAKA) 6. decembra 2020 vzatý do kolúznej väzby. Stalo sa tak v 

súvislosti s akciou Judáš, v rámci ktorej bolo obvinených celkovo osem osôb. Tí pôsobili vo 

vysokých funkciách v Policajnom zbore, Finančnej správe, Kriminálnom úrade finančnej správy 

(KÚFS) či Slovenskej informačnej službe (SIS). Podľa odôvodnenia Špecializovaného trestného 

súdu, ktorý rozhodoval o ich vzatí do väzby, vyšetrovatelia narazili na tzv. korupčný strom, 

ktorý s vysokou mierou pravdepodobnosti udržiavali pri živote policajti, prokurátori, sudcovia 

a príslušníci rôznych štátnych orgánov. Väčšina obvinení v kauze Judáš, vrátane Lučanského, 

sa týkala práve korupcie. Lučanský bol obvinený na základe výpovedí bývalého riaditeľa KÚFS 

Ľudovíta Makóa, bývalého policajného funkcionára Norberta Paksiho, Františka Böhma či 

bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8708092/
https://disi.stratpol.sk/milan-lucansky-sa-nestal-obetou-politickych-represalii-matovicovej-vlady/
https://dennikn.sk/2188775/sud-o-lucanskom-a-spol-narazili-sme-na-korupcny-strom-peniaze-boli-az-na-prvom-mieste/
https://dennikn.sk/2205462/lucansky-sa-pokusil-o-samovrazdu-mozog-uz-nezije-srdce-este-ano/
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Dňa 29. decembra 2020 sa mal Milan Lučanský obesiť na teplákovej súprave, pričom na 

následky zranení na druhý deň zomrel. Vyšetrovanie jeho smrti zatiaľ nie je ukončené. 

Prípadom sa však už zaoberala nezávislá kontrolná komisia skladajúca sa z politikov a expertov, 

ktorá nezistila žiadne skutočnosti spochybňujúce verziu o samovražde. 

Dezinformačná scéna a rôzni politici zareagovali na správu o tragickom úmrtí Milana 

Lučanského okamžite po jej zverejnení. Stránky s problematickým obsahom a niektorí opoziční 

politici zverejnili sériu konšpiračných teórií, vďaka ktorým sa im podarilo hneď od začiatku 

vyvolať pochybnosti, či išlo o samovraždu. Viacerí z nich dokonca hovorili o politickej vražde 

ešte predtým, ako bol Lučanský vyhlásený za mŕtveho.  

Keďže v čase písania výročnej správy bola oficiálna verzia dôvodu úmrtia Lučanského 

samovražda, šírené naratívy, ktoré jej odporovali alebo ju konšpiračným spôsobom 

spochybňovali, považujeme za ničím nepodložené a špekulatívne. 

Smrť bývalého policajného prezidenta sa vďaka dezinformačným aktérom objavovala vo 

verejnom diskurze počas celého roka. Meno Lučanského bolo skloňované či už v kontexte 

samotného úmrtia, pri spochybňovaní vlády, inštitúcií a ich rozhodnutí alebo v súvislosti so 

súbojom v silových zložkách. Lučanského samovražda sa stala dôležitým nástrojom na 

vytváranie pocitu, že vládny predstavitelia zneužívajú inštitúcie v boji proti oponentom a vláda 

bola často obviňovaná z vykonštruovaných politických procesov. Zároveň bola táto téma 

zneužitá na útoky proti liberálnym médiám a novinárom, ktorí údajne častým informovaním o 

zatýkaní vysokých funkcionárov vytvárali atmosféru strachu. 

V informačnom prostredí sa počas celého roka šírilo množstvo konšpiračných teórií, ktoré 

vyvolali pochybnosti o samovražde Lučanského. Podľa nich mal byť bývalý policajný prezident 

týraný a psychicky mučený. Na internete sa šírili fotografie lekárskych dokumentov či obrázky 

zbitého muža, ktoré mali údajne vyvrátiť, že sa jednalo o samovraždu. Objavili sa 

tiež  konšpirácie, že mŕtvy bol už niekoľko dní predtým a jeho samovražda bola zinscenovaná. 

Niektorí opoziční politici a stránky s problematickým obsahom urobili z Lučanského hrdinu a 

martýra. Označovaný bol za politickú obeť či obeť politických represálií. Rôzni aktéri dokonca 

využívali hešteg #AllforMilan a prirovnávali Lučanského smrť k vražde investigatívneho 

novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018. Ich smrť vyvolala 

masové demonštrácie, viedla k pádu vlády Roberta Fica a odštartovala odhaľovanie káuz, do 

ktorých boli zapletení predstavitelia na vysokých postoch.  

Od začiatku bola zo smrti Lučanského obviňovaná vláda, ktorá podľa šírených naratívov 

spolitizovala prokuratúru a spustila politické čistky. Vládni predstavitelia sa údajne  pokúšali 

ovládnuť bezpečnostné zložky, Lučanský však vraj vedel príliš veľa a stál v ceste mocenským 

záujmom vlády, a preto musel byť umlčaný. Liberálne médiá boli obviňované z napomáhania 

vláde a zo snáh zamiesť dôkazy pod koberec. Zároveň bola spochybnená nezávislá špeciálna 

komisia, ktorá údajne nič nevyšetruje a slúži iba ako nástroj politickej moci. 

https://www.aktuality.sk/clanok/kyp3x5y/podla-prokuratury-ma-byt-rekonstrukcia-pripadu-umrtia-lucanskeho-v-januari-2022/
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2839640966274464
https://www.facebook.com/107752747505118/posts/222812875999104
https://icjk.sk/144/Ako-vyzera-vojna-policajtov-na-socialnych-sietach-a-preco-poslanec-Taraba-drzi-stranu-Pcolinskemu-
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2842648032640424
https://www.facebook.com/107752747505118/posts/224766179137107
https://www.facebook.com/107752747505118/posts/224766179137107
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2840947172810510
https://www.facebook.com/410642442307016/posts/3605170449520850
https://www.facebook.com/1499328766988765/posts/2781857442069218
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2844376865800874
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-vrazda-jan-kuciak-novinar-zmena.A180420_202803_domaci_mpl
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2861427970762430
https://www.facebook.com/watch/?v=882790915593736
https://www.facebook.com/193258414360612/posts/1336988886654220
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2928829330688960
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Spomínaná rétorika mala za cieľ spochybniť legitímnosť zatýkania vysokých funkcionárov a 

vyvolať nedôveru vo vládne inštitúcie. Dezinformačnej scéne sa podarilo rozšíriť naratív o 

systéme univerzálnych udavačov, cez ktorých vraj vláda posiela do väzby nepohodlných ľudí. 

Vládni predstavitelia sa majú takým spôsobom usilovať zlikvidovať opozíciu, vo väzeniach 

preto končia nevinní ľudia len na základe výpovedí nedôveryhodných kajúcnikov a 

mafiánskych udavačov. 

Facebook politickí aktéri 

Medzi 150 najúspešnejšími príspevkami vybraných politických aktérov za rok 2021 sme 

identifikovali 14 takých, ktoré sa venovali smrti bývalého policajného generála Milana 

Lučanského. Predstavovalo to 9,33 % zo všetkých analyzovaných príspevkov. Táto téma 

dosiahla v našej analýze spolu 315 070 interakcií. Z toho štyri príspevky, ktoré boli 

publikované vo forme videa, mali spoločne približne 1 735 900 zhliadnutí. 

Najaktívnejším politikom zo zoznamu 150 analyzovaných príspevkov, ktorý sa téme venoval, 

bol poslanec Ľuboš Blaha s 10 príspevkami. Tie dosiahli celkovo 183 554 interakcií a video 

obsah približne 447 400 zhliadnutí. Po ňom nasledovali Miroslav Radačovský, Štefan Harabin, 

Robert Fico a Milan Uhrík, ktorí mali v našej analýze zhodne po jednom príspevku. 

 

Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8587799/. 

Najúspešnejší príspevok o smrti Lučanského publikoval opozičný poslanec za stranu SMER-

SD Ľuboš Blaha dňa 4. januára 2021. Status dosiahol 27 684 interakcií. Celý príspevok bol 

https://www.facebook.com/732167026967322/posts/1590270787823604
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2968019920103234
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2959874957584397
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/3053249344913624
https://public.flourish.studio/visualisation/8587799/
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2844376865800874
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koncipovaný ako útok na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorá údajne odmieta niesť 

politickú zodpovednosť za tragickú udalosť. Blaha zároveň označil Lučanského za prvú politickú 

obeť od 50. rokov. Vláda údajne naštartovala systém založený na „politických čistkách“ a 

Lučanský sa do kolúznej väzby dostal na základe obvinení „spolitizovanej prokuratúry“. 

Blaha taktiež spochybnil, že je možné spravodlivé vyšetrenie incidentu. V statuse napríklad 

odznelo: „Kolíková je predĺžená ruka Kisku na rezorte spravodlivosti a my sa ideme tváriť, že o 

nej nie sú pochybnosti? Je to nominantka Remišovej, čo škrtala tvár Milanovi Lučenskému - a 

to ona má byť tým nestranným garantom nezávislého vyšetrovania? Ona si z ľudí robí srandu?“ 

alebo „My sa samozrejme budeme snažiť získať maximum informácií aj prostredníctvom 

špeciálnej komisie, ale prepáčte - ak toto má byť spravodlivosť pre Milana Lučanského, tak na 

to zabudnite. Musíme využiť všetky príležitosti, ale povedzme si na rovinu - tu sa v priamom 

prenose zametajú stopy pod koberec.“ 

Status je možné považovať za snahu získať politické body, keďže päť dní po smrti Lučanského, 

v čase zverejnenia príspevku, ešte neboli známe žiadne oficiálne závery. Evidentné je tiež úsilie 

spochybniť nezávislosť vyšetrovania incidentu či vzbudiť dojem nezákonnosti väzobného 

stíhania Lučanského. 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 
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V podobnom duchu sa niesli všetky analyzované príspevky Blahu, ako aj Harabina, Fica a 

Uhríka. Pretrvávajúcim naratívom bolo, že vláda sa snaží zakryť stopy a zastrašiť každého, kto 

sa pokúsi prípad vyšetriť. Existujú vraj dôvodné podozrenia, že vláda sa na základe politických 

objednávok snaží odpratať nevinných ľudí do väzby. Obvinenia sú údajne vykonštruované a 

existujú vážne podozrenia, že kajúcnici, ktorí vypovedajú proti vysokým štátnym 

predstaviteľom, sú iba nastrčené figúrky, ktorými má byť zlikvidovaná opozícia. Fico prirovnal 

systém k „polofašistickému režimu“. 

Europoslanec Uhrík vyzval na vyšetrenie smrti Lučanského za účasti medzinárodného tímu a 

napísal: „Je dôležité, aby mala verejnosť garanciu, že ľuďom, ktorí nevyhovujú vláde tu nebudú 

náhodne zlyhávať brzdy na autách, že nebudú sami padať hlavou na činky pri cvičení alebo 

nebudú záhadne zomierať v celách.“ 

V statusoch politických aktérov sa vyskytovali tiež tvrdenia, že Lučanský bol vo väzbe umučený 

a zámerne psychicky týraný. Blaha napríklad uviedol, že je čoraz pravdepodobnejšie, že 

Lučanského vo väznici surovo zbili, čo zapríčinilo jeho smrť. Podobne sa vyjadril aj Štefan 

Harabin. Ten vo videu, ktoré malo viac ako 528 000 zhliadnutí, polemizoval nad tým, že mohlo 

ísť o politickú vraždu, nútenú samovraždu alebo že kompetentní úmyselne pripravili 

podmienky na to, aby mohol Lučanský samovraždu úspešne zrealizovať. Jedná sa o 

nepodložené vyvíjanie teórii bez akejkoľvek evidencie či podporných dôkazov. 

Blaha, Harabin a Fico hovorili vo svojich príspevkoch o Lučanskom výhradne ako o hrdinovi, 

ktorý dostal do väzby slovenskú mafiu. V 6 analyzovaných príspevkoch (42,86 % zo všetkých 

príspevkov v téme) bol zároveň prítomný apel na emócie, ktorého cieľom bolo vyvolať u ľudí 

súcit a prípadne spochybniť konanie bezpečnostných zložiek štátu. Blaha napríklad emotívne 

informoval o návšteve manželky Lučanského pri nemocničnom lôžku, počas ktorej boli strážení 

policajtmi: „Áno, presne to bolo potrebné - posielať komando so samopalmi k umierajúcemu 

chlapovi v bezvedomí. Lebo on bol to najväčšie ohrozenie Slovenska - ak by sa náhodou prebral, 

možno by svojej drahej žene povedal, ako ju ľúbi. Kvôli tomuto tam museli byť Mikulcove 

hyeny? Kvôli tomuto sa do poslednej chvíle takto ponižujúco a surovo správali k hrdinovi, ktorý 

zo Slovenska vyprášil mafiu?“      

V štyroch zo 14 príspevkov o smrti bývalého policajného prezidenta sa objavilo porovnávanie 

smrti Kuciaka a Lučanského. Pre ilustráciu, Blaha napísal: „Medzi hnutiami All for Jan a All for 

Milan je dramatický rozdiel - v tom sa s liberálnymi médiami zhodujem. Ale ja na rozdiel od 

nich tvrdím, že hnutie All for Milan je autentickejšie a spravodlivejšie. V prvom prípade išlo o 

novinára, ktorý až do svojej smrti nebol príliš známy, kým v druhom prípade išlo o významného 

človeka, ktorý poslal za mreže najväčšieho mafiána a vraha v slovenských dejinách Mikuláša 

Černáka. Prvý bol sympatický mladý muž, druhý bol viac než to - bol hrdina... Je tu aj druhý 

zásadný rozdiel medzi hnutiami All for Jan a All for Milan. V prvom prípade so smrťou novinára 

nemal štát nič spoločné. Prípad Milana Lučanského je iný.“ 

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2842162722688955
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2843725195866041
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2960449790860247
https://www.facebook.com/732167026967322/posts/1592425917608091
https://www.facebook.com/193258414360612/posts/1336988886654220
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2842162722688955
https://www.facebook.com/watch/?v=307466297332877
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2842648032640424
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2845390109032883
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Najúspešnejší video príspevok na tému smrti Lučanského bol zverejnený na profile 

europoslanca Miroslava Radačovského dňa 15. januára 2021. Video dosiahlo 27 717 interakcií 

a malo viac ako 760 000 zhliadnutí. Radačovský, ktorý je zároveň právnikom rodiny 

Lučanských, na ňom predložil novinárom dokument, podľa ktorého mal byť bývalý policajný 

prezident premiestnený dňa 9. decembra 2020 do väznice v Banskej Bystrici. V rovnaký deň 

došlo u Lučanského k zraneniu, po ktorom sa podrobil operácii oka vo vojenskej nemocnici v 

Ružomberku. Radačovský sa na základe predloženého dokumentu pýtal, ako mohol byť 

Lučanský na dvoch miestach naraz. Europoslanec vo videu zároveň spochybnil, že by výsledok 

budúceho vyšetrovania mohol byť objektívny a spravodlivý. 

Podľa hovorkyne Zboru väzenskej a justičnej stráže Anny Ragasovej je pritom tento dokument, 

ktorý obhajcom a manželke Lučanského zaslal samotný zbor, ľahko vysvetliteľný. Vyplýva z 

neho, že stráženie v nemocnici v Ružomberku prevzali dozorcovia z ústavu v Banskej Bystrici. 

Lučanský sa však fyzicky v tomto väzení nikdy nenachádzal. 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Analyzované príspevky týkajúce sa smrti Lučanského sa zameriavali na dva základné naratívy: 

samotná smrť a spochybňovanie, či sa skutočne jednalo o samovraždu a spochybňovanie 

nezávislosti prokuratúry a informovanie o údajnom spustení politických čistiek na Slovensku. 

V 8 príspevkoch  (57,14% zo všetkých príspevkov v téme) sa vyskytli tvrdenia o spolitizovanej 

prokuratúre, politických čistkách či naznačovanie, že vláda sa zatýkaním vysokých 

predstaviteľov štátu snaží zbaviť oponentov. V 6 príspevkoch (42,86% zo všetkých príspevkov 

https://www.facebook.com/watch/?v=1832298163606250
https://dennikn.sk/minuta/2226759/
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v téme) došlo k spochybňovaniu, či sa jednalo o samovraždu. V 5 príspevkoch (35,71% zo 

všetkých príspevkov v téme) sa zároveň objavili informácie a polemiky o mučení Lučanského, 

či už psychickom alebo fyzickom. V 3 príspevkoch (21,43% zo všetkých príspevkov v téme) 

politickí aktéri zároveň spochybnili nezávislosť vyšetrovania a vyjadrili obavy, že incident nikdy 

nebude spravodlivo uzavretý. 

Webové stránky 

 
Graf znázorňuje prevalenciu témy počas roka 2021 v pomere k ostatnému publikovanému obsahu. Dáta boli 

získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. 

Miera publikovania obsahu súvisiaceho s témou Milan Lučanský bola sledovanými webovými 

stránkami v roku 2021 vo väčšej miere publikovaná v niekoľkých kľúčových obdobiach. Išlo 

najmä o prvé tri mesiace roka, kedy išlo o novú tému dôležitú pre mnohých politických 

aktérov, ktorí sa k nej vyjadrovali. 13. februára navyše došlo k samovražde Františka Böhma, 

bývalého príslušníka SIS, ktorý bol svedkom vo viacerých kauzách a svedčil aj proti Milanovi 

Lučanskému. Túto udalosť reflektovali aj sledované webové stránky. 

Ďalšie obdobie, kedy vybarné weby publikovali väčšie množstvo obsahu orientovaného na 

túto tému, bol koniec júla s vrcholom medzi 22. až 26. júlom, teda po proteste pred budovou 

NR SR. Napokon, vrchol bol identifikovaný aj začiatkom októbra v nadväznosti na prepustenie 

vyšetrovateľov NAKA. 

Na základe kľúčových slov sme na skúmaných weboch identifikovali 226 článkov, ktoré súviseli 

s témou úmrtia Milana Lučanského. Najvyšší počet publikovaných článkov v téme sa objavil 

pri médiu Hlavný denník (56 článkov), nasledovali weby Slobodný vysielač (43 článkov) a 

Extraplus (37 článkov). 
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699020/. 

Téma Milan Lučanský v rámci skúmaného webového obsahu pretrvávala najmä v prvých 

dvoch mesiacoch roka, a následne sa sporadicky objavovala v niektorých obdobiach roka. 

Tento fenomén môže súvisieť napríklad s prepájaním na tému súboja v bezpečnostných 

zložkách, resp. s využívaním motívu úmrtia Milana Lučanského ako tzv. „politickej obete“ v 

rámci celkovej kritiky vlády opozičnými alebo mimoparlamentnými subjektami. 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699020/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699265/. 

Pomerne častým fenoménom bolo preberanie vyjadrení, facebookových statusov či iných 

textov od politických osobností. V prípade témy Milan Lučanský sa zmienky o politických 

osobnostiach týkali najčastejšie Ľuboša Blahu (35 zmienok), nasledovali vyjadrenia a texty 

Miroslava Radačovského (16 zmienok) a Roberta Fica (11 zmienok). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699124/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699265/
https://public.flourish.studio/visualisation/8699124/
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Vo webovom obsahu sa objavovali podobné naratívy ako v rámci skúmaných facebookových 

príspevkoch. Najčastejšie išlo o spochybňovanie toho, či išlo o samovraždu. Tento motív sa 

objavil v prípade 55 analyzovaných článkov, v 7 článkoch sa nachádzala zmienka o údajnom 

mučení Lučanského vo väzbe. Častým naratívom pritom bolo zapojenie predstaviteľov vlády a 

koalície do údajnej snahy umlčať Lučanského, k čomu mala byť narafičená jeho samovražda 

vo väzení. V tomto duchu sa niesol napríklad prevzatý status Ľuboša Blahu v médiu Extraplus, 

kde sa uvádzalo: „Ľudí posielajú (pozn. Matovičova vláda) do mučiarní na základe 

vykonštruovaných výpovedí tzv. kajúcnikov. A potom sa odrazu kajúcnici nájdu 

„zasamovraždení“. Mňa však ďaleko viac trápi, čo sa to na Slovensku deje: keby vládu riadila 

mafia, nevyzeralo by to inak.“ Podobné vyjadrenie Blahu prevzalo Extraplus aj v septembri, 

kedy písalo, že vyšetrovatelia NAKA sa spolčili, aby odrovnali nominantov SMER-u: 

„Vyšetrovatelia NAKA sa spolčili s mafiánmi, aby odrovnali nominantov Smeru. Matovič tu roky 

vrieska, aká sme všetci mafia a nakoniec sa ukázalo, že mafia je on.“ 

Téma tak bola využívaná aj na spochybňovanie legitimity vlády a jej členov. Do kontrastu s 

mafiánskou vládou pritom viaceré weby stavali práve Lučanského, ktorý mal bojovať proti 

mafii. V tomto kontexte boli používané aj slovné spojenia „hrdina Lučanský“ (v prípade 11 

článkov) či „politická obeť“ (vyskytlo sa v prípade dvoch článkov). V piatich článkoch sa 

dokonca objavilo vytváranie paralely medzi vraždou novinára Jána Kuciaka a samovraždou 

Milana Lučanského. 

Druhým najčastejším motívom bolo vyšetrovanie úmrtia Milana Lučanského alebo 

vyšetrovacia komisia, ktorá bola k tomu účelu vytvorená. Táto téma sa objavila v 46 

skúmaných článkoch. Ďalšie články sa zameriavali zväčša na témy káuz súvisiacich s pôsobením 

Milana Lučanského (predovšetkým Judáš a Očistec). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8734736/. 

https://www.extraplus.sk/clanok/blaha-matovicova-vlada-si-osvojila-praktiky-gestapa-mafie
https://www.extraplus.sk/clanok/blaha-vysetrovatelia-naka-sa-spolcili-s-mafianmi-aby-odrovnali-nominantov-smeru
https://www.slovanskenoviny.sk/gang-nekompetentnych-nepochopil-ze-gen-lucansky-sa-stal-narodnym-hrdinom-novodobym-janosikom/
https://www.hlavnespravy.sk/pravda-sa-neda-umlcat-navzdy-stovky-ludi-si-v-martine-pripomenuli-nevysetrenu-smrt-generala-lucanskeho-z-30-decembra-2020/2808160
https://www.hlavnydennik.sk/2021/01/04/mainstream-si-nevie-poradit-s-lucanskym-komentar/
https://public.flourish.studio/visualisation/8734736/
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Súboj v bezpečnostných zložkách 

V roku 2021 bol jednou z dominantných tém slovenského informačného priestoru aj konflikt 

v rámci bezpečnostných zložiek štátu - primárne v polícii, prokuratúre a SIS. 

Na jednej strane konfliktu stál pomyselný tím, ktorého súčasťou boli vyšetrovatelia NAKA, 

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Ministerstvo vnútra SR. Na druhej strane konfliktu mal 

byť takzvaný antitím, ktorého súčasťou boli najmä Úrad inšpekčnej služby, Generálna 

prokuratúra, časť Krajskej prokuratúry v Bratislave a Slovenská informačná služba. 

Ešte v máji 2021 do priebehu komplikovanej situácie vyšetrovania závažných prípadov 

korupcie vo vysokých poschodiach štátnej správy zasiahla SIS. Premiér Heger v jej sídle zvolal 

tajné stretnutie riaditeľa SIS Michala Aláča s najvyššími ústavnými činiteľmi. Predmetom 

stretnutia bola spravodajská informácia o ovplyvňovaní svedkov v korupčných kauzách 

vyšetrovateľmi z NAKA. V reakcii na túto informáciu vznikol v rámci policajnej inšpekcie 

vyšetrovací tím pod vedením Diany Santusovej, ktorého úlohou bolo objasniť podozrenia 

vyplývajúce z informácií od SIS.   

Počas niekoľkých mesiacov sme tak boli svedkami súboja medzi dvoma hlavnými aktérmi 

konfliktu, ktorý pozostával zo vzájomného obviňovania a zatýkania. Okrem samotných 

bezpečnostných zložiek sa do konfliktu na rôznych stranách zapájali tiež politici, aktivisti a iné 

verejne známe osoby. 

Značný stupeň komplikovanosti situácie a veľké množstvo nezodpovedaných otázok vytvorili 

z tejto témy ideálny nástroj na manipuláciu verejnej mienky. Mnohí z aktérov, ktorí sa tejto 

šance chopili, pritom neváhali hazardovať s krehkou dôverou Slovákov k bezpečnostným 

zložkám. 

Aktéri podporujúci antitím vo svojich príspevkoch často spochybňovali dôveryhodnosť 

svedkov, vyšetrovateľov NAKA a Špeciálnej prokuratúry. Pre zvýšenie záujmu a vzbudenie 

vášní niektorí z aktérov tému konfliktu v bezpečnostných zložkách spájali s inými témami, 

napríklad so smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Pomyselným 

hrdinom tejto scény sa stal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten svojimi rozhodnutiami a 

najmä využívaním paragrafu 363, ukončil vyšetrovanie niekoľkých kľúčových postáv v 

korupčných kauzách vyšetrovaných na NAKA. 

Z opačnej strany barikády, teda od aktérov podporujúcich tzv. tím prichádzali naratívy 

vyzývajúce k dôvere v políciu, NAKA ako aj Špeciálnu prokuratúru. Títo aktéri zároveň 

kritizovali praktiky generálneho prokurátora Maroša Žilinku, najmä jeho využívanie paragrafu 

363 alebo vyhranený postoj voči niektorým novinárom. Ten sa prejavil napríklad nevpustením 

novinárov z redakcií Pravdy, SME, Denníka N a Aktualít na tlačovú konferenciu, pričom 

generálny prokurátor argumentoval kapacitou miestnosti, kde sa konferencia konala. 

https://icjk.sk/144/Ako-vyzera-vojna-policajtov-na-socialnych-sietach-a-preco-poslanec-Taraba-drzi-stranu-Pcolinskemu-
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/588566-v-sis-bolo-tajne-stretnutie-najmocnejsich-ludi-statu-temou-boli-velke-korupcne-kauzy/
https://www.aktuality.sk/clanok/895643/rezort-vnutra-informaciami-od-sis-sa-zaobera-urad-inspekcnej-sluzby/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/599605-poslanci-sa-idu-zilinku-pytat-na-nevpustenie-novinarov-na-tlacovku/
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Facebook politickí aktéri 

Na Facebooku sa ku konfliktu v bezpečnostných zložkách s najväčším úspechom venovali 

opoziční poslanci Robert Fico a Ľuboš Blaha. Obaja z menovaných sa v rámci svojej rétoriky 

snažili vytvárať dojem toho, že aktuálna vládna koalícia sa proti strane SMER-SD snaží vyvíjať 

nátlak, k čomu využíva práve orgány činné v trestnom konaní (OČTK). V rámci tejto témy bolo 

identifikovaných 6 príspevkov spĺňajúcich kritéria výberu pre analýzu, z čoho boli 3 videá a 3 

statusy. Poslanci Blaha a Fico na tejto téme dohromady naakumulovali viac ako 107-tisíc 

interakcií a 534-tisíc zhliadnutí.  

 

Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8557965/. 

Najúspešnejší príspevok v tejto tematickej kategórií dosiahol 18 088 interakcií a pochádzal od 

poslanca Blahu. Podpredseda SMER-u v ňom reagoval na vyjadrenia generálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. Ten na tlačovej besede 2. septembra 2021 kritizoval prezidentku Zuzanu 

Čaputovú a médiá za pochybnosti ohľadne využívania paragrafu 363. V rámci tohto statusu sa 

Ľuboš Blaha snažil vytvoriť obraz organizovanej zločineckej skupiny pod vedením Igora 

Matoviča a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorá je údajne zodpovedná za 

koordinované ovplyvňovanie svedkov v korupčných kauzách súvisiacich s obdobím vládnutia 

strany SMER. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8557965/
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Blaha zároveň tvrdil, že v tejto snahe vláde dopomáhajú liberálne médiá a novinári. Podobne 

ako vo väčšine svojich vyjadrení k tejto téme kritizuje trestné stíhania založené na výpovediach 

spolupracujúcich obvinených, tzv. „kajúcnikov“. Kritika využívania inštitútu kajúcnika je však 

zo strany Blahu aj Fica do značnej miery problematická, keďže takýto vyšetrovací postup 

existoval už v období ich vlády a pri vyšetrovaní organizovanej kriminality sú výpovede členov 

zločineckých skupín nenahraditeľným zdrojom informácií o ich štruktúre a fungovaní. Navyše, 

obvinenie v korupčných kauzách nie sú založené len na výpovediach kajúcnikov, sú tiež 

konfrontované s dôkazmi a výpoveďami iných svedkov. V spomínanom statuse Blaha zároveň 

odkazoval na úmrtie Milana Lučanského, ktorý bol taktiež vyšetrovaný na základe svedeckej 

výpovede o jeho údajnej korupcii. 

V podobne ladenom statuse zo 14. septembra Ľuboš Blaha opäť útočil na prezidentku 

Čaputovú a vytváral podozrenia o jej nepriamom zapojení do údajného systému „narafičených 

udavačov“. Tvrdil, že obeťou tohto systému sa stal aj Milan Lučanský. Ľuboš Blaha v príspevku 

zavádzajúco tvrdil, že Peter Kubina, právny zástupca vyšetrovateľov NAKA, zadržaných 

policajnou inšpekciou, je poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej. Peter Kubina však svoju 

činnosť prezidentského poradcu ukončil k 25. máju 2021 práve z dôvodu toho, aby v rámci 

jeho advokátskej činnosti nedochádzalo k podozreniu z konfliktu záujmov. 

https://domov.sme.sk/c/22669363/aka-je-uloha-kajucnikov-vo-velkych-kauzach-otazky-a-odpovede.html#:~:text=In%C5%A1tit%C3%BAt%20spolupracuj%C3%BAceho%20obvinen%C3%A9ho,nemo%C5%BEn%C3%A9%20ich%20zdokumentova%C5%A5.
https://domov.sme.sk/c/22669363/aka-je-uloha-kajucnikov-vo-velkych-kauzach-otazky-a-odpovede.html#:~:text=3.%20S%C3%BA%20kaj%C3%BAcnici%20d%C3%B4veryhodn%C3%AD%3F
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/600670-kubina-uz-davno-nie-je-poradca-caputovej-uviedol-hovorca/#:~:text=L%C3%ADder%20mimoparlamentn%C3%A9ho%20Hlasu,dostupn%C3%BD%2C%E2%80%9C%20reagoval%20hovorca.
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Poslanci Fico aj Blaha v analyzovaných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook využívali slovné 

spojenie „čurillovská mafia“, poprípade „Lipšicova mafia“. Túto nálepku poslanci SMER-u 

prevzali od lídra koaličnej strany Sme rodina Borisa Kollára, ktorý takto expresívne označil 

vyšetrovateľov NAKA po tom, čo boli zadržaní policajnou inšpekciou pre podozrenie z 

manipulovania svedkov. Tí istí vyšetrovatelia však ešte v marci zadržali bývalého riaditeľa SIS 

a nominanta Sme rodina Vladimíra Pčolinského. 

V prípade oboch menovaných aktérov bola téma ovplyvnená snahou o útok na emócie 

publika, najmä spájaním s témou smrti Milana Lučanského. V rámci toho boli niektoré z 

informácií aktérmi dezinterpretované, poprípade boli využité falošné argumenty či 

zavádzanie. 

  

https://dennikn.sk/2540638/sme-rodina-bude-bojkotovat-vladnu-pracovnu-skupinu-boris-kollar-hovori-o-curillovskej-mafii/
https://dennikn.sk/2534636/policajna-inspekcia-zadrzala-vysetrovatelov-najzavaznejsich-kauz-vojna-v-policii-pokracuje/
https://dennikn.sk/2306077/naka-zadrzala-riaditela-sis-dovodom-su-podozrenia-z-korupcie/
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Webové stránky 

 
Graf znázorňuje prevalenciu témy počas roka 2021 v pomere k ostatnému publikovanému obsahu. Dáta boli 

získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. 

Podobne ako pri téme úmrtia Milana Lučanského, v prípade témy súboja v bezpečnostných 

zložkách sa začiatkom roka objavovali najmä články venované využívaniu inštitútu kajúcnikov, 

známym kauzám a samovražde Františka Böhma. Koncom mája bola kľúčovou témou správa 

SIS o manipulácii výpovedí svedkov a ovplyvňovaní trestných konaní využívaním tzv. 

univerzálnych svedkov. 

Na základe kľúčových slov sme na skúmaných weboch identifikovali 589 článkov, ktoré súviseli 

s témou súboja v bezpečnostných zložkách SR. Najviac publikovaných článkov v téme sme 

pritom získali z média Extraplus (285 článkov), nasledovali weby Hlavný denník (144 článkov) 

a Eurorešpekt (116 článkov). 
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699662/. 

Téma súboja v bezpečnostných zložkách sa v analyzovanom webovom obsahu objavovala 

najmä počas septembra a októbra 2021, kedy došlo k zadržaniu niekoľkých členov NAKA v 

kauze Očistec policajnou inšpekciou, a tiež počas februára 2021, kedy nami analyzované 

médiá písali najmä o téme bezpečnostnej previerky kandidáta na špeciálneho prokurátora 

Daniela Lipšica. Tretí významnejší moment nastal počas júla 2021, najmä po výpovedi 

kajúcnika Ľudovíta Makóa, podľa ktorej mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik 

pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa NAKA Jána Čurillu. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699662/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699676/. 

Čo sa týka zmienok o vybraných politických aktéroch, v analyzovaných článkoch sa najčastejšie 

objavoval Ľuboš Blaha (65 článkov), nasledovali Robert Fico (50 článkov) a Štefan Harabin (8 

článkov). Okrem toho sa v rámci skúmaného webového obsahu objavovali zmienky o ďalších 

aktéroch, konkrétne Maroš Žilinka (13 zmienok), Daniel Lipšic (9 zmienok), Peter Pellegrini (8 

zmienok). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699720/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699676/
https://public.flourish.studio/visualisation/8699720/
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Napriek tomu, že sa priame vyjadrenia v článkoch často neobjavovali, viacerí aktéri boli 

mnohokrát témou samotných článkov. V prípade Daniela Lipšica išlo až o 183 článkov, pričom 

išlo najmä o úlohu špeciálnej prokuratúry. Ľuboš Blaha o nej hovoril ako o Lipšicovej špeciálnej 

prokuratúre, „ktorá sa správa ako likvidačná čata vlády“, ktorá pracuje na pokyn Igora 

Matoviča. Vyjadrenie prevzalo médium Extraplus. 

Peter Pčolinský bol témou v 69 článkoch a 58 článkov v téme súboja v bezpečnostných 

zložkách sa venovalo Milanovi Lučanskému. 

95 analyzovaných článkov sa zameriavalo na obvinenia vznesené voči vyšetrovateľom NAKA či 

na prepúšťanie zadržaných, pričom 77 článkov pojednávalo o využívaní paragrafu 363 

generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. To bolo vo väčšine prípadov posudzované 

pozitívne, ako legitímne využívanie právomocí generálnej prokuratúry, ktoré sa koalícia snaží 

narúšať. Web Eurorešpekt v tomto kontexte písal o hysterickej diktatúre a neprofesionálnom 

riadení polície. Podľa Ľuboša Blahu išlo pri diskusii o možnom zúžení paragrafu 363 po 

prepustení Petra Pčolinského o účelovú zmenu, pretože vláda nesúhlasila s rozhodnutím 

generálnej prokuratúry. Vyjadrenie publikoval web Extraplus. 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8724294/. 

  

https://www.extraplus.sk/clanok/blaha-dilerovi-zlyhalo-srdce-pod-dozorom-lipsicovych-ludi-kto-nechcel-aby-zaspieval
https://www.eurorespekt.sk/netreba-zrusit-%C2%A7-363-ale-histericku-diktaturu-koalicie-a-neprofesionalne-riadenie-policie/
https://www.extraplus.sk/clanok/heger-doverujem-bezpecnostnym-zlozkam-statu
https://www.extraplus.sk/clanok/blaha-na-cele-slovenska-stoji-narodna-tragedia
https://public.flourish.studio/visualisation/8724294/
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Covid-19 politické a zdravotné témy 

 

Pandémia Covid-19 sa od svojho prepuknutia na Slovensku takmer okamžite stala nielen 

zdravotníckou, ale aj politickou témou. Prvotným zámerom výskumu bolo tieto dve línie od 

seba oddeliť. V priebehu analýzy sa však ukázalo, že v sledovanom informačnom priestore 

dominuje obsah, ktorý medzi dvoma rovinami nerozlišuje, práve naopak, spája ich do 

homogénnej rétoriky charakteristickej využitím rôznych kombinácií rovnakých naratívov. 

Vzhľadom na pokračovanie pandémie zaplnili významnú časť dezinformačného priestoru tak 

zdravotnícke, ako aj politické témy. V rámci kvalitatívnej časti výskumu teda poukazujeme na 

diferenciáciu zdravotných a politických dezinformačných naratívov, ale vnímame ich vzájomnú 

spojitosť. V kvantitatívnej časti obe línie vystupujú v jednej databáze údajov. 

 

Naratívy spochybňujúce závažnosť ochorenia Covid-19 boli spolu so spustením celonárodného 

očkovania doplnené o odmietanie vakcín. Počas celého roka figurovala najmä antivakcinačná 

rétorika spojená s odporom proti vládnym opatreniam na zastavenie šírenia nákazy. Témy 

rezonovali v kauze nákupu dávok ruských vakcín Sputnik V, ale aj v aktivitách a rétorike 

opozičných a mimoparlamentných politických subjektov, ktoré do veľkej miery podporovali 

protestné hnutie namierené proti vládnym opatreniam. 

Dezinformačná scéna sa zamerala na spochybňovanie bezpečnosti vakcín proti Covid-19, ako 

aj vytváranie pochybností ohľadne skutočných cieľov očkovania. V súvislosti s vakcínami sa 

skloňovali najmä prívlastky „experimentálne“ alebo „netestované“. Dezinformační aktéri tiež 

informovali o očkovaní ako o sociálnom experimente a prirovnávali ho k laboratórnym 

pokusom na zvieratách. Podľa stránok s problematickým obsahom a rôznych aktérov stoja za 

očkovacou kampaňou farmaceutické firmy, ktoré chcú generovať zisky bez ohľadu na ľudské 

zdravie. 

Na sociálnych sieťach sa o vakcínach proti Covid-19 často šírili nepodložené správy alebo 

informácie vytrhnuté z kontextu. Medzi najčastejšie šírené tvrdenia patrilo, že benefity 

očkovania neprevyšujú riziká, že vakcíny predstavujú väčšie nebezpečenstvo ako samotný 

vírus alebo že vakcinácia v skutočnosti nefunguje. Závažnosť koronavírusu bola neustále 

zľahčovaná, zatiaľ čo vedľajšie účinky či riziko smrti po očkovaní boli zveličované. 

Dezinformační aktéri zneužili tiež úmrtia viacerých známych osobností, o ktorých bez 

akejkoľvek evidencie tvrdili, že zomreli na následky očkovania. Ako príklady je možné uviesť 

smrť moderátora Jula Viršíka, speváka Miroslava Žbirku alebo hokejistu Borisa Sádeckého. 

Okrem vakcín dezinformačná scéna spochybňovala dôležitosť protipandemických opatrení. 

Nosenie rúšok vraj obmedzuje prívod kyslíka do mozgu, jediným cieľom obmedzení na 

hraniciach je šikanovať obyvateľstvo a lockdownami sa vláda snaží zničiť zdravie ľudí, pretože 

sa nemôžu voľne pohybovať. Každé opatrenie bolo dezinformačnými aktérmi vo všeobecnosti 

považované za porušenie základných ľudských práv a slobôd. Odôvodňovali to tým, že 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068026720649851
https://www.facebook.com/1722709887944588/posts/3329183183963909
https://www.facebook.com/143423336065618/posts/1171171453290796
https://www.hlavnydennik.sk/2021/06/28/weiss-vlada-a-odbornici-fatalne-zlyhali-teraz-chcu-strasenim-donutit-ludi-k-ockovaniu/?fbclid=IwAR19DK1k6XUFJe1Qn3qJgwudP5ghOyeH7S_ao_lDts2QY_-EsP4ot2MDq0M
https://www.facebook.com/159239694256029/posts/1887985934714721
https://www.facebook.com/374652175944528/posts/4051720864904289
https://www.facebook.com/487674188057724/posts/1964987546993040
https://www.facebook.com/460072524405386/posts/1161002284312403
https://www.facebook.com/1427133127579613/posts/2848284482131130
https://www.facebook.com/283346272019044/posts/1447758022244524
https://www.facebook.com/410642442307016/posts/4036271493077408
https://www.facebook.com/143423336065618/posts/1155890704818871
https://www.facebook.com/104091084530048/posts/414683380137482
https://www.facebook.com/143423336065618/posts/1159901921084416
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akékoľvek obmedzenia sa nezlučujú so slobodou a základnými princípmi demokratickej 

spoločnosti. 

Medzi často skloňované slová a slovné spojenia v súvislosti s očkovaním a protipandemickými 

opatreniami patrili očkovací apartheid, očkovací teror, koronafašizmus, segregácia a 

diskriminácia alebo kategorizácia občanov na nadľudí a podľudí. Vláda bola označovaná za 

totalitnú, nacistickú či fašistickú a vládni predstavitelia, vedci a lekári boli prirovnávaní k 

nemeckým nacistickým predstaviteľom. Dezinformační aktéri zároveň hovorili o strate 

základných ľudských práv a slobôd, zločinoch proti ľudskosti, štátom organizovanom terore, 

vládnej tyranii, o dehumanizácii, utláčaní a ponižovaní nezaočkovaných občanov. 

Spomedzi hoaxov zarezonovali napríklad nepravdivé tvrdenia, že ministerstvo vnútra SR sa 

chystá odobrať neočkovaným volebné právo alebo že vláda spolu s Ozbrojenými silami SR 

spustili výstavbu koncentračného tábora pre nezaočkovaných. Dezinformáciu o 

koncentračnom tábore naštartovalo oznámenie o projekte MOVIR Technickej univerzity v 

Košiciach (TUKE), ktorého cieľom je vytvoriť monitorovací systém pre ochranu izolovaných a 

rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení. 

Pomocou polarizujúcej rétoriky sa dezinformačnej scéne podarilo zvýšiť napätie v spoločnosti, 

čo vyústilo do série protestov na štátnych hraniciach, pred domami lekárov a pred štátnymi 

inštitúciami. 

Na jeseň si veľkú mediálnu pozornosť vyslúžili nákupy bez rúšok, ktoré narúšali bežný chod 

predajní a proti ktorým musela vo viacerých prípadoch zasahovať polícia. Všetky akcie boli 

namierené proti očkovaniu a vládnym opatreniam na zastavenie šírenia nákazy. Občania boli 

zároveň na jeseň 2021 vyzývaní na zahájenie generálneho štrajku, ktorého hlavným dôvodom 

mali byť snahy vlády zaviesť povinné očkovanie. K účasti na protestných akciách počas celého 

roka pozývali občanov najmä niektorí opoziční politici a stránky s problematickým obsahom. 

Nižšie popísané politické témy dotýkajúce sa pandémie Covid-19 tvorili značnú časť obsahu 

šíreného dezinformačnými aktérmi. 

Nákup vakcín Sputnik V 

V kontexte nákupu vakcín Sputnik V hral významnú úlohu fakt, že v čase, kedy vtedajší minister 

zdravotníctva Marek Krajčí oznámil úmysel realizovať nákup (3. februára 2021), chýbala 

registrácia Európskej liekovej agentúry (EMA). Krajčí uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva SR 

môže vydať povolenie na užívanie neregistrovanej vakcíny. 

 

1. marca Matovič oznámil z košického letiska prevzatie prvej dodávky ruskej vakcíny Sputnik 

V (proces registrácie EMA začal až 4. marca). Minister zahraničných vecí Ivan Korčok pritom so 

situáciou nebol oboznámený, ako informoval na tlačovej konferencii k otázke 

zahraničnopolitických dôsledkov nákupu. Následne uviedol, že ruská vakcína Sputnik V 

predstavuje nástroj hybridnej vojny. 

https://dennikn.sk/2491329/kollarov-poslanec-pcolinsky-strasi-ze-nezaockovanych-mozu-vylucit-z-volieb-podla-mikulca-siri-dezinformacie/
https://movir.lf.tuke.sk/
https://e.dennikn.sk/2592057/supermarkety-nevedia-co-robit-s-najazdmi-antiruskarov-o-pomoc-ziadaju-policiu-ktora-je-casto-bezradna/
https://www.facebook.com/watch/?v=1103656256833951
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/krajci-chce-nakupit-rusku-vakcinu-sputnik-v-spory-o-jej-kvalite-ci-vysokej-cene-vyvratili-briti-aj-madari/
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sputnik-v-covid-19-vaccine
https://www.aktuality.sk/clanok/870057/koronavirus-ivan-korcok-sputnik-vakcina/
https://svet.sme.sk/c/22608623/korcok-sputnik-v-je-nastroj-hybridnej-vojny-zaockovanym-prajem-aby-im-pomohol.html


32 
 

 

Okrem toho sa téma stala jednou z hlavných predmetov dezinformačných naratívov prvého 

polroka 2021. Rôzni aktéri preberali naratívy od ruských prokremeľských zdrojov a oficiálnych 

inštitúcií, a zároveň využívali tému ako nástroj boja proti vtedajšej vládnej garnitúre. 

 

Potrebné je podotknúť, že téma bola veľmi výrazná aj vďaka dhšie trvajúcej kampani mnohých 

prokremeľských aktérov, ktorí približne od septembra 2020 šírili dezinformačné a konšpiračné 

naratívy o ochorení Covid-19 a špecificky o vakcínach.  

 

Išlo zväčša o medicínske dezinformácie (napríklad, že ľudské adenovírusy, ktoré Sputnik V 

využíva sú „prirodzenejšie“ než tie „opičie“, ktoré používa vakcína od AstraZeneca), ale aj 

proruské propagandistické naratívy (napríklad, že Kremeľ odhalil „plány Západu na rozsiahlu 

kampaň proti Sputniku V“; že ruská vakcína proti koronavírusu bola „zaregistrovaná ako prvá 

na svete“, a Rusko teda vyhralo preteky vo vývoji vakcíny; že situácia potvrdzuje „historickú 

pravdu, že záchrana vždy prichádza z Ruska“ a podobne). 

 

Tieto naratívy zároveň slúžili na diskreditáciu EMA a Európskej únie, ktorej dodávky vakcín boli 

úmyselne bagatelizované a zľahčované, a naopak, nákup vakcín z Ruska bol vykresľovaný ako 

akt priateľskej pomoci. Nákup tiež získal odozvu v ruských médiách, kde boli preberané 

Matovičove slová vďaky a zásadne bol zdôrazňovaný nákup ruských vakcín SR ako členským 

štátom EÚ. K tvrdeniam Ivana Korčoka o ruskej vakcíne ako nástroji hybridného boja sa 

vyjadrila aj Maria Zacharova z ruského Ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorej boli v 

kontexte súčasnej celosvetovej pandemickej situácie nedôstojné. 

Protivládne protesty 

Súbežne s vývojom pandémie prebiehala v slovenskom informačnom priestore rozsiahla 

dezinformačná kampaň nameriená proti vládnym opatreniam, politickým a medicínskym 

autoritám, ako aj proti EÚ. V priebehu roka 2021 v rámci dezinformačných naratívov najviac 

rezonovala téma očkovania a samotných vakcín, pričom virálne a opakované šírenie týchto 

naratívov malo za následok sformovanie protestného antivakcinačného hnutia. To sa prvýkrát 

fyzicky objavilo pri protestoch na štátnych hraničných priechodoch so začiatkom od 5. júla 

2021, keď začalo platiť rozhodnutie vlády o sprísnení hraničných kontrol a uzatvorení 

niektorých hraničných priechodov v súvislosti so šírením Covid-19. 

 

Prvé incidenty sa odohrali predovšetkým na hraniciach SR a Českej republiky - Horné Sŕnie a 

Vrbovce. Najväčší protest sa zrejme konal medzi obcami Vrbovce (SR) a Velká nad Veličkou 

(CZ). Niekoľko protestných akcií sa konalo v priebehu druhého júlového týždňa pred 

bydliskami lekárov, ktorí verejne podporujú očkovanie (infektológovia Pavol Jarčuška, Vladimír 

Krčméry a pediatrička Elena Prokopová). Najväčší protest sa odohral 14. júla pred domom 

hlavného hygienika Jána Mikasa. 

https://www.facebook.com/ambasadarus/posts/1559691417552181
https://www.facebook.com/ambasadarus/posts/1701460043375317
https://www.facebook.com/ambasadarus/posts/1663415070513148
https://www.facebook.com/LBlaha/posts/2890443127860914
https://tass.ru/obschestvo/10809553
https://tass.ru/politika/10837309
https://icjk.sk/134/Analyza-Ako-vznikli-protesty-proti-ockovaniu-co-ich-pohanalo-a-kto-ich-moze-politicky-vyuzit
https://www.teraz.sk/slovensko/tv-nova-nahnevani-cesi-na-hranici-so/561201-clanok.html
https://icjk.sk/134/Analyza-Ako-vznikli-protesty-proti-ockovaniu-co-ich-pohanalo-a-kto-ich-moze-politicky-vyuzit
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Neskôr sa uskutočnilo niekoľko ďalších protestných akcií pred budovami viacerých inštitúcií: 

10. júla pred Úradom vlády SR; 23. júla pred budovou Národnej rady SR; 29. až 30. júla pred 

budovou Národnej rady SR a Prezidentským palácom; 5. až 7. augusta pred Úradom vlády SR 

a Prezidentským palácom. Vyvrcholením udalostí letných mesiacov boli protesty na Deň 

ústavy SR 1. septembra v Bratislave a v Košiciach pred budovou Ústavného súdu SR. Následne 

sa v hlavnom meste uskutočnili protesty 17. novembra, teda na Deň boja za slobodu a 

demokraciu. 

 

Dezinformačné subjekty a médiá s problematickým obsahom pravidelne informovali o 

údajnom porušení ústavy a zákonov na obmedzovanie práv občanov, čo malo podľa nich viesť 

ku katastrofickým dôsledkom: segregácii, diskriminácii neozačkovaných, apartheidu 

(zaočkovaní sú ľudia 1. kategórie, nezačkovaní sú ľudia 2. kategórie), či dokonca genocíde. 

Šírením týchto poplašných správ, konšpirácií a klamlivých informácií dané subjekty vyvolávali 

strach a nedôveru občanov. Objavovala sa aj snaha o zjednotenie opozičných politických síl 

voči vláde ako proti spoločnému nepriateľovi. 

Referendum o predčasných parlamentných voľbách a volebný zákon 

Významným dezinformačným naratívom, ktorý sa objavil začiatkom augusta 2021, bola údajná 

snaha ministra vnútra Romana Mikulca upraviť volebný zákon tak, aby nezaočkované osoby 

nemali právo zúčastniť sa volieb. Údajne totiž malo ísť o snahu vlády zmanipulovať voľby, čo 

malo znamenať koniec demokracie na Slovensku. Šírenie a podnecovanie tohto naratívu 

smerovalo k podpore účasti na protivládnych protestoch 1. septembra. 

 

Dôležitou témou bola aj snaha opozičných subjektov o konanie predčasných parlamentných 

volieb na základe petičnej akcie, ktorú iniciovali. Na stôl sa teda dostala otázka zmeny Ústavy 

SR tak, aby legislatívne obdobie NR SR mohlo trvať kratšie, ak by bolo vo veci vykonané platné 

referendum. Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 600-tisíc ľudí. 

Referendová otázka znela: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady 

Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 

dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“ 

 

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v tejto veci obrátila na Ústavný súd SR. Ten 7. júla 2021 

rozhodol, že otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia NR SR nie je v 

súlade s Ústavou SR. Napriek oficiálnemu stanovisku ÚS SR sa začali v slovenskom 

informačnom priestore objavovať naratívy o tom, že prezidentka zmarila referendum. Podľa 

Petra Pellegriniho zo strany Hlas išlo o „čierny deň slovenskej demokracie“, bývalý premiér Igor 

Matovič hovoril o zlomyselnom konaní prezidentky, ktoré považuje za „podlé, zákerné a 

pľuvanec do očí 600-tisíc ľuďom“. 

https://www.webnoviny.sk/protesty-v-bratislave-17-november-ohlasenych-je-desat-zhromazdeni-foto/
https://domov.sme.sk/c/22714429/mikulec-chce-podla-pcolinskeho-zakazat-volit-neockovanym-rezort-vnutra-to-odmieta.html
https://www.webnoviny.sk/caputova-uz-dostala-referendum-o-predcasnych-volbach-peticne-harky-maju-viac-ako-600-tisic-podpisov/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/280/vyhlasene_znenie.html
https://www.teraz.sk/slovensko/baranik-podnet-prezidentky-vyjasnil-ot/561471-clanok.html
https://slovensko.hnonline.sk/4764231-politici-reaguju-na-referendum-dnes-je-cierny-den-pre-demokraciu-tvrdi-pellegrini
https://www.webnoviny.sk/pluvanec-do-oci-600-tisic-ludom-ostro-sa-pustil-matovic-do-prezidentky-caputovej/
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Facebook politickí aktéri 

Po analýze 150 facebookových príspevkov vybraných politických aktérov na základe kľúčových 

slov sme zistili, že politické a zdravotné témy súvisiace s pandémiou Covid-19 sa objavovali v 

najväčšom počte príspevkov a získali najviac interakcií. 

 

Pre tieto témy bolo relevantných 112 facebookových príspevkov. Objavovali sa najmä 

príspevky poslanca M. Mazureka (35), Ľ. Blahu (34) a M. Uhríka (19), ďalšie príspevky 

pochádzali od R. Fica (7), Š. Harabina (7), M. Heredoša (3), A. Danka (2), M. Suju (2) a 1 

príspevok publikovali opoziční politici M. Géci, Marek Kotleba a T. Taraba. 

 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8546747/. 

 

Celkový počet interakcií pri príspevkoch, v ktorých sme identifikovali politické a zdravotné 

aspekty súvisiace s pandémiou Covid-19, bol 4 576 749. Video obsah v tejto kategórii získal 

približne 49 669 300 zhliadnutí. 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/8546747/
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8587931/. 

 

Zväčša pritom išlo o príspevky týkajúce sa tém: núdzový stav, povinné očkovanie, generálny 

štrajk, očkovacie preukazy (tzv. covid pasy), testovanie, opatrenia zavádzané alebo 

pripravované vládou v skúmanom období. Dochádzalo pritom k rozsiahlemu prelínaniu 

politických tém so zdravotnými. Napríklad, mnohé vládne opatrenia na zamedzenie šírenia 

vírusu boli vybranými politickými aktérmi zľahčované zo zdravotného hľadiska či spájané s 

dezinformáciami o zdraví, a zároveň boli využívané ako argumenty o nekompetentnosti vlády 

a údajnom potláčaní ľudských práv. 

 

Príspevok s najvyšším počtom interakcií v našej analýze v téme Covid-19 bol zverejnený 25. 

februára 2021 na stránke opozičného poslanca Milana Mazureka, aktuálne pôsobiaceho v 

politickom hnutí Republika. Išlo o video príspevok zachytávajúci prejav poslanca Mazureka v 

pléne NR SR, v ktorom sa venoval téme núdzového stavu, opatrení a pripravovaného 

referenda o predčasných parlamentných voľbách. Video získalo 82 499 interakcií a približne 

1,26 milióna zhliadnutí. 

 

Mazurek v príspevku vystupoval proti zavádzaniu núdzového stavu, ale aj proti testovaniu na 

Covid-19, obmedzeniam pohybu a ďalším opatreniam. Argumentoval tým, že zavádzanie a 

predlžovanie núdzového stavu na Slovensku spolu s ďalšími opatreniami mali slúžiť vláde na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8587931/
https://www.facebook.com/207289726707929/posts/951010442335850
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to, aby mohla ľuďom upierať základné ľudské práva a slobody. Zároveň malo ísť o snahu 

podporovať biznis MOMiek (mobilných odberových miest), ktoré v danom čase vykonávali 

antigénové testovanie. Zavádzanie opatrení na zamedzenie šírenia Covid-19 Mazurek označil 

za snahu zruinovať celý štát prostredníctvom neustáleho predlžovania núdzového stavu. 

 

V prejave sa objavilo aj tvrdenie, že „krajiny tretieho sveta zachraňujú omnoho viac životov 

ako my, vďaka tomu, že ľuďom, ktorí majú ťažký zdravotný stav alebo ťažký priebeh tohto 

ochorenia nasadzujú včasnú liečbu vysokými dávkami vitamínov a ivermektínom, ktorý sa 

používa aj na Slovensku.“ V tomto prípade išlo o zľahčovanie zdravotných rizík súvisiacich s 

Covid-19 a ponúkanie falošných liekov s potenciálne nebezpečnými dôsledkami na ľudské 

zdravie. 

 

V závere facebookového príspevku Mazurek uviedol: „Budeme bojovať aj naďalej! Už čoskoro 

ponúkneme Slovensku alternatívu, za ktorú sa budú môcť postaviť a verím, že podpisy pod 

referendum sa vyzbierajú čo najrýchlejšie, aby sa národ mohol jasne vyjadriť!“ Odkazoval tak 

na plánované referendum o predčasných voľbách, ktoré sa napokon neuskutočnilo kvôli 

rozhodnutiu ÚS SR o protiústavnosti položenej otázky. 

 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Príspevok, ktorý získal druhý najvyšší počet interakcií (72 645), pochádzal taktiež od Milana 

Mazureka. Video príspevok bol publikovaný 20. novembra 2021 a v čase zberu dát mal 750 

800 zhliadnutí. Bol orientovaný na tému povinného očkovania a ďalších protipandemických 
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opatrení. Podľa Mazureka si SR brala príklad z Rakúska, ktoré avizovalo tvrdé opatrenia a  

povinné očkovanie pre svojich občanov. Vo videu argumentoval, že má nastať rozdelenie na 

občanov dvoch kategórií - tých s právami (zaočkovaní) a tých bez práv (nezaočkovaní). 

Príkladom boli údajne štáty s vysokou mierou zaočkovanosti, ktoré zavádzali opatrenia pre 

uzavretie ekonomiky. 

 

Mazurek v príspevku využíval falošné argumenty a zavádzajúcu dramatizáciu, keď tvrdil, že 

dočasný lockdown bude viesť ku „kompletnej uzávere“ pre všetkých a prinesie spomínanú 

deľbu obyvateľstva do dvoch kategórií. Reálnym cieľom opatrení vlády malo byť podľa neho 

„zavádzanie totality, obmedzovanie ľudských práv a novú normálnosť“, ktorá mala znamenať 

„život v obrovskom totalitnom gulagu“. Opozičný poslanec v príspevku spochybňoval autoritu 

vládnych odboríkov, ako aj samotné opatrenia a najmä očkovanie. Tvrdil totiž, že je úplne 

irelevantné, koľkokrát sa dajú ľudia zaočkovať a aké percento zaočkovanosti bude štát mať. 

Príspevok teda niesol prvky politických aj zdravotných tém súvisiacich s Covid-19. 

 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Úspešné bolo aj video, ktoré publikoval Štefan Harabin 28. novembra 2021. Video dosiahlo 

70 351 interakcií a malo viac ako 910 100 zhliadnutí. V našom rebríčku 150 najúspešnejších 

príspevkov obsadilo tretie miesto. Jedná sa o rozhovor s ruským akademikom Alexandrom 

Redkom, v ktorom hovorí o vakcínach proti Covid-19. 

V takmer 4,5 minútovom videu odznelo množstvo zavádzajúcich a nepravdivých informácií. 

Redko v rozhovore tvrdil, že vakcína nie je účinná proti zmutovanému vírusu, keďže pôvodný 

https://www.facebook.com/watch/?v=419663859693773
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vírus už neexistuje. Povedal tiež, že bezpečná vakcína proti Covid-19 neexistuje, pretože 

výskum ešte nebol ukončený a predbežne zverejnené výsledky naznačujú, že očkovanie nemá 

protiepidemický efekt. Očkovanie proti Covid-19 označil za veľký obchodný projekt, ktorý je 

založený na klamstvách. Podľa Redka je až 25% podaných vakcín proti Covid-19 placebo. 

Zvyšné dávky nemajú údajne žiadny pozitívny efekt, alebo dokonca zvyšujú riziko vážneho 

priebehu ochorenia. Nakoniec ešte dodal, že pozná množstvo ľudí, ktorí po očkovaní proti 

Covid-19 vážne ochoreli alebo zomreli. 

 

Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Údajná nebezpečnosť a neúčinnosť vakcín patrili medzi najčastejšie sa objavujúce naratívy v 

analyzovaných príspevkoch. V tomto kontexte slovenskí politickí aktéri šírili zväčša nepravdivé 

informácie a informácie vytrhnuté z kontextu, ktorých výsledkom bolo vyvolávanie neistoty a 

strachu. 

Vybraná skupina politických aktérov označovala vakcíny proti Covid-19 za experimentálne, čo 

malo za úlohu vyvolať pochybnosti o ich bezpečnosti. Milan Mazurek vo viacerých príspevkoch 

opakovane šíril tvrdenie, že výrobcovia vakcín nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné 

vedľajšie účinky po očkovaní. Podľa poslanca pozná každý človek niekoho, kto mal vážne 

vedľajšie účinky po vakcinácii alebo dokonca na dôsledky podania vakcíny zomrel. 

V rámci snáh o diskreditáciu vakcín proti Covid-19 útočili politickí aktéri aj na farmaceutické 

firmy, ktoré očkovacie látky vyrábajú. Podľa poslanca Blahu z nás „nenásytné farmaceutické 

korporácie“ robia pokusných králikov. Spoločnostiam v skutočnosti nejde o zdravie, ale iba o 

zárobky. Vládnych predstaviteľov údajne platia farmaceutické firmy a na ich príkazy propagujú 

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/3031418750430017
https://www.facebook.com/207289726707929/posts/1044816312955262
https://www.facebook.com/100044498826847/posts/448011646692126
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2992159514355941
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/504897270999825
https://www.facebook.com/watch/?v=549816619482909
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/3050038671901358
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očkovanie. V prípade očkovania detí sa Blaha vyjadril nasledovne: „Vláda z nás urobila 

laboratórium pre americké farmafirmy a riskuje životy našich detí! Na našich slovenských 

deťoch idú páchať medicínsky experiment.“ Využívaním motívu detí Blaha apeluje na emócie 

a usiluje sa prebudiť základné ľudské pudy, medzi ktoré patrí ochrana najslabších. 

Okrem spochybňovania bezpečnosti vakcín sa analyzovaní politici uchyľovali k tvrdeniam o 

neúčinnosti očkovania proti Covid-19. Napríklad, mimoparlamentný politik Andrej Danko 

uviedol: „Očkovanie nie je riešenie Covidu, (...) žiadna kolektívna imunita neexistuje“. Podobne 

sa vyjadril na svojom profile Blaha, ktorý napísal, že pri vírusoch nie je možné dosiahnuť 

kolektívnu imunitu, pretože mutujú. Podľa Fica a Blahu očkovanie proti Covid-19 nepomáha 

ani v krajinách, kde sú občania takmer kompletne preočkovaní, keďže počty nakazených rastú 

aj tam. Úplne pritom však opomínali priebeh ochorenia či vyťaženosť nemocníc. 

Medzi často sa objavujúce tvrdenia môžeme zaradiť aj tie, že novú vlnu ochorenia spôsobili 

zaočkovaní ľudia. Blaha napísal: „Nebyť očkovania, pandémiu sme už mohli mať za sebou.“ V 

tomto prípade ide o dezinformácie, ktoré vychádzajú z tvrdení, že vírus mutuje iba u 

zaočkovaných, a práve kvôli nim vznikajú nákazlivejšie varianty. 

Objavili sa tiež snahy podložiť zavádzajúce tvrdenia o nebezpečnosti vakcín odbornými 

prácami. Blaha napríklad informoval o štúdii z vedeckého časopisu Vaccines. Na základe nej 

tvrdil, že vakcína proti Covid-19 možno zabije viac ľudí ako zachráni. V príspevku tiež uviedol, 

že „na očkovanie môže zomierať ešte dramaticky viac ľudí“, „je zjavné, že hlásených je len 

zlomok serióznych vedľajších účinkov“ alebo že „pri experimentálnych vakcínach na Covid 

môžu dlhodobé následky dobiehať aj po oveľa dlhšom období, (...) číslo úmrtí môže byť ďaleko 

vyššie“. 

Štúdia, na ktorú sa Blaha odvoláva však bola stiahnutá vzhľadom na vážne obavy týkajúce sa 

nesprávnej interpretácie údajov, čo viedlo k nesprávnym a skresleným záverom. K stiahnutiu 

výskumu došlo 2. júla 2021, Blaha svoj príspevok publikoval 9. júla 2021. Vzhľadom na to, že o 

stiahnutí štúdie je čitateľ na webovej stránke zreteľne upozornený, sa domnievame. že Blaha 

si uvedomoval nekorektnosť výskumu, a napriek tomu príspevok publikoval. 

 

Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/3050038671901358
https://www.facebook.com/watch/?v=282872923294675
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/433085041522116
https://www.facebook.com/100044229289610/posts/446098183541154
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/427469675416986
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/444364987060788
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/427469675416986
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/433085041522116
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2998606097044616
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34232371/
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm?fbclid=IwAR3ci9nikCBiOMXvURngPDiVcmmV5qSxUORpEUCNEs76xmpehG8EOlTjBMA
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Ďalší úspešný príspevok zverejnil Milan Mazurek dňa 12. novembra 2021. Príspevok vo forme 

videa mal 58 646 interakcií a približne 665 600 zhliadnutí. Video príspevok zachytáva 

emotívny prejav poslanca Mazureka v NR SR o protipandemických opatreniach. Počas svojho 

monológu obvinil ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ako aj celú vládu, zo zavádzania 

fašizmu a totality. Vo videu odznelo, že vládni predstavitelia cielene obmedzujú pohyb 

slobodných a zdravých občanov prijímaním protiústavných nariadení a zámerne sa snažia 

porušiť ich základné práva a slobody. 

 

Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

V príspevkoch súvisiacich s Covid-19 sa veľmi často objavovalo prirovnávanie 

protipandemických opatrení k fašizmu, totalite, nacizmu a apartheidu. Podľa týchto 

naratívov vláda údajne zavádza na Slovensku systém fašistickej totality, covidovej totality, 

koronatotality či koronafašizmu. Ľudské práva a základné slobody sú vraj neustále 

porušované, vládni predstavitelia zavádzajú represívne opatrenia a berú občanom aj základnú 

ľudskú dôstojnosť. V krajine podľa daných naratívov dochádza k protiústavnej segregácii, 

diskriminácii a k rozdeleniu občanov na nadľudí a podľudí. Vládni predstavitelia zároveň 

podnecujú nenávisť voči nezaočkovaným občanom, správajú sa k nim ako k „bioteroristickej 

hrozbe“ a na celom Slovensku rozpútali „pandemický teror“. 

Veľký ohlas spôsobila tiež dezinformácia o tom, že vláda pripravuje na našom území moderný 

koncentračný tábor. Stalo sa tak po ohlásení zámeru vybudovať Mobilný monitorovací systém 

pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení 

(MOVIR). Poslanec Mazurek zavádzajúco informoval o projekte ako o elektronickom väzení, 

https://www.facebook.com/watch/?v=947837696151327
https://www.facebook.com/207289726707929/posts/1044816312955262
https://www.facebook.com/100044498826847/posts/448011646692126
https://www.facebook.com/watch/?v=600776744584940
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/484040736418812
https://www.facebook.com/207289726707929/posts/1044816312955262
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/484040736418812
https://www.facebook.com/watch/?v=436888704402414
https://www.facebook.com/100044229289610/posts/439537980863841
https://www.facebook.com/watch/?v=4432693243496557
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/407802344050386
https://www.facebook.com/watch/?v=4432693243496557
https://www.facebook.com/watch/?v=4443384519028327
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/433085041522116
https://www.facebook.com/MilanMazurek.Republika/videos/1791343221037412
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vďaka ktorému bude možné sledovať pravdepodobne najmä nezaočkované osoby. Zo 150 

najúspešnejších príspevkov, ktoré sme analyzovali, bol MOVIR spomenutý v 3 videách 

zverejnených na profile Mazureka. Tie mali dokopy 105 213 interakcií a viac ako 1 465 400 

zhliadnutí. 

 

Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Okrem prirovnávania štátu k nacistickému, fašistickému či totalitnému režimu boli vládni 

predstavitelia prirovnávaní k nacistickým predstaviteľom. Minister zdravotníctva Vladimír 

Lengvarský bol napríklad prirovnaný k Mengelemu, premiér Eduard Heger k Himmlerovi a 

ministerska spravodlivosti Mária Kolíková k „bacharovi z Mauthausenu“. Jedná sa o toxické a 

urážlivé označovanie s cieľom negatívne vykresliť vládnych predstaviteľov a vzbudiť nedôveru 

občanov v ich pôsobenie. Na týchto príkladoch je zároveň možné pozorovať jasné prelínanie 

zdravotných a politických tém týkajúcich sa Covid-19. 

V neposlednom rade pretrvával počas roka 2021 odpor k noseniu rúšok a respirátorov. 

Najčastejším tvrdením bolo, že ľudia s nimi nedokážu dýchať. Medzi obľúbené videá sa zaradila 

aj druhá časť rozhovoru s ruským akademikom Redkom, ktorý zverejnil Harabin na svojom 

Facebooku. V príspevku, ktorý mal 36 011 interakcií a približne 489 700 zhliadnutí, došlo k 

dezinformovaniu o rúškach. Redko totiž vo videu tvrdil, že nosením rúšok zvyšujú ľudia riziko 

vážneho priebehu ochorenia Covid-19 či smrti. Prekrývanie horných dýchacích ciest a izolácia 

údajne spôsobujú, že organizmus nie je vystavený vírusom v okolí, čím si ľudia ničia imunitu. 

Kvôli tomu následne nedokáže ich telo s Covid-19 účinne bojovať. 

https://www.facebook.com/207289726707929/posts/1044816312955262
https://www.facebook.com/207289726707929/posts/1044816312955262
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/433085041522116
https://www.facebook.com/108266567728128/posts/315159670372149
https://www.facebook.com/watch/?v=202527752046851
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Pre zhrnutie je možné uviesť, že až 54 zo 112 facebookových príspevkov v téme Covid-19 sa 

venovalo očkovaniu (približne 48,21% zo všetkých príspevkov v téme), či už v kontexte 

povinného očkovania, vedľajších účinkov alebo v súvislosti s údajnou diskrimináciou 

nezaočkovaných (poslednej menovanej téme sa venovalo 13 z týchto príspevkov, teda 

približne 11,61% zo všetkých príspevkov v téme). V 28 príspevkoch (25% zo všetkých 

príspevkov v téme) boli zdôrazňované a zveličované vedľajšie účinky vakcín alebo sa 

vyskytovali tvrdenia, že očkovanie nepomáha, resp. nepomáha dostatočne. V prípade 24 

príspevkov išlo o tému vládnych opatrení na zamedzenie šírenia Covid-19 (približne 21,43% zo 

všetkých príspevkov v téme). V 18 príspevkoch (približne 16,07% zo všetkých príspevkov v 

téme) bolo spomenuté, že očkovanie je propagované kvôli farmafirmám, ktoré túžia 

vygenerovať čo najväčšie zisky. Napokon, téma protivládnych protestov sa objavila v 11 

príspevkoch (približne 9,82% zo všetkých príspevkov v téme) a 10 príspevkov sa zameriavalo 

na generálny štrajk (približne 8,93% zo všetkých príspevkov v téme). 

Webové stránky 

 
Graf znázorňuje prevalenciu témy počas roka 2021 v pomere k ostatnému publikovanému obsahu. Dáta boli 

získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. 

Politické a zdravotné témy ohľadom pandémie Covid-19 sa spomedzi vybraných tém 

objavovali najčastejšie nielen na Facebooku, ale aj v analyzovanom webovom obsahu. 

Objavovali sa prakticky nepretržite, keďže webové stránky neustále publikovali napríklad 

informácie o vládnych opatreniach. 

Čo sa týka všetkého publikovaného obsahu vybraných médií počas roka 2021, najvýraznejšie 

boli tri vrcholy, kedy bol zverejňovaný najväčší počet obsahu. Išlo o začiatok roka, kedy 

rezonovali témy ako celoplošné testovanie, covid automat, ale aj vakcíny - primárne nákup 
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ruských vakcín Sputnik V a následná koaličná kríza. Následne, počas letných mesiacov vybrané 

weby publikovali najmä články o protivládnych protestoch a odpore voči opatreniam (najmä 

proti očkovacím preukazom). V októbri 2021 sa najviac článkov spomedzi analyzovaného 

obsahu venovalo očkovaniu, konkrétnym vakcínam či takzvanému „čapicovému“ protestu v 

Rimavskej Sobote, ktorý organizovali členovia strany SMER-SD. 

V rámci témy Covid-19 sme analyzovali 1 783 článkov. Išlo teda o tému, v ktorej sme zachytili 

najviac webového obsahu. Najvyšší počet článkov pritom pochádzal od médií Extraplus (552 

článkov), Hlavný denník (383 článkov) a Bádateľ (199 článkov). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707326/. 

Čo sa týka nami analyzovaného webového obsahu v téme Covid-19, najväčší počet článkov 

sme zaznamenali počas februára 2021, následne počas júla a napokon v decembri 2021, čo 

viac menej kopíruje vyššie popísaný celkový trend. V mesiaci február sa najviac relevantného 

obsahu venovalo plánovanému nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Jednoznačne najvirálnejšou 

témou v júli boli protivládne protesty zamerané najmä proti opatreniam na zamedzenie šírenia 

Covid-19, ako aj proti očkovaniu. V decembri sa najviac článkov sledovaných webov venovalo 

téme povinného očkovania, ako aj očkovania detí. 

https://www.hlavnydennik.sk/2021/10/16/v-nedelu-o-pol-druhej-v-rimavskej-sobote-hej-hor-sa-slovac-zvitazime-burcuje-blaha-video/
https://public.flourish.studio/visualisation/8707326/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707358/. 

Na základe veľkého počtu analyzovaných článkov téma Covid-19 získala aj najvyšší počet 

zmienok o politických aktéroch spomedzi analyzovaných tém. Najviac zmienok získal Ľuboš 

Blaha (67 zmienok), nasledovali Robert Fico (37 zmienok) a Milan Uhrík (21 zmienok). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707426/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707358/
https://public.flourish.studio/visualisation/8707426/
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Vzhľadom na veľký počet článkov v téme Covid-19 išlo počas roka 2021 o šírenie veľkého 

množstva naratívov. Podobne ako ukázala analýza facebookového obsahu, najvyšší počet 

webových článkov sa tiež zameriaval na tému očkovania a vakcín. Tieto články pritom zahŕňali 

témy ako povinné očkovanie, očkovanie detí či očkovanie seniorov. Druhou 

najpretvávajúcejšou témou boli vakcíny na Covid-19 vo všeobecnosti, vedľajšie účinky, úmrtia 

po očkovaní či konkrétne očkovacie látky. 

89 analyzovaných článkov bolo venovaných zavádzajúcim tvrdeniam o vedľajších účinkoch 

vakcín. V rámci nich sa vyskytovali klamlivé tvrdenia o údajnom slepnutí po očkovaní, AIDS, 

autoimunitných ochoreniach a rakovine. Témam vedľajších účinkov vakcín sa venoval najmä 

web Bádateľ, ktorý písal, že reálnou hrozbou sú vakcíny, nie vírus, pretože úmrtia na vakcíny 

sú prezentované ako úmrtia na Covid-19. Vakcíny totiž údajne „pomocou mRNA aktivujú v 

ľudských telách výrobu toxických hrotových proteínov“. 

Články sa dotýkali aj alternatívnych liečebných metód na Covid-19 alebo prezentovania 

falošných liekov. Išlo najmä o vyzdvihovanie údajného preventívneho a liečebného účinku 

vitamínu D, kde sa skúmané články (v 23 prípadoch) odvolávali hlavne na lekára Juraja Mesíka. 

Články sa však zameriavali aj na presadzovanie rôznych iných vitamínov alebo lieku ivermektín. 

Zmienku o ivermektíne sme v analýze zaznamenali v prípade 97 článkov. Ivermektín však pri 

liečbe koronavírusu nedoporučila Európska lieková agentúra (EMA) ani Americký úrad pre 

kontrolu potravín a liekov (FDA), keďže dostupné dáta v danom čase neukazovali jednoznačný 

pozitívny účinok pri liečbe pacientov. 

Počas sledovaného obdobia sa vyskytovali aj konšpiračné naratívy spojené s údajnou snahou 

globálnych elít o sledovanie obyvateľstva prostredníctvom očkovacích preukazov (covid 

pasov). Téma covid pasov sa v rámci analýzy nachádzala v 82 článkoch, pričom bola 

prezentovaná ako cesta k obmedzovaniu slobody zo strany EÚ. Okrem toho sledované weby 

zdieľali aj správy o implantovaní mikročipov pod kožu. Tie by mali niesť informácie o očkovaní, 

ktoré by načítal aj bežný smartfón. Podľa média Magazín1 o týchto implantátoch hovoril na 

začiatku pandémie Marian Kotleba, ktorý však bol kritizovaný za šírenie poplašných správ. V 

článku sa uvádza: „Ešte pred rokom by vás za to vysmiali a označili za dezoláta. Dnes sa už však 

otvorene hovorí o malom mikročipe o veľkosti ryže, ktorý vám vedia aplikovať pod kožu a tak 

si svoj covid pass nosíte všade so sebou.“ 

Významnou témou boli tiež vládne opatrenia na zamedzenie šírenia Covid-19. Tie boli 

mnohokrát prezentované ako snaha vlády o diskrimináciu nezaočkovaných občanov. 

Prostriedkom diskriminácie malo byť napríklad povinné testovanie v práci, očkovanie, covid 

automat či policajné kontroly. V súvislosti s tým sa v rámci skúmaných článkov objavovali aj 

termíny ako totalita (10 článkov), apartheid (6 článkov), segregácia (13 článkov), fašizmus (14 

článkov) či genocída (8 článkov). 

Spolu s opatreniami sa vyskytovali správy o protivládnych protestoch, ktorých sa týkalo 83 

analyzovaných článkov. Do tejto kategórie sme zaradili články venované protestom proti 

https://www.badatel.net/preco-tak-vela-ludi-slepne-po-ockovani-covidovymi-vakcinami/
https://www.badatel.net/pre-masove-ockovanie-proti-covid-19-rastu-pripady-vakcinami-vyvolaneho-aids/
https://www.badatel.net/lekar-z-idaha-hlasi-u-ockovanych-na-covid-20-nasobny-narast-rakoviny/
https://www.badatel.net/cdc-varuje-ze-tyzdenne-zomrie-15000-americanov-realne-to-budu-umrtia-na-vakciny/
https://www.badatel.net/nedostatok-vitaminu-d-je-primarna-pricina-kovidovych-hospitalizacii-a-umrti/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/10/11/mesik-vitamin-d-ma-silny-preventivny-aj-liecebny-ucinok-nielen-pri-covide/
https://www.hlavnespravy.sk/co-skutocne-zabera-pri-prevencii-a-liecbe-covidu-19-ako-spravne-nastavit-davkovanie-ivermektinu-a-vitaminov-na-otazky-nam-odpovedal-farmaceut-jozef-laurinec/2793698
https://www.slovanskenoviny.sk/stale-nechapem-co-sa-tu-deje-hovori-brnensky-primar-ktory-uspesne-lieci-ivermektinom-na-tazenie-proti-lieku/
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-against-use-ivermectin-prevention-treatment-covid-19-outside-randomised-clinical-trials
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-ivermectin-treat-or-prevent-covid-19
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-ivermectin-treat-or-prevent-covid-19
https://www.extraplus.sk/clanok/eu-trva-na-vakcinacnych-pasoch-od-juna-budu-priepustkou-pre-cestovanie
https://magazin1.sk/je-to-tu-ockovaci-preukaz-vam-daju-pod-kozu-v-podobe-maleho-cipu-nacita-to-kazdy-mobil/
https://magazin1.sk/sulikovci-navrhuju-tak-totalne-zvyhodnit-ockovanych-ze-ich-vlastnym-volicom-je-zle-volila-som-vas-ale-toto/
https://www.badatel.net/skandal-ministerstvo-skolstva-ziada-od-skol-menny-zoznam-neockovanych-ucitelov/
https://www.eurorespekt.sk/sme-rodina-zradila/
https://www.extraplus.sk/clanok/blaha-uz-slovensko-vstava-puta-si-strhava
https://www.slovanskenoviny.sk/o-slobode-fasistoch-a-vztycenom-prostrednicku/
https://www.extraplus.sk/clanok/kotleba-vakcina-je-genocida
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opatreniam a vakcínam v zahraničí (napríklad Rakúsko, Holandsko, Taliansko), ale aj na 

Slovensku. 4 články v tejto kategórii boli venované protestom pred domami slovenských 

lekárov a odborníkov, ktorí boli nazývaní ako farmalobisti. Iba jeden z analyzovaných článkov 

sa venoval protestom na hraniciach, o hraničnom režime a podmienkach pre pendlerov však 

písalo 24 článkov. Ďalšie články boli venované protestu pred Prezidentským palácom, ktorý 

reagoval na verdikt ÚS SR o protiústavnosti otázky v referende o predčasných parlamentných 

voľbách, ako aj protestu pred NR SR v čase prejednávania návrhu zákona o covid preukazoch. 

Hlavný denník v kontexte protestu pred parlamentom zverejnil vyjadrenie Ľuboša Blahu: 

„Skorumpované médiá, do ktorých lejú milióny na očkovaciu kampaň, preto dostali úlohu 

urobiť z protestujúcich ľudí „dobytok“, „dezolátov“ a „luzu“. Toľko zloby, neúcty a nenávisti 

voči bežným ľuďom, to tu od roku 1945 nebolo.“ Téma referenda o predčasných voľbách sa 

objavila v 26 analyzovaných článkoch. V tomto kontexte sa šíril najmä naratív o tom, že 

prezidentka Zuzana Čaputová zmarila referendum obrátením sa na ÚS SR, a zradila tak 

občanov. 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707454/. 

USA 

Spojené štáty americké, ktoré sú strategickým bezpečnostným partnerom Slovenskej 

republiky, boli počas roka 2021 terčom mnohých dezinformačných aktérov. Začiatkom roka v 

informačnom priestore dominovali udalosti súvisiace s voľbou nového amerického prezidenta. 

Dosluhujúci prezident Donald J. Trump odmietal prijať výsledky volieb a šírením zavádzajúcich 

https://magazin1.sk/slovakom-staci-jeden-protest-rakusania-protestovali-po-celej-krajine-aj-dnes/
https://magazin1.sk/holandania-nemaju-zabrany-na-proteste-podpalili-a-znicili-policajtom-auta-video/
https://www.extraplus.sk/clanok/desattisice-ludi-v-rime-protestovali-proti-fasizmu
https://zemavek.sk/protesty-pre-domami-farmalobistov/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=protesty-pre-domami-farmalobistov
https://www.extraplus.sk/clanok/mikulec-protestujuci-na-hraniciach-len-zneprijemnuju-zivot-ostatnym-slovakom
https://www.hlavnydennik.sk/2021/07/12/slovaci-idu-znovu-do-ulic-dnes-od-15-00-je-pred-prezidentskym-palacom-protest-proti-zmarenemu-referendu-video/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/07/25/blaha-jasne-masy-pred-parlamentom-chcu-slobodu-chcu-len-to-na-co-maju-pravo/
https://www.extraplus.sk/clanok/fico-ustava-ludske-prava-sa-nikdy-neporusovali-tak-ako-za-tejto-vlady
https://public.flourish.studio/visualisation/8707454/
https://www.washingtonpost.com/elections/interactive/2020/election-integrity/?itid=lk_inline_manual_9
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a nepravdivých informácií o zmanipulovaných voľbách vyburcoval nálady v špecifickej časti 

svojej voličskej základne natoľko, že niekoľko stoviek z nich sa po jeho príhovore 6. januára 

rozhodlo organizovane zaútočiť na budovu Kapitolu, v ktorom sídli americký Kongres. 

Trumpove verejné výroky a ich následky vyústili až do tzv. impeachmentu, teda ústavnej 

žaloby proti prezidentovi USA. Zároveň mu boli zrušené účty na sociálnych sieťach Twitter, 

Facebook a Instagram. Dôvodom bolo šírenie konšpiračných teórií, ktoré živili nenávistné a 

násilné tendencie v spoločnosti. 

Dezinformační aktéri v našom priestore často preberali konšpiračné naratívy priamo od 

amerických zdrojov či od samotného Trumpa. Na Slovensku sa tak začali šíriť konšpirácie 

hnutia QAnon, najmä teória o tzv. deep state. Tá tvrdí, že USA sú riadené tajnými elitami, ktoré 

sa sprisahali v boji proti Trumpovi. Cieľom dezinformácií bolo často vykreslenie Donalda 

Trumpa ako odvážneho bojovníka za „tradičné hodnoty“ a nepriateľa globalistických elít. 

Na druhej strane, novozvolený prezident Joe Biden bol v rámci šírených naratívov zobrazovaný 

ako slabý a nedôveryhodný štátnik. Dezinformační aktéri často spochybňovali jeho zdravotný 

stav a upozorňovali na jeho vysoký vek. Objavovali sa aj hanlivé príspevky hovoriace o jeho 

údajnej senilite či demencii.  

Kritizovaný bol tiež Bidenov postoj voči Rusku a Číne. Dezinformační aktéri sa venovali 

stupňujúcemu sa napätiu na ukrajinsko-ruských hraniciach. Zhoršovanie medzinárodných 

vzťahov pripisovali agresívnemu rozširovaniu sa NATO smerom na východ. USA tým mali 

ohrozovať Rusko a presadzovať svoje záujmy. Agresívna donucovacia diplomacia Ruskej 

federácie bola dezinformačnými aktérmi dezinterpretovaná ako sebaobrana.  

V kontexte americko-ruských vzťahov rezonovali v slovenskom informačnom priestore 

stretnutia a telefonáty medzi Bidenom a Putinom. Ku koncu roka sa stala ústrednou témou 

pripravovaná bilaterálna dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládami USA a Slovenska 

(DCA). Dezinformační aktéri zmluvu začali využívať na šírenie strachu z toho, že na Slovensku 

vzniknú americké vojenské základne a budú dovezené zbrane hromadného ničenia. V 

súvislosti s DCA boli jej zástancovia, najmä minister obrany a zahraničných vecí, označovaní za 

amerických agentov. 

V súvislosti s USA boli dezinformačnými aktérmi akcentované tiež témy nákupu nových 

vrtuľníkov Black Hawk, presun vojenskej techniky cez slovenské územie, protipandemické 

opatrenia či stavba medzinárodného plynovodu Nord Stream II. 

Facebook politickí aktéri 

Témam súvisiacim s USA sa na Facebooku venovali najmä Ľuboš Blaha, Milan Mazurek, Milan 

Uhrík, Štefan Harabin a Eduard Chmelár. Zo 150 analyzovaných príspevkov bola táto téma 

https://www.washingtonpost.com/politics/interactive/2021/trump-impeachment-guide/
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/11/trump-banned-social-media/
https://www.mosr.sk/50871-sk/dohoda-o-spolupraci-v-oblasti-obrany-medzi-vladou-slovenskej-republiky-a-vladou-spojenych-statov-americkych/
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výrazne zastúpená v 8, z ktorých 4 publikoval poslanec Blaha. Témy súvisiace s USA dokázali 

dohromady vyprodukovať takmer 209-tisíc interakcií a 2,28 milióna zhliadnutí.  

Najúspešnejším príspevkom v rámci tejto témy bolo video Ľuboša Blahu z 26. novembra, ktoré 

získalo 42 060 interakcií a viac ako 353 tisíc zhliadnutí. Poslanec Blaha sa vo videu snažil 

vytvoriť podozrenie, že za vznikom Covid-19 stoja americké neoliberálne elity. Dôvodom na 

takéto podozrenie je podľa Blahu fakt, že Anthony Fauci, zdravotnícky poradca prezidenta 

Bidena, priznal, že počas jeho funkcie riaditeľa Národného zdravotníckeho inštitútu prispievala 

americká vláda na výskum vírusov v laboratóriu vo Wu-chane. 

Vo videu Blaha spomína aj to, že pandémia bola jedným z hlavných dôvodov volebnej porážky 

Donalda Trumpa. Tým sa snažil vytvoriť dojem, že neoliberálne elity naplánovali svetovú 

pandémiu, aby dokázali Trumpa zosadiť z postu prezidenta a na jeho miesto dosadiť Joe 

Bidena. Blaha zároveň zdôraznil, že Bidenovu volebnú kampaň financovala aj firma Pfizer či 

George Soros. Vo svojej argumentácii citoval republikánskeho krajne pravicového politika 

Josha Mandela, známeho pre šírenie dezinformácií o „ukradnutých voľbách“. Mandel obvinil 

Georga Sorosa z toho, že spoločne s „deep-state“ stáli za pandémiou a že išlo o pripravenú 

akciu. 

V Blahovej argumentácii je však niekoľko logických chýb. Základná téza o tom, že svetová 

pandémia bola vytvorená pre dosiahnutie volebného úspechu je prinajmenšom pochybná. 

Dopady pandémie na spoločnosť sú pre nás stále do veľkej miery neznáme. Je veľmi 

nepravdepodobné, že by ktokoľvek dokázal vopred odhadnúť, aký dopad bude mať 

celosvetová pandémia na výsledky amerických prezidentských volieb. 

Taktiež scenár, v ktorom by komunistická Čína povolila vystaviť milióny svojich obyvateľov 

nebezpečnému vírusu len preto, aby vyhovela želaniam “amerických neoliberálnych elít” je 

veľmi nepravdepodobný. Do Blahovej teórie tiež nezapadá fakt, že práve prezident Biden 

nariadil vyšetrovanie toho, či vírus unikol z čínskeho laboratória. 

https://www.facebook.com/100044618700975/posts/441760037321283
https://www.washingtonpost.com/politics/republicans-jan-6-election-lie/2022/01/05/82f4cad4-6cb6-11ec-974b-d1c6de8b26b0_story.html#:~:text=The%20next%20day,of%20them%20have.%E2%80%9D
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57260009
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Ďalším príspevkom súvisiacim s USA bolo video Štefana Harabina z 8. apríla, ktoré dosiahlo 21 

152 interakcií a 338 200 zhliadnutí. Štefan Harabin vo videu reagoval na stupňujúce sa napätie 

na ukrajinsko-ruských hraniciach, za ktoré sú podľa neho zodpovedné USA pod vedením Joe 

Bidena. Harabin tvrdil, že USA sú na pokraji ekonomického kolapsu, a preto potrebujú vyvolať 

vojnu v Európe, ktorá by bola pre nich ekonomicky výhodná. Takýto plán však podľa neho 

nebol uskutočniteľný počas vládnutia Donalda Trumpa, a preto sú Trumpove tvrdenia o 

sfalšovaných prezidentských voľbách údajne pravdivé. 

Štefan Harabin, podobne ako mnoho iných, prijal Trumpov naratív o ukradnutých voľbách, 

ktorému však mierne upravil interpretačný rámec tak, aby ním dokázal emočne zasiahnuť 

slovenského diváka. Keď sa volebný podvod stane spôsobom, ako rozpútať vojnu v Európe, 

dokáže správa vyvolať značnú odozvu. Silným aspektom Harabinovho príspevku bol práve útok 

na emócie divákov, a taktiež výrazná dezinterpretácia situácie na Ukrajine. Harabin vo videu 

tvrdil, že na Ukrajine sa schyľuje k vojne, čomu pomáhajú aj slovenskí politici. Nespomenul 

však to, že u našich východných susedov prebieha ozbrojený konflikt už od roku 2014 a že za 

ním stoja práve agresívne kroky Ruskej federácie. 
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Skúmané dezinformačné naratívy o USA mali niekoľko súvisiacich dimenzií. Dôležitým 

aspektom bolo vybudovanie nedôvery a strachu voči USA. K tomu poslúžili občianske 

nepokoje, ktoré sa týkali amerických prezidentských volieb. V tomto smere bolo možné v 

príspevkoch identifikovať snahu o diskreditáciu súčasného prezidenta Bidena, ako aj volieb 

samotných. Na druhej strane, slovenskí dezinformační aktéri vyzdvihovali bývalého prezidenta 

Trumpa. Ďalšou dôležitou súčasťou tohto naratívu bolo budovanie obrazu USA ako agresora, 

ktorý sa zo zištných dôvodov usiluje o vyvolanie konfliktu v Európe. Skúmaní aktéri preberali 

niektoré dezinformačné naratívy priamo od amerických zdrojov, a následne ich prispôsobili 

slovenskému divákovi. 
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8557995/. 

Webové stránky 

 
Graf znázorňuje prevalenciu témy počas roka 2021 v pomere k ostatnému publikovanému obsahu. Dáta boli 

získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. 

Výskum obsahu súvisiaceho s témou USA publikovaného počas roku 2021 10 vybranými 

webovými stránkami ukazuje, že články v tejto téme publikovali konštantne počas celého roka. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8557995/
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Vrcholy, počas ktorých zaznamenali najviac reakcií publika sa nachádzali hlavne na začiatku 

roka a v novembri. 

Tieto vrcholy pravdepodobne súvisia s udalosťami ako bol útok na Kapitol (6. január), 

inaugurácia prezidenta Joe Bidena (20. január) či odhalenie novej stratégie boja s Covid-19 

koncom roka. 

Na základe kľúčových slov sme na skúmaných weboch identifikovali 774 článkov, ktoré súviseli 

s témou Spojených štátov amerických. Najvyšší počet publikovaných článkov v téme sa 

objavil pri médiu Extraplus (235 článkov), nasledovali weby Slovanské noviny (163 článkov) a 

Hlavný denník (150 článkov). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707118/. 

Témy súvisiace s USA sa v rámci obsahu analyzovaných webov objavovali periodicky počas 

celého roka. Množstvo súvisiaceho obsahu bolo publikovaného na začiatku roka, čo súviselo 

najmä s americkými voľbami, útokom na Kapitol, impeachmentom a inauguráciu nového 

prezidenta Joe Bidena. Druhým kritickým obdobím bol december 2021, kedy sme v rámci 

výskumu zaznamenali najviac publikovaných článkov v téme USA. To súvisí najmä s dianím na 

Ukrajine, prebiehajúcimi jednaniami medzi ruským a americkým prezidentom, ako aj s 

návrhom dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA (DCA). 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707118/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707137/. 

V téme USA sa taktiež objavovali zmienky o niektorých politických aktéroch. Najviac zmienok 

v téme USA získal Ľuboš Blaha (14 zmienok), nasledovali mimoparlamentní aktéri Eduard 

Chmelár (12 zmienok) a Anna Belousovová (9 zmienok). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707151/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707137/
https://public.flourish.studio/visualisation/8707151/
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V rámci tém súvisiacich s USA sme identifikovali niekoľko kľúčových naratívov. Prvé dva 

mesiace roka sa objavovala najmä téma amerických volieb a útoku na Kapitol. V analyzovaných 

článkoch sme identifikovali dezinformačné naratívy o zmanipulovaných voľbách. Tie mali 

znamenať pád demokratických volieb v celom svete, pretože „ak falšovanie volieb prešlo v tzv. 

„symbolu demokracie“, potom vo všetkých štátoch budú odhodené zábrany a voľby budú 

manipulované už celkom otvorene“. 

Okrem toho išlo o šírenie naratívov v snahe o diskreditáciu nového prezidenta Joe Bidena, 

ktorého analyzované weby v článkoch označovali za senilného či nekompetentného. 

Objavovali sa tvrdenia o tom, že jeho zdravotný stav mu neumožňuje plne vykonávať všetky 

povinnosti prezidentského úradu. Podľa tohto naratívu je údajne možné, že Biden nebude 

schopný vykonávať úrad po celé volebné obdobie. Za jeho politikou má stáť viceprezidentka 

Kamala Harrisová, ktorú údajne Biden plánuje dosadiť na svoje miesto. K diskreditácii jeho 

osoby mali prispievať aj naratívy zamerané na jeho údajné protiruské konanie. Biden bol v 

tomto kontexte označovaný za protiruského vojnového štváča, ktorého konanie zhorší „vzťahy 

medzi USA a Ruskom, Čínou, Iránom a inými štátmi, pretože Washington bude pokračovať vo 

svojej agresívnej, nátlakovej politike“. Napokon je možné spomenúť naratívy o tom, že Biden 

vedie oproti Trumpovi veľmi nevhodnú migračnú politiku, prípadne že plánuje z podpory práv 

LGBTQ komunity urobiť základný kameň americkej diplomacie. 

Výraznou témou v rámci analýzy webového obsahu boli aj vzťahy USA pod vedením prezidenta 

Bidena s Ruskou federáciou. Primárne išlo o informovanie o stretnutiach medzi prezidentmi 

oboch štátov. Jednou z kľúčových tém bolo v tomto kontexte Bidenovo vystúpenie v ABC 

News, kde na otázku, či je Putin zabijak, odpovedal áno. Médium Extraplus prevzalo vyjadrenie 

Ľuboša Blahu, ktorý uviedol, že rusko-americké vzťahy sú na bode mrazu, pretože „Biden sa 

kompletne zbláznil a označil ruského prezidenta Putina za "vraha", čo je tak dva milimetre od 

vyhlásenia vojny“. Tému zároveň prepojil s odmietaním amerických základní na Slovensku. Tá 

sa opäť objavila v závere roka v súvislosti s pripravovanou dohodou o obrannej spolupráci 

medzi SR a USA (DCA). Podľa Blahu sa Slovenská republika „týmto návrhom mení na na kolóniu 

a vojenskú základňu Spojených štátov“. 

Okrem zmienených naratívov počas skúmaného obdobia pretrvávali naratívy zamerané na 

vplyv USA v Európe. Stránka Hlavný denník USA vykresľovala ako aktéra, ktorý usiluje o 

vytvorenie nesvojprávneho tretieho sveta, kolónie, ktorá by slúžila záujmom Američanov. Aj 

Európa je údajne príveskom alebo kolóniou USA, pretože na Rusko uvalila sankcie za pokus o 

otrávenie opozičného lídra Alexeja Navaľného. Ten bol vykresľovaný v negatívnom svetle ako 

„platený agent, „poskok Západu“, klaun a populista, z ktorého robia EÚ a USA hrdinu“.  

Naopak, medzi analyzovanými článkami sa objavovala glorifikácia predstaviteľov vlády, 

primárne samotného ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jeho prezentovanie bolo do veľkej 

miery spojené s preferovaním tzv. „tradičných hodnôt“, na základe čoho skúmané médiá 

prezentovali Rusko ako opak západného „zatemňovania pohlavia“ a zločinov proti ľudskosti, 

https://zemavek.sk/memento-americkych-volieb-pre-slovensko/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/24/trojsky-kon-americania-zaznamenali-podozrive-zvlastnosti-v-uradovani-bidena/
https://zemavek.sk/politikstube-v-usa-znova-vladne-protirusky-vojnovy-stvac/
https://www.slovanskenoviny.sk/ukazuje-sa-ze-trump-mal-pravdu-americania-su-z-bidenovej-pristahovaleckej-politiky-sklamani/
https://slobodnyvysielac.sk/2021/02/05/biden-amerika-je-spat/
https://www.extraplus.sk/clanok/blaha-musime-vyslat-signal-ze-na-slovensku-nechceme-americkych-vojakov-ani-zakladne
https://www.eurorespekt.sk/byt-ci-nebyt-slovensko/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/02/25/usa-si-z-europy-robia-kolonizovany-treti-svet-ivan-brozik/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/02/13/belousovova-varuje-pred-prerusenim-vztahov-s-ruskom-europa-sa-stava-len-priveskom-usa/
https://zemavek.sk/jedna-z-najvacsich-opozicnych-stran-ruska-odsudila-konanie-navalneho/
https://magazin1.sk/zena-je-zenou-a-muz-je-muzom-putin-slubuje-ochranit-rusko-pred-zapadnym-zatemnovanim-pohlavia/
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ktoré majú byť predstavované „vynucovaním výučby transgenderizmu deťom“. V tomto 

ohľade išlo napríklad o preberanie výrokov Putina o tom, že žena je ženou a muž je mužom. 

V závere roka sa okrem vyššie popisovaných tém vo väčšej miere písalo aj o situácii na 

Ukrajine, vrátane jednaní medzi NATO a Ruskom. Tie boli podľa článku publikovaného na 

stránke Armádneho magazínu mediálnou fraškou. Rozhodnutie uskutočniť multilaterálne 

rozhovory však „demonštruje pripravenosť NATO diskutovať o ruských návrhoch dokumentov, 

vrátane toho najdôležitejšieho – o nerozširovaní NATO na východ“. Portál Extraplus prebral 

vyjadrenie Milana Uhríka, ktorý rozširoval klamlivé tvrdenia o tom, že „ak slovenská vláda túto 

dohodu akceptuje, tak de facto odovzdá Slovensko americkej armáde svoje územie. Budeme 

ich vazalmi a staneme sa terčom pre množstvo ich neprajníkov vo svete. Staneme sa súčasťou 

ich konfliktnej zahraničnej politiky.“ Zároveň sa šírili naratívy tvrdiace, že DCA prinesie 

rozmiestnenie jadrových zbraní a balistických rakiet na území Slovenska. 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707178/. 

 

Rusko 

Aj v roku 2021 sa slovenské dezinformačné médiá, ale aj politickí aktéri, venovali témam 

týkajúcim sa Ruska a jeho politiky. Rusko (resp. obrana Ruska) patrí k tradičným témam týchto 

médií, pričom sa jej venujú z pozícií propagandy ruských štátnych médií a oficiálnych štátnych 

predstaviteľov. 

https://www.slovanskenoviny.sk/zena-je-zenou-a-muz-je-muzom-putin-slubuje-ochranit-rusko-pred-zapadnym-zatemnovanim-pohlavia/
https://www.armadnymagazin.sk/2021/12/30/budme-trpezlivi-ked-uz-zvolali-cely-kolchoz-co-ocakavat-od-rady-rusko-nato/
https://www.extraplus.sk/clanok/uhrik-slovensko-nebude-robit-americanom-baranidlo-proti-rusom
https://www.slovanskenoviny.sk/hegerova-vlada-dava-americanum-pravo-k-rozmisteni-obrannych-zarizeni-a-k-uskladneni-materialu-na-uzemi-slovenska-bez-jakekoliv-vyluky-nebo-vyjimky-jde-o-bianco-sek/
https://public.flourish.studio/visualisation/8707178/
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Medzi hlavné tematické okruhy dezinformačných aktérov dlhodobo patria vzťahy Ruska so 

Západom a Slovenskom. Dezinformačné médiá sú adaptabilné a referujú vždy aj o aktuálnych 

témach, pričom niektoré z nich sú viac dominantné a niektorým sa venujú okrajovo. 

Medzi dominantné udalosti späté s Ruskom v roku 2021 patrilo vyšetrovanie výbuchu v 

českých Vrběticiach a následné vyhostenie ruských diplomatov, energetická kríza a zvyšujúce 

sa ceny energií. Hromadenie ruských vojsk pri ukrajinských hraniciach v apríli, ale aj v druhej 

polovici roku 2021 bolo taktiež významnou súčasťou skúmaného politického diskurzu. 

Od začiatku roku 2021 a hlavne po dovoze na Slovensko 1. marca bola v slovenskom kontexte 

veľmi viditeľná aj téma ruskej vakcíny Sputnik V. Túto tému sme spracovali v kategórii 

domácich politických tém súvisiacich s pandémiou Covid-19. 

Kauza Vrbětice a vyhostenie ruských špiónov 

V sobotu 17. apríla usporiadali vtedajší český premiér Andrej Babiš a minister vnútra Jan 

Hamáček tlačovú konferenciu, na ktorej verejnosti komunikovali závažné podozrenia českej 

polície a tajných služieb o zapojení ruských príslušníkov GRU do výbuchov v muničných 

skladoch vo Vrběticiach z roku 2014, pri ktorých zomreli dvaja českí občania. 

Podľa oboch politikov boli dôkazy o ruskej angažovanosti v celej udalosti tak silné, že česká 

vláda pristúpila k diplomatickej odvete a vyhostila z Česka 18 ruských spravodajských 

dôstojníkov s diplomatickým krytím. Slovensko vyjadrilo solidaritu s Českom tým, že vyhostilo 

troch spravodajských dôstojníkov s diplomatickým krytím. 

Príslušníci zodpovední za výbuch sú Anatolij Čepiga a Alexander Miškin, dobre známi ako 

podozriví z pokusu o otravu dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry vo Veľkej Británii v 

roku 2018. Práve informácie z prípadu Skripaľ (ktorý sa odohral štyri roky po výbuchoch) boli 

pre českých vyšetrovateľov kľúčové v identifikácii páchateľov. 

Kauza Vrbětice sa rýchlo stala veľkou témou slovenských dezinformačných webov, ktoré ihneď 

začali spochybňovať oficiálnu verziu a šíriť konšpiračné teórie o celej udalosti. Reprodukovali 

tak naratívy v línii s oficiálnym výkladom Ruskej federácie.   

Trvali na zverejnení dôkazov (z prísne tajného vyšetrovania a z práce tajných služieb), 

konšpirovali o tom, že celá kauza má slúžiť ako zámienka na vylúčenie ruskej štátnej firmy 

Rosatom z tendra na dostavbu atómovej elektrárne Dukovany. 

Konšpirovali tiež o tom, že celá kauza je len výtvorom západných tajných služieb, aby 

legitimizovala (neexistujúci) presun vojsk NATO a USA k ruským hraniciam a Česko je len 

nástrojom v tejto veľkej geopolitickej hre. Tento naratív pomáhala šíriť aj Ruská ambasáda na 

Slovensku.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-jan-hamacek-mimoradna-tiskova-konference-ministerstvo-zahranici_2104171945_kro
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-rusko-cesko-heger-vyhosteni.A210422_170919_zahranicni_jhr
https://www.bbc.com/news/uk-56790053
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Ako dôkaz o tom, že kauza je umelo vytvorená Západom, používali dezinformační aktéri aj 

prejav prezidenta Zemana, ktorý spochybnil oficiálnu verziu, že za výbuchmi mohli stáť ruskí 

občania. 

Rola Ruska v energetickej kríze 

Ďalšou veľkou témou, kde hralo Rusko silnú rolu boli zvyšujúce sa ceny energií, čo bolo 

spôsobené ich nedostatkom na trhu. Príčin bolo viacero. Medzi základné patrili zvyšujúci sa 

dopyt oživujúcej sa ekonomiky po dvoch rokoch pandémie, menej energie z veterných 

elektrární, dlhotrvajúca zima zo začiatku roku 2021 a problémy s kľúčovým dodávateľom, 

ktorým je práve Rusko. 

Ruská štátna firma Gazprom, ktorá do Európy dodáva plyn, síce plnila svoje dlhodobé 

kontrakty, ale prestal dodávať plyn na tzv. spotové trhy, na ktorých sa s komoditami obchoduje  

za trhové ceny, čím je objem plynu v Európe menší. 

O tom, že to nie je obchodný, ale politický problém, svedčia vyjadrenia ruského prezidenta 

Vladimíra Putina, podľa ktorého sa situácia na trhu s energiami môže upokojiť po certifikácii 

plynovodu Nord Stream 2. Ten prepravuje plyn priamo z Ruska do Nemecka a jeho spustenie 

by dávalo Putinovi možnosť dodávkami plynu obchádzať Ukrajinu. 

Certifikáciu Nord Streamu 2 zastavil nemecký regulátor kvôli tomu, že plynovod momentálne 

ešte nespĺňa európske právne normy. 

Dezinformačné médiá a aktéri aj v tejto téme reprodukovali naratívy kremeľskej propagandy. 

Za nedostatok plynu a zvyšujúce sa ceny energií podľa nich mohla Európa a Európska únia kvôli 

prechodu na zelenú energiu a prijatiu Európskej zelenej dohody (European Green Deal). 

Rusko malo byť v tejto kauze bez viny, údajne si plnilo svoju úlohu spoľahlivého dodávateľa 

energií a konštruktívneho partnera na riešenie vzniknutej situácie. 

Z politizácie dodávok energií a účelového blokovania Nord Streamu 2 bol obviňovaný Západ, 

ktorý mal mať za cieľ poškodiť Rusko. V skutočnosti vraj škodil len sebe, pretože Nord Stream 

2 má byť aj v jeho záujme. 

Situácia na Ukrajine 

Situácia na Ukrajine patrila v roku 2021 k tradičným témam dezinformačných aktérov, na 

ktorej sa profilovali ako obhajcovia ruskej politiky voči svojmu susedovi. Obhajoba anexie 

Krymu, relativizácia ruskej participácie vo vojne na Donbase, či obviňovanie Západu zo snahy 

využívať Ukrajinu na agresiu voči Rusku patrili k častým stratégiám referovania o Ukrajine.  

https://denikn.cz/612638/analyzujeme-body-v-nichz-zeman-vnesl-do-vrbeticke-kauzy-zmatek-manipulace-i-lzi/
https://www.bbc.com/news/58888451
https://www.reuters.com/markets/commodities/putin-declares-nord-stream-2-ready-gas-exports-2021-12-29/
https://e.dennikn.sk/2612938/spor-ktory-moze-otriast-vztahmi-s-ruskom-nemecko-zastavilo-certifikaciu-nord-streamu-2/?ref=mwat
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Rusko v apríli 2021 a následne aj na jeseň 2021 začalo hromadiť vojská v útočných pozíciách 

pri hraniciach s Ukrajinou, proti ktorej vedie od roku 2014 vojnu. Na jeseň v blízkosti 

ukrajinských hraníc nahromadilo až okolo 120-tisíc vojakov s vojenskou technikou. 

Podľa vlastných slov sa Rusko týmto krokom snažilo získať od Západu bezpečnostné garancie, 

ktoré by okrem iného obsahovali aj prísľub o nerozširovaní sa NATO o Ukrajinu. Ak tieto 

podmienky nebudú splnené, Rusko údajne nevie vylúčiť žiadny scenár, ani vojnu. 

Rusko sa v tejto téme prezentovalo ako obeť, ktorá sa vraj len bránila západnej agresii. 

Ukrajina je v tomto spore len objektom, ktorý Západ využíva na agresiu voči Rusku. Tento 

kľúčový argument do bodky reprodukovali aj slovenskí dezinformační aktéri. 

Takéto relativizovanie ukrajinskej nezávislosti legitimizuje vo verejnom diskurze ruské 

požiadavky voči Západu a jeho agresívnu politiku na Ukrajine. 

Rusko má podľa dezinformačných a prokremeľských aktérov právo robiť si na svojom území 

vojenské manévre, aké len chce. Ukrajinské varovania prezentovali ako neopodstatnenú 

hystériu, ktorá má slúžiť na ospravedlnenie západnej agresie voči Rusku. 

Ukrajina sa má týmto „ruským strašením“ snažiť odpútať pozornosť od vlastných domácich 

ekonomických problémov, ktoré sa prehĺbili po Euromajdane v roku 2014 a jej príklonom k 

Západu, ktorý ju len politicky a ekonomicky zneužíva proti Rusku. 

Putin bol v súvislosti s témou Ukrajiny prezentovaný ako skúsený stratég, ktorý chce na rozdiel 

od Západu mier, snaží sa situáciu riešiť diplomaticky, ale je odhodlaný brániť bezpečnosť 

Ruska, ktorú Západ údajne ohrozuje. 

Facebook politickí aktéri 

Medzi 150 najúspešnejšími príspevkami slovenských politikov na dezinformačnej scéne sme 

po analýze identifikovali 17 príspevkov, ktoré sa venovali Rusku. Najčastejšie sa Rusku a jeho 

vzťahom so Západom venoval poslanec strany SMER Ľuboš Blaha, a to v 11 príspevkoch, 

nasledoval Milan Uhrík, Milan Mazurek (obaja hnutie Republika) a mimoparlamentný politik 

Štefan Harabin s dvoma príspevkami so zmienkou o Rusku. 

Analyzované príspevky o Rusku dosiahli celkovo 402 010 interakcií. Z toho poslanec Blaha s 

11 príspevkami dosiahol 229 771 interakcií, Mazurek 62 919, Štefan Harabin 60 059 a Milan 

Uhrík 49 261. Zo 17 príspevkov sme identifikovali 7 videí, ktoré mali dokopy 2 107 500 

zhliadnutí. Po dve videá publikovali Mazurek (dokopy 765 400 zhliadnutí), Uhrík (507 100), 

Blaha (496 000) a jedno Harabin (339 000).  

Medzi zahraničnými témami patrilo Rusko k tým najdominantnejším. Najúspešnejším 

príspevkom o Rusku (z pohľadu počtu interakcií) bol príspevok od Štefana Harabina z 15. 

septembra, ktorý dosiahol 38 907 interakcií. Šlo pritom o hoax. Harabin v príspevku totiž šíril 

https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/12/08/russians-have-120000-troops-on-its-border-increased-intel-gathering-ukraine-ministry-says/
https://dennikn.sk/2654436/rusko-nam-predlozilo-nerealne-poziadavky-lebo-hlada-zamienku-na-utok-na-ukrajinu/
https://www.ta3.com/clanok/222360/rusko-chce-od-nato-zaruky-ak-odmietne-odpoved-moze-byt-akakolvek-vyhlasil-putin
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údajný prejav Vladimíra Putina, v ktorom ruský prezident mal hovoriť o ochrane ruskej kultúry 

pred migrantmi, hlavne moslimami. Analytik Daniel Milo informoval, že Putinov prejav je 

vymyslený a ide o hoax, ktorý sa šíril reťazovými mailami už v roku 2013. Príspevok sa medzi 

150 najúspešnejšími príspevkami za rok 2021 umiestnil na 18. mieste. 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Najúspešnejší príspevok Ľuboša Blahu bol jeho Otvorený list veľvyslancovi Ruskej federácie, 

ktorému sa v mene slovenského národa ospravedlňoval za vyhostenie ruských špiónov s 

diplomatickým krytím po odhalení podozrení z participácie agentov ruskej tajnej služby GRU 

na výbuchoch muničných skladov v českých Vrběticiach. Príspevok získal 29 343 interakcií.  

https://www.facebook.com/daniel.milo/posts/10159837876134905
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Sledovaní politickí aktéri sa v príspevkoch o Rusku venovali viacerým témam. Najviac sa 

venovali kauze Vrbětice (6 príspevkov), ruskej agresii na Ukrajine (4 príspevky) a úlohe Ruska 

na oslobodení Slovenska v druhej svetovej vojne (4 príspevky). V jednom príspevku sa politici 

venovali aj Alexejovi Navaľnému, tiež vakcíne Sputnik V, menšinám v Rusku, kauze Panama 

papers a energetickej kríze (posledné dva príspevky sa témy týkajú len okrajovo). V prípade 

dvoch analyzovaných príspevkov sme identifikovali dve témy zároveň. 

Kauza Vrbětice 

Z najúspešnejších príspevkov o Rusku sa najviac venovalo kauze Vrbětice. Politici v skúmaných 

príspevkoch spochybňovali oficiálnu verziu českých tajných služieb, ktoré prezentovala česká 

vláda a v ktorej boli hlavní podozriví ruskí tajní agenti Alexander Miškin a Anatolij Čepiga. Milan 

Mazurek označil oficiálnu verziu za „rozprávku“.   

V troch prípadoch politici na referovanie o Vrběticiach využili konšpiračnú teóriu. Blaha označil 

celú kauzu za „dlhodobo pripravovanú propagandistickú kampaň“, ktorá mala slúžiť ako 

zámienka na vojnu s Ruskom. Strojcovia tejto akcie sú podľa Blahu západné spravodajské 

služby. Blaha videl sprisahanie vytvorené USA aj za vyhostením troch špiónov s diplomatickým 

krytím zo Slovenska ako odpoveď na Vrbětice. Vyhostenie podľa neho prebehlo „na pokyn 

americkej ambasády“. Toto svoje tvrdenie však Blaha nepodporil žiadnym dôkazom.  

Blaha kauzu Vrbětice využil hlavne na kritiku Západu a slovenskej vlády Eduarda Hegera. 

Vyhostenie špiónov (Blaha hovoril o diplomatoch) prezentoval ako nesuverénne rozhodnutie, 

ktoré nesie črty vlastizrady.   

Politikom pôsobiacim na slovenskej dezinformačnej scéne významne svojim prejavom týždeň 

po zverejnení kauzy pomohol český prezident Miloš Zeman, ktorý spochybnil verziu o ruskej 

účasti na výbuchoch vo Vrběticiach a legitimizoval vo verejnom diskurze teóriu o viacerých 

verziách udalosti. 27. apríla Blaha na Facebooku zverejnil video, v ktorom hovorí o Zemanovi 

v superlatívoch, s obdivom ako o veľkom štátnikovi. Zemana stavia do opozície voči slovenskej 

prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá vraj koná podľa pokynov americkej ambasády.  

https://www.facebook.com/watch/?v=275872527544535
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2931274560444437
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2933803210191572
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2937840556454504
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Ruská agresia na Ukrajine 

Politickí aktéri na Facebooku reflektovali v roku 2021 aj eskaláciu situácie na Ukrajine, ktorá 

sa od roku 2014 bráni proti ruskej vojenskej agresii. Prvýkrát o eskalácii referovali v apríli 2021 

a druhýkrát na jeseň a v decembri 2021. Aj napriek faktu, že proti Ukrajine vedie vojnu Rusko 

a na jej hraniciach zhromažďuje svoje vojská s vyhrážkami o zintenzívnení konfliktu, skúmaní 

politickí aktéri obviňujú z eskalácie napätia na Ukrajine Západ a Rusko prezentujú ako obeť 

západnej agresie, v ktorej je Ukrajina využívaná len ako prostriedok proti Rusku.  

Preberajú tak rétoriku ruských politických predstaviteľov a propagandistických štátnych médií. 

Šablóna je pritom veľmi jednoduchá: Západ - zlý agresor, Rusko - brániaca sa obeť. Tento 

argument sa vyskytuje vo všetkých príspevkoch o situácii na Ukrajine. Daní politici nechápu 

Ukrajinu ako subjekt, ktorý sa rozhoduje samostatne, ale len ako objekt, ktorý Západ využíva 

na provokácie a vojenskú agresiu voči Rusku.  

Strojcom údajnej západnej agresie voči Rusku je USA, ktoré podľa Štefan Harabina tlačí EÚ do 

vojny s Ruskom a využíva pri tom Ukrajinu. Harabin využíva typickú konšpiračnú rétoriku 

„Biden a Clintonovsko-Sorošovska klika ženie Európu aj cez Čaputovú do vojny“. Bez dôkazov 

tvrdí, že vojská NATO sa približujú k ruským hraniciam. Cez Slovensko majú putovať vlaky plné 

výzbroje na východ. V minulosti sa už šírilo viacero hoaxov, ktoré vnútroštátny presun 

vojenskej techniky v rámci Slovenska prezentovali nepravdivo ako presun za východnú hranicu 

Slovenska.  

https://www.facebook.com/watch/?v=208771483920403
https://www.mosr.sk/49109-sk/rezort-obrany-upozornuje-na-dalsi-hoax-tykajuci-sa-presunov-vojenskej-techniky/
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Harabin kritizuje Ukrajinu za to, že na svojej hranici rozmiestňuje obranné zbrane, podľa 

Harabina to eskaluje konflikt. Keď však Rusko zhromažďuje vojská a útočné zbrane na hranici 

s Ukrajinou, tak podľa Harabina si na svojom území môže robiť čo chce a nikoho tým 

neohrozuje. Harabin tvrdí, že Rusko vojensky nikoho nenapadlo. Len pripomíname, že v 

dôsledku vojnového konfliktu, ktorý na východnej Ukrajine vyvolalo Rusko, prišlo o život už 

viac ako 14-tisíc ľudí. 

Argument o tom, že Rusko je na svojom území a preto si na ňom môže robiť čo chce, využíva 

aj Milan Uhrík. Ten tiež bráni Ruskú imperiálnu politiku a z eskalácie obviňuje Západ. Podľa 

Uhríka je cieľ údajnej západnej agresie voči Rusku jasný: „Západní liberáli chcú dobyť Rusko. 

Chcú jeho trhy, bohatstvo, chcú ovládnuť a prevychovať jeho ľud.“ V rétorike Uhríka sa však 

nedočítame o fakte, že Západ na ruských hraniciach nezhromažďuje viac ako 100-tisíc vojakov 

s útočnými zbraňami a že to je Rusko, ktoré od roku 2014 nelegálne okupuje ukrajinské 

územie.  

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Rétorika „rusofóbie“ a panslavizmu 

Všetci skúmaní politici, ktorých príspevky o Rusku sa dostali do 150 najúspešnejších 

príspevkov, využívali prinajmenšom jednu spoločnú taktiku. Každé poukazovanie na negatívne 

dôsledky Putinovej politiky označovali za prejav rusofóbie, nenávisti voči Rusku, protiruského 

besnenia či protiruskej hystérie. Túto stratégiu sme identifikovali až v 12 zo 17 skúmaných 

https://www.crisisgroup.org/content/conflict-ukraines-donbas-visual-explainer
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/445518733604346
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príspevkov. Cieľom tejto stratégie je relativizovať kritiku Putina tým, že pôvodcu kritiky 

diskvalifikujú ako človeka, ktorý a priori nenávidí Rusko a Rusov, a z toho vyplývajú jeho 

pohnútky. 

K tomuto si môžme položiť jednoduchú rétorickú otázku: Ak je ten, čo kritizuje prezidenta 

Putina rusofób, tak ten, čo kritizuje prezidentku Čaputovú je slovakofób? A nepatria náhodou 

Blaha, Uhrík, Mazurek a Harabin k najhlasnejším kritikom súčasnej slovenskej prezidentky a 

vlády? 

Keď v apríli 2021 západní politici upozorňovali na hromadenie ruských vojsk na hraniciach s 

Ukrajinou, Milan Mazurek to označil za „protiruské besnenie“, ktorým sa Západ snaží eskalovať 

celú situáciu. Mazurekov kolega z hnutia Republika Milan Uhrík tiež hovoril o „nechutnom 

protiruskom besnení“. Podľa Štefana Harabina je informovanie o hromadení ruských vojsk na 

ukrajinskej hranici „rusofóbna kampaň“.  

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Až v ôsmich zo svojich 11 príspevkoch o Rusku využíval túto taktiku Ľuboš Blaha. Vyhostenie 

troch ruských špiónov s diplomatickým krytím prezentoval ako dôsledok „rusofóbie“ a 

„nenávisti voči Ruskému národu“. 

https://www.facebook.com/watch/?v=275872527544535
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/445518733604346
https://www.facebook.com/watch/?v=208771483920403
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2933803210191572
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

V štyroch príspevkoch sme identifikovali odkazy na panslavistickú rétoriku. Tri publikoval Blaha 

a jeden Mazurek. Blaha označil Rusov ako „bratský národ“ a našich „slovanských bratov“. 

Panslavizmus Blaha prepojil aj so snahou o koniec vlády Eduarda Hegera. Čím skôr sa 

Slovensko podľa neho zbaví tejto vlády, „tým skôr sa Slovensko zbaví nenávisti a rusofóbie a 

obnoví priateľské vzťahy s našimi bratskými slovanskými národmi“. 

Panslavizmus sa objavil aj vo videu Milana Mazureka, v ktorom odsúdil údajné „protiruské 

besnenie“ zo strany Západu, pretože „Slovanov považujeme za svojich bratov a nie za 

nepriateľov“.  

Hoci sa spomínaní politici odvolávali na Slovanov, explicitne hovoria len o Rusoch a o dobrých 

vzťahoch s Rusmi, a to aj v kontexte konfliktu medzi Rusmi a Ukrajincami, ktorí sú tiež 

Slovanmi, no u zmienených politikov si rovnakú úctu ako Rusi nezasluhujú. Naopak, ruskú 

agresiu proti Ukrajine sa snažia daní politici legitimizovať a príčiny krízy hľadať na Západe.  

Svoju náklonnosť k Rusku, resp. Putinovému režimu, ktorú politici vydávajú za panslavizmus 

sa odzrkadľuje aj v príspevkoch Ľuboša Blahu o oslobodení územia Československa od fašizmu 

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2933803210191572
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/450011836496103
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2934599770111916
https://www.facebook.com/watch/?v=275872527544535
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v druhej svetovej vojne. Tejto téme sa venuje v štyroch príspevkoch a úctu a vďaku za 

oslobodenie prejavuje výhradne ruskému národu. Ostatné národy, ktoré sa na oslobodení 

Československa od fašizmu podieľali, nespomína.  

O ruskom oslobodení hovorí Blaha napríklad v už spomínanom otvorenom liste ruskému 

veľvyslancovi na Slovensku: „Dovoľte, aby sme vás ubezpečili, drahí ruskí priatelia, že Slováci 

nikdy nezabudnú na to, kto nás oslobodil od nemeckých nacistických okupantov v druhej 

svetovej vojne. Ruský národ je hrdinský národ a my budeme navždy vďační za našu slobodu a 

za mier, ktorý ste nám priniesli.“ 

Jednoduchú manipulatívnu opozíciu využíva Blaha vo svojom vyjadrení: „Slováci vedia, že 

Američan je okupant a Rus je osloboditeľ.“ 

 
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Manipulačné techniky 

Všetci skúmaní aktéri vo svojich príspevkoch využívali expresívny jazyk, vzbudzujúci negatívne 

emócie voči názorovému protivníkovi. Ľuboš Blaha napríklad takto hodnotí vládu Igora 

Matoviča „to, čo tu pácha Matovič, je skrytá vojna proti vlastnému národu“ a prirovnáva ju k 

„tyranii“. Presvedčený odporca očkovania Blaha vo februári 2021, keď sa vláda nerozhodla po 

jednom z rokovaní kúpiť vakcínu Sputnik, okomentoval tento nenákup slovami: „Ak veria, že 

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2933803210191572
https://www.facebook.com/100044618700975/posts/450011836496103
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2866735023565058
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2881132482125312


66 
 

vakcíny môžu zachrániť státisíce životov, tak potom to, čo páchajú, je kolektívna 

samovražda…ak raz vláda verí, že vakcínami môže zachrániť státisíce životov, tak týmto 

rozhodnutím vedome a úmyselne odsúdili na smrť státisíce ľudí.“ 

K expresívnemu jazyku nezriedka pridávali aj manipulačné argumentačné techniky, ktorými sa 

ľudí snažili presvedčiť o svojich tvrdeniach. Okrem ad hominem útokov na oponentov 

(osočovanie z rusofóbie) medzi takéto techniky patrilo napr. využívanie falošných analógií 

(prirovnaní), whataboutizmus, či dezinterpretácia faktov. 

Klasickej dezinterpretácie faktov sa dopustil poslanec Blaha, keď hovoril, že v čase, „kedy sa 

Slovensko nevedelo dostať k vakcínam od západných spojencov, bola to Ruská federácia, ktorá 

ponúkla pomocnú ruku“. Nešlo pritom o nijakú nezištnú pomoc ako to vykresľuje Blaha, ale o 

obchodnú transakciu, v ktorej sa vtedajší premiér Igor Matovič z vlastnej iniciatívy rozhodol 

od Ruska kúpiť dva milióny vakcín Sputnik V.  

Whataboutizmus využil Milan Uhrík pri referovaní o napätej situácii na Ukrajine, ktorú 

prezentuje ako dôsledok politiky USA a nie vojny, ktorú voči Ukrajine vedie Rusko od roku 

2014. Namiesto uznania faktu, že Rusko okupuje ukrajinské územie, Uhrík kritizuje USA, a to 

aj za inváziu do Iraku, ktorú vtedajší americkí lídri ako Collin Powell alebo George Bush 

legitimizovali aj údajnými informáciami o jadrových zbraniach. 

Falošnú analógiu predviedol Ľuboš Blaha, keď informovanie o možnej účasti ruských špiónov 

na výbuchoch vo Vrběticiach prirovnáva k rusofóbii, ktorá bola v Nemecku prítomná v 30. 

rokoch 20. storočia. Odkaz na nacizmus spomína Blaha aj v analógii, ktorou prirovnáva 

slovenskú políciu ku gestapu kvôli tomu, že počas pandémie koronavírusu dohliadala na 

dodržiavanie protipandemických opatrení.  

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2933803210191572
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/504383067717912
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2937840556454504
https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2866735023565058
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Analógiu tentoraz ku komunistickej diktatúre využíval Blaha aj keď prirovnával mediálnu 

kritiku jeho osoby k 50. rokom v Československu a politickým procesom. Analógia bola v tomto 

prípade doplnená aj stratégiou viktimizácie, keďže zo seba Blaha robil obeť „diktatúry“. 

Takýmito falošnými analógiami sa Blaha snažil podkopávať dôveru k súčasnej slovenskej vláde. 

Webové stránky 

 

Graf znázorňuje prevalenciu témy počas roka 2021 v pomere k ostatnému publikovanému obsahu. Dáta boli 

získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. 

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2931943220377571
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Vizualizácia obsahu súvisiaceho s témou Rusko, ktorý publikovali vybrané webové stránky, 

ukázala prakticky rovnakú mieru článkov počas celého roka, pričom najvyšší vrchol sa objavil 

18. apríla. Ten pravdepodobne súvisí s informáciami o výbuchu muničného skladu v českých 

Vrběticiach, témou, ktorá na vybraných weboch výrazne rezonovala. Rovnako tieto stránky 

upozorňovali aj na nasledujúce udalosti súvisiace s reakciou Ruska, vyhostením ruských 

diplomatov v ČR a podporou tohto kroku slovenskou diplomaciou. Počas roka sa objavovali 

rôzne ďalšie témy súvisiace s Ruskom, ako bola situácia na Ukrajine, v Bielorusku, konflikt s 

NATO a podobne. 

 

Na základe kľúčových slov sme v rámci témy Ruska identifikovali 728 článkov. Najviac článkov 

sme detekovali v prípade webu Extraplus (285), ktorému sekundoval Hlavný denník (134) a 

Hlavné správy (112). 

 

Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707227/. 

 

Témy súvisiace s Ruskom sa objavovali počas celého roka s približne rovnakým mesačným 

priemerom počtu článkov. V období január až apríl dominovali naratívy, ktoré sa dotýkali 

nákupu vakcíny Sputnik V vládou Slovenskej republiky. Tie súviseli aj s témou problematickej 

registrácie vakcíny, a to nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni domácej politiky a konfliktu medzi 

ex-premiérom I. Matovičom a ŠÚKL. V druhej polovici roka sa objavovali hlavne naratívy v 

kontexte energetickej krízy. Najväčšiu výchylku v monitoringu predstavuje december, ktorý v 

počte článkov ostatné mesiace prevýšil o päťnásobok. Dôvodom bola jednak eskalácia 

konfliktu s Ukrajinou, ale aj prítomnosť verejnej diskusie k prijatiu DCA, ktorá bola v 

celospoločenskom meradle vnímaná a komunikovaná práve na úrovni konfliktu s Ruskou 

federáciou. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707227/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707248/. 

 

Najviac zmienok v kontexte Ruska získal Ľuboš Blaha (8 zmienok). Sekundoval mu Ján 

Čarnogurský starší a Eduard Chmelár, ktorí získali zhodne po 5 zmienkach. 

 

Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707255/. 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707248/
https://public.flourish.studio/visualisation/8707255/
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V prípade tém týkajúcich sa Ruska sme identifikovali viacero dominantných naratívov, ktoré 

sa predovšetkým pohybovali na geopolitickej osi Rusko vs. Západ, prípadne Rusko vs. Spojené 

štáty americké. Na začiatku roka rezonoval najmä nákup ruskej vakcíny Sputnik V, ktorý 

eventuálne viedol k rekonštrukcii vlády a výmene premiéra Igora Matoviča. V tomto kontexte 

bolo Rusko vykresľované ako strategický partner Slovenska, ako problematická a polarizačná 

sa ukázala najmä téma registrácie vakcíny Európskou liekovou agentúrou. Legitímne dôvody v 

nedostatočnej dokumentácii Sputnik V boli častokrát ignorované, prípadne odmietnutie 

vakcíny bolo označované za prejav rusofóbie a iracionality. Počas celého roka bol prítomný 

naratív, ktorý poukazoval na kvalitu a vývoj vojensko-technickej vybavenosti Ruska. To má byť 

v opozícii k USA na vyššej úrovni, najmä vďaka skúškam bezpilotného drona Ochotnik či 

hypersonickým riadeným raketám Zirkon, ktoré sa objavovali vo viacerých analyzovaných 

článkoch a mali byť použité aj po možnom vstupe Ukrajiny do NATO tak, aby „bolo NATO 

zhovorčivejšie“. 

 

Ďalšie kľúčové témy sa dotýkali oblasti strednej Európy, konkrétne v súvislosti s prevalením 

útoku na Vrbětice a energetickou krízou. V prvom prípade bol ruský obraz obraňovaný cez 

prizmu argumentov neopodstatnených obvinení a očierňovania, podobne sa pozeralo na 

diplomatickú dohru vo vypovedaní ruských diplomatov. Prípadne bol ruský útok považovaný 

za legitímny národný záujem Moskvy, ktorý nehovorí nič o jej agresii. 

 

Podobne tomu bolo v rámci otázky energetiky, ktorá bola aktuálna počas celého roka, a to 

najmä vďaka projektu Nord Stream 2 a výpadkom dodávok plynu. Častým naratívom bolo 

opätovné prenesenie zodpovednosti zo strany Ruska (a Gazpromu) na západné subjekty, v 

tomto prípade predovšetkým EÚ a jej zelenú politiku. Kremeľ sa v analyzovaných článkoch 

objavil aj po boku Bieloruska, spoločné vojenské cvičenia (napr. cvičenie Zapad 2021), možnosť 

umiestnenia jadrových zbraní a postup k spoločnému zväzovému štátu boli oslavované v 

kontexte viacerých tém - predovšetkým migračnej krízy na poľsko-bieloruskej hranici a 

konfliktu s Ukrajinou. 

 

Ako je vyššie spomínané, kľúčovú tému, ktorá sa objavovala počas celého sledovaného 

obdobia, predstavuje prítomnosť USA, NATO či EÚ v opozícii voči nevinnému Rusku. Táto 

optika bola aplikovaná v prípade viacerých šírených naratívov, no protirečivosť viktim izácie 

Kremľa sa najjasnejšie ukázala v prípade konfliktu s Ukrajinou, respektíve koncoročnej 

mobilizácie ruských vojsk na hraniciach s ňou. Ruská agresia bola opätovne ignorovaná, za 

vojnových štváčov boli prezentované štruktúry a predstavitelia západných organizácií. Zároveň 

padli obvinenia, ktoré tvrdili, že za rastúcim napätím stoja USA, ktoré Ukrajinu ovládajú, 

prípadne plánujú vojenskú inváziu s použitím chemických zbraní. Zároveň boli západné 

štruktúry vykresľované ako nejednotné, v sledovanom informačnom priestore čelili vlastnej 

zhubnosti a úpadku. 

https://www.hlavnydennik.sk/2021/02/19/rusko-je-strategicky-partner-slovenska/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/02/19/ako-necakat-a-objednat-sputnik-v-jan-carnogursky/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/01/13/rusko-testuje-bezpilotny-tazky-bombardovaci-dron-ochotnik-video
https://www.slovanskenoviny.sk/hypersonicke-riadene-rakety-zirkon-mozu-byt-pouzite-v-pobreznych-raketovych-systemoch/
https://www.slovanskenoviny.sk/v-pripade-vstupu-ukrajiny-do-nato-rusko-rozmiestni-hypersonicke-zbrane-v-ciernom-a-stredozemnom-mori/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/07/09/kauza-vrbetice-v-cesku-sa-schyluje-k-medzinarodnemu-politickemu-mega-skandalu/
https://www.extraplus.sk/clanok/radacovsky-vlada-je-plna-strachu
https://slobodnyvysielac.sk/clanky/putin-oznacil-nedostatok-plynu-v-europe-za-vysledok-politiky-ek-hovoril-aj-o-dobyvani-ukrajiny-a-vztahoch-s-usa/
https://www.slovanskenoviny.sk/bielorusko-a-rusko-ukazu-zapadu-spolocne-zuby/
https://zemavek.sk/bielorusko-uvazuje-o-umiestneni-ruskych-jadrovych-zbrani-na-svojom-uzemi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bielorusko-uvazuje-o-umiestneni-ruskych-jadrovych-zbrani-na-svojom-uzemi
https://zemavek.sk/vojnovy-stvac-stoltenberg-vyvolava-konflikt-s-ruskom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vojnovy-stvac-stoltenberg-vyvolava-konflikt-s-ruskom
https://www.slovanskenoviny.sk/biele-prilby-alebo-powellova-skumavka-aky-scenar-chystaju-usa-pre-donbas/
https://zemavek.sk/v-eu-si-coraz-viac-uvedomuju-zhubnost-transatlantickej-politiky-a-propagacie-nato/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v-eu-si-coraz-viac-uvedomuju-zhubnost-transatlantickej-politiky-a-propagacie-nato
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707295/. 

 

Bielorusko 

Zmanipulované prezidentské voľby z augusta 2020, po ktorých Lukašenko zostal prezidentom 

Bieloruska a následné masové protesty reflektovali aj slovenské dezinformačné médiá. V roku 

2021 síce protesty utíchli, ale Lukašenkove represie proti občianskej spoločnosti, médiám a 

politickým oponentom pokračovali. Väčšinu politických oponentov uväznili alebo vyhnali do 

zahraničia. 

Slovenskí politickí aktéri a dezinformačné weby tieto udalosti v roku 2021 pokrývali a 

interpretovali v zhode s argumentáciou Lukašenka a Putina. Hlavná téza o situácii v Bielorusku 

je, že Západ sa snaží negatívne zasahovať do vnútorného vývoja v Bielorusku, proti čomu sa 

Lukašenko bráni, obraňuje tak bieloruskú nezávislosť a Rusko mu v tom pomáha. 

Únos lietadla a zatknutie novinára 

Jednou z najvýraznejších udalostí, ktoré slovenská dezinformačná scéna reflektovala v 

súvislosti s dianím v Bielorusku, bol únos lietadla smerujúceho z Atén do Vilniusu, zadržanie 

opozičného novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej, a následné sankcie 

zo strany EÚ a USA. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707295/
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Koncom mája Lukašenkov režim donútil pristáť v Minsku komerčné lietadlo smerujúce z Atén 

do Vilniusu. K tomuto úkonu využili Bielorusi falošnú zámienku, že na palube lietadla je bomba.  

V skutočnosti na palube žiadna bomba nebola. Pravým dôvodom, prečo bieloruské stíhačky 

donútili lietadlo pristáť v Minsku bola snaha o zadržanie novinára Ramana Prataseviča a jeho 

priateľky. 

Európska únia, Veľká Británia, Kanada a USA tento únos lietadla ostro odsúdili a uvalili na 

Lukašenkov režim nové, tvrdé sankcie. Lukašenkova propaganda ich prezentovala ako 

neopodstatnené a ako súčasť západného tlaku na zmenu režimu v Bielorusku. 

Aj o samotnom Pratasevičovi začali bieloruské a ruské médiá šíriť rôzne dezinformácie. 

Vplyvnou bola dezinformácia o tom, že Pratasevič je neonacista. Dôkazom mali byť jeho 

údajné fotografie ako hajluje alebo nepotvrdené informácie o tom, že bojoval vo vojne na 

Ukrajine po boku batalionu Azov. V skutočnosti však Pratasevič dianie na fronte sledoval ako 

novinár a ani jeho totožnosť na fotografiách sa nepotvrdila. 

Túto dezinformáciu však prevzali aj slovenské dezinformačné weby, ktoré sa snažili 

Lukašenkove akcie ospravedlňovať snahou o zachovanie suverenity krajiny proti západnej 

agresii. V tomto kontexte prezentovali aj následné západné sankcie. 

Lukašenkova migračná kríza 

Ďalšou významnou udalosťou bola umelo vytvorená migračná kríza na bieloruských hraniciach 

s Poľskom, Litvou a Lotyšskom. Najnapätejšia situácia bola na hranici s Poľskom. 

Lukašenko lietadlami zvážal migrantov z Blízkeho východu do Bieloruska, kde ich bieloruské 

bezpečnostné zložky sprevádzali k hraniciam, na ktorých ich motivovali k tomu, aby sa snažili 

ilegálne prejsť do Poľska, Litvy alebo Lotyšska. Tieto krajiny na hraniciach postavili plot z 

ostatného drôtu a odmietali migrantov púšťať na svoje územie. 

Migranti boli uväznení medzi plotom na hraniciach členských štátov EÚ a medzi príslušníkmi 

bieloruských bezpečnostných zložiek, ktorí nechceli migrantov pustiť späť do Bieloruska. 

Bielorusi tak umelo vytvorili humanitárnu krízu. Lukašenko sa tým pravdepodobne snažil 

zatlačiť na EÚ kvôli sankciám na jeho režim. 

Hoci dôkazy jednoznačne ukazovali na to, že Lukašenko migrantov k hraniciam s EÚ 

cieľavedome zváža, slovenské dezinformačné weby to odmietali a z migračnej krízy obviňovali 

Poľsko a EÚ. 

Využívali pritom argument o dvojakom metri, podľa ktorého sa EÚ údajne snažila v rokoch 

2015-2016 do Európy dostať migrantov z Blízkeho východu, ale keď prichádzali cez Bielorusko, 

tak ich odmietali kvôli politickým dôvodom. 

https://www.rferl.org/a/belarus-ryanair-patrasevich-transcript-questions-bomb-lukashenka/31275279.html
https://www.politico.com/news/2021/06/21/us-sanctions-belarus-ryanair-flight-495323
https://dennikn.sk/2405116/facebookom-sa-siri-kompro-na-bieloruskeho-novinara-na-hajlujucich-muzov-sa-nepodoba-ani-vizualne/
https://www.bbc.com/news/59233244
https://www.npr.org/sections/pictureshow/2021/11/16/1051199592/photos-belarus-poland-border-migrants
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Ak aj priznali, že Lukašenko migrantov využíva ako politický nástroj, tak to schvaľovali ako 

legitímnu obranu proti politike Západu voči Bielorusku. 

Facebook politickí aktéri 

O Bielorusku bola zmienka len v jednom príspevku zo 150 najúspešnejších. Konkrétne v 

príspevku od Ľuboša Blahu z 9. mája 2021. Príspevok získal 18 154 interakcií. Blaha v ňom 

odkazuje na svoj príspevok, v ktorom špekuluje a fabuluje o tom, že peniaze, ktoré slovenské 

ministerstvo zahraničia poslalo na podporu bieloruskej opozícii skončilo u teroristov. Tí mali 

plánovať atentát na Alexandra Lukašenka. 

Blaha s informáciou o atentáte pracuje ako s faktom, hoci pravdivosť informácie nebola 

potvrdená. S informáciou o údajnom atentáte prišlo Rusko a Bielorusko. Blaha sa touto 

fabuláciou snaží zdiskreditovať bieloruskú opozíciu (prezentuje ich ako ľudí s väzbami na 

teroristov, hoci to ničím nedokazuje) a slovenské ministerstvo zahraničia na čele s Ivanom 

Korčokom. 

Webové stránky 

 
Graf znázorňuje prevalenciu témy počas roka 2021 v pomere k ostatnému publikovanému obsahu. Dáta boli 

získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. 

 

V téme Bielorusko vybrané weby publikovali značné množstvo obsahu najmä v druhej časti 

roka, zásadný vrchol bol však zaznamenaný koncom mája. To pravdepodobne súvisí so 

zadržaním novinára R. Prataševiča 23. mája 2021 a následnými udalosťami. 

 

Ďalší vrchol sa v téme objavil začiatkom augusta, pravdepodobne v súvislosti so situáciou na 

bieloruských hraniciach. Zavážiť moha reakcia EÚ na využívanie migrantov ako nátlakového 

https://www.facebook.com/2047997592105476/posts/2947941602111066
https://www.extraplus.sk/clanok/eu-vyzvala-lukasenka-aby-sa-vydal-na-cestu-demokracie
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nástroja Lukašenkovho režimu kvôli sankciám uvaleným na Bielorusko, ako aj rozhodnutie 

uzatvoriť západné a južné hranice štátu. 

 

Pomocou kľúčových slov sa nám celkovo podarilo identifikovať 291 článkov. Tie sa objavili 

predovšetkým na webe Extraplus (136), na druhej priečke sa v počte článkov umiestnili 

Slovanské noviny (75). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707022/. 

 

Téma Bieloruska sa objavovala predovšetkým v mesiacoch máj a august. Články v máji boli 

spojené so zajatím Romana Prataševiča, v auguste ako téma dominovala otázka sankcií a 

stretnutie prezidenta USA so Svietlanou Cichanovskou, ku ktorému sa vyjadrili viacerí 

slovenskí politickí predstavitelia. Podobne bol na tom október, ktorý bol definovaný 

prítomnosťou migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach. Daná téma sa preniesla aj 

do prvej polovice decembra, neskôr začala dominovať otázka rusko-bieloruských vzťahov, a to 

predovšetkým v kontexte konfliktu s Ukrajinou. 

https://www.extraplus.sk/clanok/lukasenko-nariadil-zatvorit-zapadnu-juznu-hranicu
https://public.flourish.studio/visualisation/8707022/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707044/. 

 

Téme Bieloruska sa v slovenskom informačnom priestore najviac venoval Ľuboš Blaha (9). 

Nasledoval ho poslanec európskeho parlamentu Milan Uhrík (5), trojicu uzatváral opozičný 

politik a bývalý trojnásobný premiér Robert Fico (3). 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707068/. 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707044/
https://public.flourish.studio/visualisation/8707068/
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V kontexte Bieloruska sme zaznamenali tri základné smery, ktorými sa orientovali aj jednotlivé 

naratívy. V prvom rade išlo o témy, ktoré sa dotýkali povolebných protestov a bieloruskej 

opozície. Tie sa vyskytovali počas celého roka, najmä vo vzťahu k západným štruktúram a 

sankciám uvaleným na bieloruský režim. V monitorovanom priestore sa vyskytovali naratívy, 

ktoré obraňovali legitimitu volieb, prípadne prirovnávali protesty k puču alebo Majdanu. 

Dominantne prítomným naratívom boli obvinenia, ktoré tvrdili, že protesty boli organizované 

a financované zo zahraničia. V tomto kontexte sa v slovenskom informačnom priestore šírili aj 

vyjadrenia štátnych predstaviteľov Ruska, ktorí sledovali podobnú rétoriku. Príkladom tejto 

rétoriky o slovenských politikov môže byť Milan Uhrík, ktorý tvrdil, že protesty sú „okato 

financované a osnované zo západu“. Do značnej miery išlo o nekritické preberanie rétoriky 

predstaviteľov bieloruského režimu, ktorí za protestami videli zahraničné financovanie a 

záujem o destabilizáciu krajiny. Téma bieloruskej opozície a protestov slúžila aj ako nástroj pre 

útoky na slovenských politikov s euroatlantickou zahraničnou orientáciou. Podpora 

opozičných aktivít bola označovaná za splnenie požiadaviek americkej ambasády. Útoky 

smerovali aj na adresu Sviatlany Cichanovskej, ktorá taktiež mala byť agentom cudzích 

záujmov. Prebraté boli aj obvinenia Cichanovskej zo strany režimu, ktorý ju obvinil z príprav 

teroristických útokov. 

 

Vyjadrenie podpory bieloruskej opozícii bolo kritizované kvôli prítomnosti dezinformačného 

naratívu o protestujúcich - „bieloruských fašistoch“. Naratívy spojené s fašizmom, nacizmom 

či extrémnou pravicou sa ukázali najmä v prípade zadržania novinára Romana Prataševiča. 

Skutočnosť, že bol zadržaný len vďaka nálepke zahraničného agenta a teroristu, bola 

ignorovaná, skúmaný obsah sa tento čin bieloruského režimu snažil legitimizovať. Pozornosť 

smerovala k špekuláciám o jeho stáži v USA, účasti na ukrajinskom Majdane či naverbovaniu 

do bataliónu Azov. Rovnako sa objavili správy o tom, že členovia kanála NEXTA mali plánovať 

protesty aj v Rusku. 

 

Počas celého roka bola prítomná optika, ktorá Bielorusko stavala do konfliktu so Západom, 

predovšetkým EÚ a NATO. Podobne ako v prípade Ruska, v téme Bieloruska sme zaznamenali 

viktimizáciu bieloruského režimu, ktorý mal byť v súvislosti s represiami voči opozícii 

nespravodlivo sankcionovaný. Objavili sa označenia ako „sankčný marazmus“, ktorý mal byť 

len honom na bosorky. Tvrdeniam dopomáhala marginalizácia diktátorského režimu 

Lukašenka. 

 

V tejto súvislosti bola kľúčovou aj migračná kríza, ktorú Bielorusko vyvolalo politickou 

inštrumentalizáciou migrantov na hraniciach s pobaltskými štátmi a s Poľskom. Lukašenko mal 

týmto spôsobom umožniť EÚ „dostávať to, čo propaguje doma i v zahraničí ako krajne žiadúce, 

vítané a obohacujúce: masy afro-islámskych prisťahovalcov“. Rozšíreným bol aj príbeh 

poľského vojaka, ktorý mal do Bieloruska utiecť kvôli tomu, že už nebol schopný slúžiť armáde 

Poľska. Okrem toho mal poukázať na „neľudské správanie sa poľských úradov voči utečencom“. 

https://www.slovanskenoviny.sk/bieloruski-pucisti-pripravuju-dalsi-majdan/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/01/01/zapadne-krajiny-by-mali-ukoncit-svoje-vojny-s-vakcinami-tvrdi-lavrov
https://www.hlavnydennik.sk/2021/01/12/uhrik-protesty-v-bielorusku-su-az-okato-financovane-zapadom
https://zemavek.sk/lukasenko-poziadal-aby-bolo-zastavene-financovanie-opozicie-zo-zahranicia/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/02/07/korcok-splnil-domacu-ulohu-z-usa-vyzyva-k-novym-volbam-v-bielorusku/
https://zemavek.sk/kto-a-ako-financuje-pobyt-azylantky-cichanovskej-v-eu/
https://www.extraplus.sk/clanok/cichanovsku-stihaju-za-pripravu-teroristickeho-utoku
https://www.extraplus.sk/clanok/blaha-matovicova-vlada-si-osvojila-praktiky-gestapa-mafie
https://www.extraplus.sk/clanok/chmelar-bielorusky-novinar-pratasevic-stazoval-v-amerike
https://www.slovanskenoviny.sk/protasevic-natrel-vsetkych-ktori-sa-podielali-na-koordinacii-protestov-v-bielorusku-malo-nasledovat-rusko/
https://www.slovanskenoviny.sk/sankcny-marazmus-kvoli-bielorusku-v-litve-trestaju-vlastnych-obcanov-a-deti/
https://zemavek.sk/blokovanie-trumpa-na-socialnych-sietach-bolo-v-usa-oznacene-ako-darcek-pre-kremel/
https://zemavek.sk/polsko-ide-prikladom-ked-nestaci-plot-postavi-mur/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=polsko-ide-prikladom-ked-nestaci-plot-postavi-mur
https://www.armadnymagazin.sk/2021/12/18/polsky-vojak-poziadal-o-azyl-v-bielorusku/
https://zemavek.sk/novy-utecenecky-skandal-vo-varsave-polsky-vojak-utiekol-do-bieloruska/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=novy-utecenecky-skandal-vo-varsave-polsky-vojak-utiekol-do-bieloruska
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Mimo kritiky stavania hraničných múrov či plotov (najmä voči Poľsku a Lotyšsku) sa objavila aj 

chvála rusko-bieloruskej spolupráce. 

 

Práve vývoj rusko-bieloruských vzťahov možno považovať za základnú líniu obsahu, ktorý 

vsadil na geopolitický konflikt Západu a Východu. Ich vývoj sa odohrával na viacerých 

úrovniach (respektíve bol reflektovaný vo viacerých čiastkových témach). Predovšetkým išlo o 

dodávky zbraní a vojenskej techniky, spoločné cvičenia (napr. Zapad 2021) a podobne. Rusko-

bieloruské aktivity však boli častokrát prezentované ako spoločné úsilie v boji proti tlaku 

Západu. Príkladom môže byť vyslanie ruských bombardérov do vzdušného priestoru 

Bieloruska počas „bezprecedentného nahromadenia (pozn. poľskej) armády pri spoločnej 

hranici“. 

 

Kľúčovým bolo aj uzatvorenie dohody o prehĺbení integračného procesu medzi Ruskom a 

Bieloruskom, a teda krok k vytvoreniu spoločného zväzového štátu, ktorý má ukázať Západu 

„spoločne zuby“. Podobný naratív sa uplatňoval aj v prípade ruského konfliktu s Ukrajinou, v 

rámci ktorého bolo poukázané na možnú spoluprácu dvoch „bratských národov“ aj v 

umiestnení jadrových zbraní či inej vojenskej techniky. Aj tu sa ukázalo prenášanie 

zodpovednosti za eskaláciu napätia, kedy boli zdieľané vyjadrenia Lukašenka, ktorý prisľúbil, 

že v prípade otvoreného konfliktu, respektíve ak Západ opäť rozpúta „vojnu na Donbase alebo 

niekde na hraniciach s Ruskom“,  nezostane Bielorusko bokom. 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8707099/. 

 

https://zemavek.sk/lotyssko-odmieta-prijimat-migrantov-na-hranici-s-bieloruskom-stavia-plot/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lotyssko-odmieta-prijimat-migrantov-na-hranici-s-bieloruskom-stavia-plot
https://www.extraplus.sk/clanok/bielorusko-nakupi-ruske-zbrane-za-viac-ako-miliardu-dolarov
https://www.extraplus.sk/clanok/pobaltske-krajiny-su-znepokojene-rusko-bieloruskym-vojenskym-cvicenim
https://www.extraplus.sk/clanok/minsk-dostane-od-putina-velku-dodavku-zbrani
https://www.extraplus.sk/clanok/putin-vyslal-nad-bielorusko-strategicke-bombardery-schopne-niest-jadrove-zbrane
https://www.slovanskenoviny.sk/bielorusko-a-rusko-ukazu-zapadu-spolocne-zuby/
https://www.armadnymagazin.sk/2021/12/27/jadrovy-otecko-ake-ruske-zbrane-mozu-byt-umiestnene-v-bielorusku/
https://www.slovanskenoviny.sk/lukasenko-bielorusko-nebude-stat-bokom-v-pripade-vojny-na-donbase/
https://public.flourish.studio/visualisation/8707099/
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Maďarsko 

 

Slovenskí dezinformační aktéri preberali v priebehu roka 2021 aj informácie o dianí v 

Maďarsku v súvislosti s aspektami, ktoré sa podpisujú pod úpadok demokracie v tomto štáte. 

Rétorika a kroky maďarského premiéra Viktora Orbána v boji proti liberalizmu, EÚ či migrácii 

boli slovenskými aktérmi interpretované ako správne a vhodné ako vzor pre SR. Objavovali sa 

aj ďalšie témy ako napríklad nákup vakcín Sputnik V. Treba dodať, že nie všetky témy týkajúce 

sa Maďarska boli v príspevkoch a článkoch primárne, napríklad v téme Sputnik V bolo 

Maďarsko odvodenou témou. 

Ochrana tradičných hodnôt a vzťahy s EÚ 

Preberané boli napríklad tvrdenia obhajujúce Zákon o ochrane detí (Child Protection Act). 

Zákon s účinnosťou od 8. júla 2021 bol pôvodne zameraný na sprísnenie trestov za zneužívanie 

detí, neskôr však boli pridané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zakazujúce „propagáciu 

homosexuality“ deťom do 18 rokov. Nariadenie ďalej zakazuje „vystavovanie alebo 

zobrazovanie“ výrobkov, ktoré „vyjadrujú homosexualitu“ alebo predstavujú „odchýlku od 

identity zodpovedajúcej pohlaviu pri narodení“. 

 

Táto legislatíva je vnímaná ako snaha potláčať práva sexuálnych menšín; podľa Európskeho 

parlamentu (EP) pod rúškom boja proti pedofílii obmedzuje slobodu prejavu a práva detí. 

Dôvodom má byť to, že zakazuje uvádzanie obsahu LGBT v školských vzdelávacích materiáloch 

a televíznych programoch pre deti do 18 rokov. Viktor Orbán po reakcii EÚ avizoval, že vo veci 

kontroverzného zákona bude vyhlásené referendum. 

 

Slovenské dezinfomačné médiá a aktéri Orbána za vyjadrenia a kroky súvisiace s daným 

zákonom oslavovali ako politika, ktorý usiluje o zachovanie „tradičných hodnôt“ a vedie boj 

proti tzv. „gender ideológii“ pod rúškom kresťanskej, resp. neliberálnej demokracie. S tým 

súvisela aj glorifikácia Orbána a strany Fidesz za prejavy odporu voči Západu, liberálnym elitám 

a EÚ. Dokazujú to aj výsledky výskumu slovensko-maďarského informačného priestoru z 

dielne Infosecurity.sk, ktorý poukázal na značnú podporu naratívu, že Maďarsko, resp. 

maďarská vláda je ochrancom tradičných hodnôt (pred liberálnymi elitami, liberálnou EÚ, 

migráciou atď.). 

Slovensko-maďarské vzťahy 

Dezinformační aktéri v slovenskom informačnom priestore v roku 2021 preberali aj škodlivé 

naratívy týkajúce sa vzájomných vzťahov Slovenska a Maďarska. V apríli rezonovala 

najmä  návšteva vtedajšieho slovenského premiéra Igora Matoviča v Budapešti. Tá súvisela s 

nákupom vakcín Sputnik V. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó totiž uviedol, 

že je ochotný Slovensku sprostredkovať kontakty na ruských politických predstaviteľov kvôli 

https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/hungary-anti-lgbtq-law-to-apply-around-churches/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07502/european-parliament-vehemently-opposed-to-hungarian-anti-lgbtiq-law
https://www.euronews.com/2021/07/21/hungary-s-viktor-orban-will-hold-referendum-on-anti-lgbt-law
https://infosecurity.sk/domace/madarsky-boj-proti-europskej-unii-ochrana-tradicnych-a-krestanskych-hodnot-temy-rezonujuce-aj-v-madarsko-slovenskom-informacnom-priestore/
https://infosecurity.sk/domace/slovensko-madarsky-informacny-priestor-paralelna-realita-na-facebooku/
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nákupu vakcín. Situácia napokon viedla ku koaličnej kríze v SR. Slovenskí dezinformační aktéri 

na situáciu reagovali zväčša pozitívne, keďže sa zasadzovali za nákup ruských vakcín a 

propagovali otvorenie dialógu s Ruskom. 

 

Rezonujúcou témou bolo prejednávanie novely zákona o štátnom občianstve (otázka 

dvojitého občianstva) medzi poslancom za OĽaNO Györgym Gyimesim a maďarským 

ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm bez vedomia slovenskej diplomacie. Návšteva 

v Komárne 3. marca 2021 viedla k diplomatickému konfliktu medzi Maďarskom a Slovenskom. 

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok si predvolal maďarského veľvyslanca na Slovensku a 

žiadal ho o vysvetlenie. Poslanec Gyimesi má údajne blízky vzťah k maďarskému Hnutiu nová 

jednota, ktoré inklinuje k nacionalizmu a snahe zjednotiť všetkých Maďarov. 

 

Napätie sa vo vzájomných vzťahoch Slovenska a Maďarska budovalo aj po návšteve a 

vyjadreniach predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra v Šamoríne 2. augusta 2021. 

Pri odhalení pamätníka Maďarom vysťahovaným po druhej svetovej vojne pri príležitosti 76. 

výročia vydania Benešových dekrétov totiž hovoril o historických krivdách voči Maďarom, za 

ktoré požadoval od Slovenska ospravedlnenie. 

 

Konflikt ohľadom zákona o štátnom občianstve, ako aj Kövérov prejav v Šamoríne 

korešpondujú s faktom, že v slovensko-maďarskom informačnom priestore naďalej pretrváva 

naratív o tom, že územie SR by sa malo zmeniť v prospech Maďarska. Naratív odkazuje najmä 

na historické udalosti a nespokojnosť Maďarska s územným vymedzením. 

 

Napokon je možné spomenúť snahu Viktora Orbána zriadiť fond, ktorý by za štátne peniaze 

umožňoval nákup ornej pôdy v strednej Európe, vrátane Slovenska. Od vytvorenia tohto fondu 

maďarská strana po diplomatickom tlaku SR upustila. Stále však na stole zostávajú otázky 

týkajúce sa nákupu nehnuteľností na území SR, ako aj programy maďarskej vlády v oblasti 

školstva a podpory podnikateľov na Slovensku a štedrá podpora dotačných schém. 

Facebook politickí aktéri 

Po analýze obsahu publikovaného vybranými politickými predstaviteľmi a osobami s 

politickým pozadím na Facebooku môžeme konštatovať, že vyššie popisované témy súvisiace 

s Maďarskom neboli pre daných aktérov veľmi dôležité. V rámci 150 príspevkov, ktoré počas 

roka 2021 získali najviac interakcií, sa téma Maďarska objavila iba trikrát. Témy súvisiace s 

Maďarskom získali v našej analýze spolu 107 717 interakcií, video obsah získal približne 1 

067 000 zhliadnutí. 

 

https://dennikn.sk/2296871/dvojake-obcianstvo-opat-vyostruje-nase-vztahy-s-budapestou-korcok-si-predvolal-madarskeho-velvyslanca/
https://www.aktuality.sk/clanok/882124/kto-je-matovicov-poslanec-gyimesi-z-juraja-sa-stal-gyoergy-spojenec-madarskych-radikalov/
https://dennikn.sk/2492719/odhalenie-pamatnika-deportovanym-v-samorine-vyvolalo-konflikt-medzi-korcokom-a-predsedom-madarskeho-parlamentu/?ref=inm
https://infosecurity.sk/domace/slovensko-madarsky-informacny-priestor-paralelna-realita-na-facebooku/
https://svet.sme.sk/c/22761146/orban-po-tlaku-ustupil-chcel-skupovat-podu-na-slovensku.html
https://icjk.sk/147/Madarsko-kupuje-na-Slovensku-nehnutelnosti-aj-cez-nenapadnu-firmu
https://icjk.sk/101/MADARSKE-PENIAZE-ORBANOVA-KONTROLA-Budapest-si-zabezpecuje-vplyv-stamilionmi-eur-ktore-posiela-Madarom-v-susednych-krajinach
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8558018/. 

 

Najúspešnejší príspevok v tejto téme sa umiestnil na 8. mieste (zhora) v rebríčku. Išlo o 

videopríspevok europoslanca Milana Uhríka, ktorý zaznamenáva jeho vystúpenie v pléne 

Európskeho parlamentu (EP). V čase zberu dát mal videopríspevok 58 557 interakcií a 

približne 644 100 zhliadnutí. 

 

Príspevok bol publikovaný 19. októbra 2021 a išlo o krátky zostrih zachytávajúci odkaz Milana 

Uhríka predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyen. Uhrík sa v prejave 

zameriaval primárne na Poľsko, spomenul však aj Maďarsko, keďže hovoril o konzervatívnych 

štátoch strednej Európy, ktorým podľa neho EÚ vnucuje svoje liberálne hodnoty. V príspevku 

uvádza: „Neprovokujte strednú Európu. Nesnažte sa nám vnucovať ideológiu a spôsob života, 

s ktorým nesúhlasíme!“ Diskusia v EP sa týkala rozhodnutia poľského ústavného súdu, na 

základe ktorého poľské vnútroštátne právo môže mať prednosť pred legislatívou EÚ. 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/8558018/
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/467811094708443
https://www.dw.com/en/eu-starts-new-legal-action-against-poland-over-rule-of-law/a-60220102
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Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

 

Uhríkov príspevok výrazne zachytáva naratív o tradičných hodnotách a údajnej inkompatibilite 

hodnôt konzervatívnych štátov s liberálnou EÚ. Europoslanec v sekcii komentárov pridal aj 

odkaz na jeho ďalšie video s komentárom odkazujúcim na „poľsko-bruselský konflikt“. V 

popise druhého videa uviedol: „Slovensko sa musí pridať ku konzervatívnemu Poľsku a chrániť 

sa pred liberálnymi bláznami z Bruselu. Mne tu moslimské getá nechýbajú. Vám hej?“ Vo videu 

uviedol, že Maďarsko sa ako konzervatívny spojenec prirodzene postavilo na stranu Poľska v 

konflikte s EÚ, ktoré údajne pretláča svoju liberálnu agendu cez povinné uznávanie rozsudkov 

európskeho súdu. Ako príklad uviedol témy kvót pre prijímanie imigrantov v rámci členských 

štátov EÚ a manželské zväzky párov rovnakého pohlavia. Nadväzoval teda témami s jasným 

hodnotovým podtónom. Podľa Uhríka ide o „maximálne nebezpečnú a zákernú praktiku, voči 

ktorej sa musíme vzoprieť“. 

 

 
Komentár Milana Uhríka pod videom z EP, kde odkazuje na ďalší svoj videopríspevok o tradičných hodnotách a 

strednej Európe. 

https://www.facebook.com/ing.milan.uhrik/posts/461773041978915
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Nadradenosť európskej legislatívy nad zákonmi SR europoslanec nazval vlastizradným 

článkom v slovenskej ústave. Slovensko by preto malo „podporiť Maďarov a Poliakov v boji o 

zachovanie tradičnej, konzervatívnej a pôvodne existujúcej strednej Európy“. Maďari a Poliaci 

sa podľa Uhríka snažia vymaniť spod nadvlády Bruselu a európskych zákonov, pričom EÚ 

členským štátom diktuje, ako má vyzerať právny štát. V závere videa vyzýva, aby sa Slovensko 

postavilo spolu s Poliakmi a Maďarmi za ochranu strednej Európy a nášho spôsobu života.  

Webové stránky 

 
Graf znázorňuje prevalenciu témy počas roka 2021 v pomere k ostatnému publikovanému obsahu. Dáta boli 

získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. 

 

Témy súvisiace s Maďarskom si popri iných zahraničných témach vyslúžili menej pozornosti. 

Aj tu sme však zaznamenali niekoľko kľúčových momentov. Išlo najmä o február 2021, kedy 

Maďarsko ako prvý členský štát EÚ avizoval nákup ruských vakcín Sputnik V. 

 

Kritickým momentom bola návšteva Igora Matoviča a poslanca OĽaNO Györgyho Gyimesiho v 

Budapešti, kde jednali s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm aj 

premiérom Maďarska Viktorom Orbánom. Stretnutie, ktoré sa týkalo testovania vakcíny 

Sputnik V, sa uskutočnilo 9. apríla, pričom spôsobilo reakciu slovenskej diplomacie a téma sa 

objavila aj v obsahu analyzovaných webov. 

 

Napokon, v októbri 2021 sa objavilo väčšie množstvo obsahu zameraného na skupovanie pôdy 

a nehnuteľností Maďarskom na území Slovenska. 

 

https://www.extraplus.sk/clanok/sulik-spravanie-poslanca-gyimesiho-je-absolutne-neprijatelne
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V prípade témy Maďarska sme identifikovali 223 článkov, ktoré zodpovedali nastaveným 

kľúčovým slovám. Najviac z nich bolo publikovaných na webe Extraplus (90), ktorý bol 

nasledovaný Hlavným denníkom (57). 

 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699311/. 

 

Téma Maďarska bola v informačnom priestore Slovenska zastúpená kontinuálne, avšak 

rezonovala najmä v mesiacoch február a október 2021. Vo februári 2021 bolo Maďarsko 

spomínané predovšetkým v súvislosti so slovenským nákupom vakcíny Sputnik V, konkrétne 

možnosti testovania kvality v Maďarsku. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699311/
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699401/. 

 

V rámci maďarských tém dominoval počtom zmienok na týchto weboch Andrej Danko (6). 

Ide hlavne o výsledok jeho vystupovania pri oboch najrezonujúcejších témach; v prípade 

nákupu Sputnik V sa dokonca snažil pôsobiť ako jeho mediátor s ruskou stranou. Andreja 

Danka nasledovali v počte zmienok Anna Belousovová (4) a György Gyimesi (3). 

 

 
Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699607/. 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699401/
https://public.flourish.studio/visualisation/8699607/
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V prípade témy Maďarsko vo webovom obsahu výrazne prevažovala téma ruskej vakcíny 

Sputnik V, ktorá sa objavila v 65 skúmaných článkoch. Objavovali sa články informujúce o tom, 

že Maďarsko ako prvé v rámci EÚ schválilo používanie vakcíny Sputnik V. Články zároveň 

zdieľali naratív o tom, že ruská vakcína nemá byť posudzovaná z geopolitického hľadiska, ale z 

hľadiska vyššieho cieľa, ktorým je zaočkovanosť obyvateľstva. Po tom, ako SR registrovala 

vakcínu Sputnik V, sa písalo o tom, že sme nasledovali príklad Maďarska. 

 

Významnou témou v rámci tejto kategórie bol konflikt medzi Maďarskom a EÚ. Téma EÚ sa 

objavila v prípade 48 článkov. Tie sa spájali najmä s témou tradičných hodnôt, boja proti 

migrácii v snahe zachovať tradičnú rodinu či boja proti útlaku a totalite, ktorú údajne EÚ 

zavádza. EÚ bola stavaná do negatívneho svetla aj kvôli odsúdeniu maďarského zákona o 

ochrane detí, pôvodne zameraný na ochranu pred pedofíliou. Zákon bol Európskou komisiou 

označený za homofóbny a diskriminačný voči LGBT komunite, keďže mal smerovať aj k zákazu 

údajnej „propagandy homosexuálnych vzťahov“. Reakcia EK pritom bola prezentovaná ako 

nátlak a vydieranie Maďarska. 

 

Okrem iného sa vyskytli aj články zamerané na preferovanie V4, resp. Maďarska a Poľska pred 

EÚ v kontexte konfliktu o právny štát. Extraplus napríklad publikoval článok s vyjadrením 

Roberta Fica o tom, že Poľsko a Maďarsko si „zachovali svoj vlastný postoj ku kľúčovým témam, 

o ktoré tu v tejto chvíli ide predovšetkým: o ubránenie práva veta a zachránenie Európy pred 

vytvorením tuhej eurofederácie a o ubránenie sa inváznej masovej migrácii nekompatibilných 

kultúr, ktorá by znamenala vznik get a nových spoločenstiev uprostred pôvodných populácií 

východnej Európy“. 

 

Významnou témou bola v rámci analyzovaného webového obsahu bola otázka dvojitého 

občianstva a prejednávanie novely zákona Györgym Gyimesim a maďarským ministrom 

zahraničných vecí Péterom Szijjártóm bez vedomia slovenskej diplomacie. Téma bola v rámci 

webového skúmaného obsahu posudzovaná skôr negatívne. Poslanec Blaha označil tento krok 

za „Gyimesiho radikálne nezmysly v zákone o dvojakom občianstve“. Podľa Hlavného denníka 

išlo o „krátkozraký maďarizmus“, pričom priniesol vyjadrenie bývalého poslanca a ministra 

Zsolta Simona: „Veď oni zákon o dvojakom občianstve a jeho novelu predložili do parlamentu. 

Prioritne si mal teda Gyimesi sadnúť so svojimi kolegami a hľadať riešenie. Ale on s nikým 

nerokuje, ani v rámci koalície, ani klubu, a začne kričať.“ Negatívne prezentovanie tejto témy 

nemuselo pritom súvisieť len s tým, že ide o citlivú otázku suverenity SR, ale aj s tým, že je 

Gyimesi poslancom za stranu OĽaNO. Téma bola teda prezentovaná aj cez prizmu toho, že 

práve v OĽaNO majú rásť Durayovskí nacionalisti novej generácie (pozn. Miklós Duray bol 

poslancom NR SR za SMK). Maďarskí politici navyše vraj využívali neschopnosť slovenského 

ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý sa údajne viac zaujímal o problémy v 

Bielorusku či vyhostenie ruských diplomatov. 

https://www.hlavnespravy.sk/madarsko-predbezne-schvalilo-rusku-vakcinu/2414252
https://slobodnyvysielac.sk/2021/02/18/eduard-chmelar-informacna-vojna-o-sputnik-v/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/02/slovaci-nasledovali-priklad-madarov-zaregistrovali-rusku-vakcinu/
https://zemavek.sk/orban-stredna-europa-musi-priniest-svoju-anti-komunisticku-tradiciu-na-zapad/
https://www.extraplus.sk/clanok/orban-musime-chranit-rodinu-bojovat-proti-migrantom-bruselu
https://www.hlavnydennik.sk/2021/07/13/europska-unia-je-znicena-tymi-ktori-ju-teraz-chcu-chranit-tvrdi-predseda-madarskeho-parlamentu-kover/
https://slobodnyvysielac.sk/clanky/madarsko-je-pre-kontroverzny-zakon-ochotne-neprijat-financie-eu/
https://www.slovanskenoviny.sk/szijjarto-madarsko-nepodlahne-vydieraniu-eu-a-nezrusi-zakaz-lgbt-propagandy/
https://www.extraplus.sk/clanok/likvidacia-v4-moze-znamenat-koniec-narodnych-statov-na-starom-kontinente
https://www.eurorespekt.sk/matovic-utrhnuty-z-retaze-a-ohrozuje-slovenske-narodne-zaujmy/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/24/v-hniezde-olano-rychlo-rastu-durayovski-nacionalisti-novej-generacie/
https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/24/v-hniezde-olano-rychlo-rastu-durayovski-nacionalisti-novej-generacie/
https://www.extraplus.sk/clanok/korcok-chce-rozbit-v4
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Dáta boli získané prostredníctvom analytického nástroja Gerulata Juno. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8699624/. 

  

https://public.flourish.studio/visualisation/8699624/
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Záver 

Výskum slovenskej dezinformačnej scény za rok 2021 ukázal jednoznačný trend využívania 

témy Covid-19 na získavanie publika, či už ide o politických aktérov publikujúcich na 

Facebooku, alebo o webové stránky zameriavajúce sa na širokú škálu tém. Okrem toho, že 

sledované subjekty zdieľali najvyšší počet príspevkov a článkov práve v tejto téme, získavali na 

daný obsah aj najviac interakcií a pri video obsahu aj najviac zhliadnutí. V prípade webového 

obsahu nebolo možné dosah článkov zdokumentovať, analýza 150 facebookových príspevkov 

však tento trend jasne dokazuje. 

Okrem toho štúdia poukazuje na značné prelínanie jednotlivých tém, pričom mnohé články a 

facebookové príspevky riešili primárne tému Covid-19 a ostatné témy predstavovali skôr 

odvodené či pridružené témy. Typickým príkladom prelínania tém bol nákup ruských vakcín 

Sputnik V v Maďarsku a návšteva I. Matoviča s G. Gyimesim v Budapešti. Články a príspevky 

zamerané na túto tému sme typicky zaradili pod tému Maďarsko, identifikovali sme v nich však 

aj tému Covid-19 a čiastočne aj tému Rusko, keďže preferovali ruskú vakcínu pred inými 

vakcínami a poukazovali na potrebu komunikovať o nákupe s ruskou stranou. 

Analýza zahraničných tém ukázala pomerne slabý príklon vybraných aktérov a webov k 

Bielorusku, ktoré vo väčšine prípadov bolo prezentované neutrálnym, či dokonca negatívnym 

tónom. Naopak, v obsahu zameranom na USA a Rusko sme identifikovali jasný proruský a 

anti-západný aspekt. V mnohých prípadoch bolo Rusko prezentované ako obeť agresívnej 

politiky NATO a USA, ako partner pre dialóg so Slovenskom, či dokonca ako záchranca 

(príkladom môžu byť dodávky Sputnik V, ktoré boli propagované v duchu hesla „záchrana 

prichádza z Ruska“). Popri proruskej rétorike sme zaznamenali anti-západný element. Ten sa 

prejavoval najmä pri téme USA, kde dochádzalo k poukazovaniu na údajne provokatívnu 

zahraničnú politiku prezidenta Bidena, vojenské neúspechy v rôznych regiónoch sveta 

(primárne spojené s odchodom vojsk z Afganistanu) a úpadok demokracie v USA (čo sa 

prejavilo v útoku na Kapitol a nasledujúcich udalostiach). Zároveň išlo o popisovanie údajne 

agresívnych krokov NATO, ktoré sa malo rozširovať do Pobaltia a ohrozovať Rusko. Okrem 

toho dochádzalo k napádaniu EÚ za údajné pretláčanie západných vakcín proti Covid-19, 

potláčanie tradičných hodnôt či sankcie voči Rusku a Bielorusku. Koncom roka sa anti-západný 

aspekt veľmi očividne prejavil v odpore voči pripravovanej obrannej dohode medzi USA a SR. 

Podrývanie prozápadnej orientácie SR, snaha o zvyšovanie proruského sentimentu či šírenie 

dezinformačných naratívov súvisiacich s Covid-19 nie je oproti predchádzajúcim rokom 

rapídnou zmenou. Mimo toho sa však zásadným spôsobom prejavilo presahovanie 

dezinformácií a toxickej rétoriky z online prostredia do reality  - v podobe masívnych 

protivládnych protestov, aktov odporu voči opatreniam či útokov na vedcov a odborníkov. 

Značná mobilizácia vo vzťahu k vopred ohláseným protestom pritom prebiehala najmä 

prostredníctvom facebookových profilov a stránok opozičných a mimoparlamentných 

politických aktérov, ale aj na skúmaných webových stránkach. Výskum v tomto kontexte 
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dešifroval veľké množstvo toxického obsahu zameraného proti vláde, jej jednotlivým členom, 

ale aj iným politickým predstaviteľom (napríklad proti prezidentke, ktorá údajne úmyselne 

zmarila referendum). Spomenuté fenomény výrazne prispievajú k podkopávaniu pilierov 

demokratického a právneho štátu, dobre fungujúcich inštitúcií, narušeniu prozápadnej 

orientácie štátu a znižovaniu dôvery občanov vo vlastný štát. 
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Dizajn výskumu 

Výskum stavu dezinformačnej scény za rok 2021 bol založený na kombinácii kvantitatívnych a 

kvalitatívnych výskumných metód. Výber tém a platforiem pre analýzu bol odvodený od 

dlhodobejších skúseností so sledovaním problematického obsahu v slovenskom informačnom 

prostredí. Pravidelne vykonávame monitoringy informačnej scény, publikujeme články či fact-

checky, ktoré nám umožňujú sledovať kľúčové témy a naratívy, ako aj aktérov, ktorí ich šíria.  

Výskum pozostával z viacerých etáp. V prvej etape prebiehal výber tém, ktoré na základe 

našich monitoringov dezinformačnej scény počas roku 2021 výrazne rezonovali, a to po dobu 

dlhšiu ako jeden mesiac. Výsledkom procesu selekcie boli 3 témy z domáceho prostredia a 4 

témy zo zahraničia. Väčšina z tém pritom pozostáva z viacerých udalostí a menších sub-tém. 

Častým je aj prelínanie jednotlivých tém, v prípade roku 2021 išlo o prelínanie najmä s 

naratívmi súvisiacimi s pandémiou Covid-19. Jednotlivé témy sme vytýčili nasledovne: 

Témy z domáceho prostredia: 

1. Úmrtie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského; 

2. Súboj v bezpečnostných zložkách; 

3. Politické a zdravotné témy súvisiace s pandémiou Covid-19. 

Témy zo zahraničia: 

1. USA; 

2. Rusko; 

3. Bielorusko; 

4. Maďarsko. 

V tejto etape výskumu sme tiež uskutočnili výber sledovaných médií a platforiem a vytvorili 

sme zoznamy sledovaných aktérov. Výskum sme rozdelili do dvoch hlavných častí: 

1. Analýza obsahu zverejneného aktérmi s politickým pozadím na Facebooku  

Vychádzali sme zo zistení Reuters Institute, z ktorého jednoznačne vyplýva, že na Slovensku je 

preferovanou sociálnou platformou Facebook. 

Výber politických aktérov bol podmienený viacerými kritériami. Vytvorili sme dlhý zoznam 

aktérov, ktorý pokrýval osoby, ktoré v aktuálnom volebnom období disponujú poslaneckým 

mandátom v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú členmi vlády (166 osôb), disponujú 

mandátom v Európskom parlamente (14 osôb), sú bývalí politici alebo politickí kandidáti strán, 

ktoré stoja mimo parlamentu (17 osôb). Po aplikácii daných kritérií sme získali zoznam 197 

politických osobností. Zo zoznamu sme následne vylúčili osoby bez verejnej oficiálnej stránky 

alebo profilu na Facebooku (27 osôb), čím sa zoznam aktérov skrátil na 170 osôb. 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
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Pre získanie dát, ktoré by boli pre výskum relevantné sme zoznam politických osobností 

podmienili ďalšími kritériami. Predovšetkým išlo o aktérov, u ktorých na základe dlhodobého 

sledovania existuje podozrenie, že by mohli šíriť tendenčný, zavádzajúci, manipulatívny, 

respektíve iným spôsobom problematický obsah zameraný na domácu a zahraničnú politiku; 

ktorí mali v danom čase aktívny oficiálny a verejne dostupný facebookový profil alebo stránku; 

a minimálny počet sledovateľov na tejto stránke musel byť nad hranicou 5-tisíc. Aplikáciou 

týchto charakteristík sme získali zoznam politických aktérov, ktorý pozostával z 28 osôb. 

Zoznam je dostupný v Prílohe č. 1. 

Obsah, ktorý vybraní politickí aktéri publikovali počas skúmaného obdobia (1. január až 31. 

december 2021) bol skúmaný prostredníctvom analytického nástroja Crowd Tangle. Filtrácia 

obsahu prebehla na základe nastavenia sledovaného obdobia, zadania kľúčových slov a 

využitia metriky „total interactions“. Výsledná analýza a závery výskumu sú odvodené od 

podrobného skúmania 150 najúspešnejších príspevkov podľa danej metodológie. 

2. Analýza obsahu zverejneného na webových stránkach médií publikujúcich dezinformačný 

a zavádzajúci obsah 

Analýza obsahu z vybraných webových stránok prebehla prostredníctvom monitorovacieho a 

analytického nástroja Gerulata Juno. Výber sledovaných stránok podliehal selekcii na základe 

viacerých ukazovateľov. Primárne išlo o kategóriu slovenských webových stránok 

relevantných pre náš výskum, a o doterajšiu skúsenosť so zdieľaným obsahom - daný web v 

minulosti publikoval nedôveryhodné, zavádzajúce informácie, konšpiračné či dezinformačné 

naratívy. Ďalším determinantom výberu bola proruská orientácia, ktorú sme identifikovali u 

značnej časti selektovaných stránok. Výber sme taktiež podrobili komparácii s verejne 

dostupnou online databázou problematických webov konspiratori.sk, ktorá na základe 

jednotných kritérií uvádza posudky k jednotlivým stránkam na zozname. 

Na základe takto nastavených kritérií výberu sme zostavili zoznam 41 problematických 

webových stránok. Následne sme v analytickom nástroji Gerulata Juno vytvorili zoznam 

sledovaných webov. Na základe nedostupnosti niektorých z nich (konkrétne neboli dostupné 

údaje z 20 webov) išlo o zoznam 21 webových stránok. 

Následne sme prostredníctvom zoznamu kľúčových slov pre jednotlivé témy a nastavenia 

sledovaného obdobia získali údaje o obsahu, ktorý dané weby publikovali za rok 2021. Daný 

obsah sme podrobili ďalšej filtrácii, a to na základe výberu 10 webov s najväčšou čítanosťou. 

Pre tento postup sme si vybrali verejnú databázu similarweb.com. Pre výskum sme využili dáta 

o návštevnosti webov za posledné tri mesiace roku 2021 (1. október až 31. december 2021; 

dáta za dlhšie časové obdobie neboli k dispozícii), na základe ktorých sme weby usporiadali a 

vytvorili rebríček 10 najnavštevovanejších webov. Zoznam je dostupný v Prílohe č. 2. 

Nasledujúca etapa výskumu pozostávala z podrobnej analýzy získaných dát, vyhodnocovania 

úspešnosti vybraných aktérov, a napokon vizualizácie. Pri analýze Facebooku sme sa zamerali 

https://www.gerulata.com/
https://konspiratori.sk/
https://www.similarweb.com/
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na najúspešnejšie príspevky v rámci každej témy, vytvorili štatistiky interakcií najaktívnejších 

politických aktérov v konkrétnych témach. V rámci webového obsahu sme sa v každej téme 

venovali všeobecne prevládajúcim naratívom identifikovaným v obsahu publikovanom 10 

najnavštevovanejšími webovými stránkami. Vytvorili sme tiež štatistiky počtu publikovaných 

článkov (weby sú usporiadané v abecednom poradí, keďže každá téma obsahuje počet článkov 

všetkých 10 webov) a štatistiky zmienok o politických aktéroch (aktéri sú usporiadaní podľa 

počtu zmienok, keďže výpočet aktérov sa mohol pri každej téme meniť). 

Na záver je potrebné uviesť, že výskum zachytil toľko obsahu, koľko dovoľovali limitácie 

použitých analytických nástrojov či nastavenie skúmaných webových stránok. Napriek tomu, 

že sme nedokázali zachytiť všetok webový obsah, dostupná vzorka relevantným spôsobom 

reflektuje stav slovenského informačného priestoru počas roku 2021. 

Príloha č. 1 - Zoznam politických aktérov (zber dát prebehol 28. januára 

2022) 

Parlamentní politickí aktéri: 

1. Martin Beluský, stránka, počet sledovateľov: 6,672 

2. Ľuboš Blaha, stránka, počet sledovateľov: 167,847 

3. Robert Fico, stránka, počet sledovateľov: 161,186 

4. György Gyimesi, stránka, počet sledovateľov: 7,680 

5. Eduard Kočiš, stránka, počet sledovateľov: 5,164 

6. Boris Kollár, stránka, počet sledovateľov: 145,698 

7. Marek Kotleba, stránka, počet sledovateľov: 10,273 

8. Marian Kotleba, stránka, počet sledovateľov: 47,116 

9. Filip Kuffa, stránka, počet sledovateľov: 13,584 

10. Igor Matovič, profil, počet sledovateľov: 280,852 

11. Milan Mazurek, stránka, počet sledovateľov: 161,888 

12. Andrej Medvecký, stránka, počet sledovateľov: 5,651 

13. Miroslav Suja, stránka, počet sledovateľov: 36,689 

14. Tomáš Taraba, stránka, počet sledovateľov: 47,361 

Mimoparlamentní politickí aktéri: 

1. Anna Belousovová, profil, počet sledovateľov: 14,562 

2. Katarína Boková, stránka, počet sledovateľov: 24,244 

3. Ján Čarnogurský, profil, počet sledovateľov: 11,438 

4. Andrej Danko, stránka, počet sledovateľov: 86,612 

5. Marek Géci, profil, počet sledovateľov: 44,096 

6. Štefan Harabin, stránka, počet sledovateľov: 135,488 

7. Miroslav Heredoš, stránka, počet sledovateľov: 18,133 

https://www.facebook.com/beluskymartin
https://www.facebook.com/LBlaha
https://www.facebook.com/robertficosk
https://www.facebook.com/Gyimesi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046294886589
https://www.facebook.com/BorisKollarOfficial
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063884283188
https://www.facebook.com/Kotlebaofficialfanpage
https://www.facebook.com/filipkuffa.sk
https://www.facebook.com/igor.matovic.7
https://www.facebook.com/MilanMazurek.Republika
https://www.facebook.com/andrejmedveckylsnaseslovensko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057776421847
https://www.facebook.com/tomastaraba.sk
https://www.facebook.com/anna.belousovova
https://www.facebook.com/shobokova
https://www.facebook.com/jan.carnogursky.90
https://www.facebook.com/andrejdanko.sk
https://www.facebook.com/profile.php?id=1436090661
https://www.facebook.com/harabinstefan
https://www.facebook.com/miroheredosrepublika/
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8. Eduard Chmelár, profil, počet sledovateľov: 59,130 

9. Erik Kaliňák, stránka, počet sledovateľov: 77,931 

10. Igor Melicher, stránka, počet sledovateľov: 10,048 

11. Miroslav Radačovský, stránka, počet sledovateľov: 36,996 

12. Róbert Švec, stránka, počet sledovateľov: 11,829 

13. Milan Uhrík, stránka, počet sledovateľov: 125,691 

14. Slavěna Vorobelová, stránka, počet sledovateľov: 12,834 

Príloha č. 2 - Zoznam skúmaných webových stránok (zber dát prebehol 

28. januára 2022) 

1. Hlavné správy, https://www.hlavnespravy.sk, počet návštev: 11 710 000 

2. Hlavný denník, https://www.hlavnydennik.sk, počet návštev: 5 304 000 

3. Magazín1, https://magazin1.sk/, počet návštev: 1 191 000 

4. Bádateľ, https://www.badatel.net, počet návštev: 1 028 000 

5. Armádny magazín, https://admin.armadnymagazin.sk/, počet návštev: 1 027 000 

6. Zem a Vek, https://zemavek.sk, počet návštev: 861 974 

7. Slobodný vysielač,  https://slobodnyvysielac.sk, počet návštev: 634 372 

8. Extra plus,  https://www.extraplus.sk, počet návštev: 584 227 

9. Slovanské noviny, https://www.slovanskenoviny.sk/, počet návštev: 389 738 

10. Eurorešpekt, https://www.eurorespekt.sk, počet návštev: 281 482 

 

Dáta boli získané prostredníctvom Similarweb. Zväčšite kliknutím na 

https://public.flourish.studio/visualisation/8547797/. 

https://www.facebook.com/ChmelarEduard
https://www.facebook.com/kalinakerik
https://www.facebook.com/generaciamladejlavice
https://www.facebook.com/radacovskypatriot
https://www.facebook.com/robertsvecsho
https://www.facebook.com/ing.milan.uhrik
https://www.facebook.com/vorobelova
https://www.hlavnespravy.sk/
https://www.hlavnydennik.sk/
https://magazin1.sk/
https://www.badatel.net/
https://admin.armadnymagazin.sk/
https://zemavek.sk/
https://slobodnyvysielac.sk/
https://www.extraplus.sk/
https://www.slovanskenoviny.sk/
https://www.eurorespekt.sk/
https://public.flourish.studio/visualisation/8547797/
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Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových slov pre skúmanie facebookového 

obsahu (prostredníctvom Crowd Tangle) 

Milan Lučanský 

 

Lučanský, Lučanského, Lučanskému, Lučanskom, Lučanským, NAKA, Národná kriminálna 

agentúra, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej kriminálnej agentúre, Národnú kriminálnu 

agentúru, Národnou kriminálnou agentúrou, kauza Judáš, kauze Judáš, kauzy Judáš, kauzu 

Judáš, kauzou Judáš, Judáš, AllforMilan, zasamovraždil, zasamovraždenie, zasamovaždenia, 

zasamovraždy, politická obeť, politickej obete, politickej obeti, politickú obeť, politickou 

obeťou, politické obete, represie, represia, represii, represiu, represiou, represií, represiám, 

represiách, represiami, (samo)vražda, (samo)vraždy, (samo)vražde, (samo)vraždu, 

(samo)vraždou 

 

Covid-19 politické a zdravotné témy 

 

Covid-19, Covidu-19, Covide-19, Covidom-19, covid, covidu, covide, covidom, covidový, 

covidového, covidovému, covidovom, covidová, covidovej, covidovú, covidovou, covidové, 

covidové, covidovými, covidových, covidovým, kovid, kovidu, kovidom, kovidoví, kovidovými, 

kovidových, kovidovým, koronavírus, koronavírusu, koronavírusom, očkovanie, očkovania, 

očkovaniu, očkovaním, očkovaniami, očkovaní, očkovaniam, očkovaniach, vakcína, vakcíny, 

vakcíne, vakcínu, vakcínou, vakcín, vakcínam, vakcínach, vakcínami, vakcinácia, vakcinácie, 

vakcinácii, vakcináciu, vakcináciou, rúško, rúška, rúšku, rúškom, respirátor, respirátora, 

respirátoru, respirátorom, Sputnik V, Sputniku V, Sputnikom V, EMA, Matovič, Matoviča, 

Matovičovi, Matovičom, protest, protestu, protesty, protestov, protestom, protestami, 

protivládne protesty, protivládnych protestov, protivládnym protestom, protivládnymi 

protestami, generálny štrajk, generálneho štrajku, generálnmu štrajku, generálnom strajku, 

generálnym štrajkom, hraničný priechod, hraničného priechodu, hraničným priechodom, 

hraničné priechody, hraničných priechodov, hraničným priechodom, hraničnými priechodmi, 

hranice, hraníc, hraniciam, hranicami, opatrenia, opatrení, opatreniam, opatreniami, 

obmedzenia, obmedzení, obmedzeniam, obmedzeniach, obmedzeniami, lockdown, 

lockdownu, lockdowne, lockdownom, núdzový stav, núdzového stavu, núdzovému stavu, 

núdzovom stave, núdzovým stavom, testovanie, testovania, testovaniu, testovaní, 

testovaním, očkovanie, očkovania, očkovaniu, očkovaním, vakcína, vakcíny, vakcíne, vakcínu, 

vakcínou, covid pass, petícia, petície, petícii, petíciu, petíciou, referendum, referenda, 

referendu, referendom, voľby, volieb, voľbám, voľbách, voľbami, predčasné voľby, 

predčasných volieb, predčasným voľbám, predčasnými voľbami, volebný zákon, volebného 

zákona, volebnému zákonu, volebným zákonom, Ústavný súd, Ústavného súdu, Ústavnému 

súdu, Ústavným súdom, Čaputová, Čaputovej, Čaputovú, Čaputovou, segregácia, segregácie, 
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segregácii, segregáciu, segregáciou, diskriminácia, diskriminácie, odstup, odstupu, odstupom, 

diskriminácii, diskrimináciu, diskrimináciou, diskriminačný, diskriminačná, diskriminačné, 

diskriminačnej, diskriminačnú, diskriminačnou, diskriminačným, diskriminačných, 

diskriminačnými, diskriminačnom, diskriminačnému, očkovací fašizmus, očkovacieho fašizmu, 

očkovaciemu fašizmu, očkovacom fašizme, očkovacím fašizmom, koronafašizmus, 

koronafašizmu, koronafašizme, koronafašizmom, fašizmus, fašizmu, fašizme, fašizmom, 

fašistický, fašistická, fašistické, fašistickí, fašistickej, fašistickú, fašistickou, fašistickým, 

fašistických, fašistickými, fašistického, fašistickom, fašistickým, totalita, totality, totalite, 

totalitu, totalitou, totalitný, totalitná, totalitné, totalitní, totalitnej, totalitnú, totalitnou, 

totalitného, totalitnému, totalitnom, totalitným, totalitných, totalitnými, apartheid, 

apartheidu, apartheide, apartheidom, farmafirma, farmafirmy, farmafirme, farmafirmu, 

farmafirmou, farmafirmy, farmafirmám, farmafirmách, farmafirmami, teror, teroru, terore, 

terorom, terorizovať, terorizovanie, terorizuje, podčlovek, podčloveka, podčloveku, 

podčlovekom, podľudia, podľudí, podľuďom, podľuďoch, podľuďmi, nadčlovek, nadčloveka, 

nadčloveku, nadčlovekom, nadľudia, nadľudí, nadľuďom, nadľuďoch, nadľuďmi, kategorizácia, 

kategorizácie, kategorizácii, kategorizáciu, kategorizáciou, dehumanizácia, dehumanizácie, 

dehumanizáciu, dehumanizácii, dehumanizáciou, dehumanizovaný, dehumanizovaní, 

dehumanizovaného, dehumanizovanému, dehumanizovanom, dehumanizovaným, 

dehumanizovaných, dehumanizovanými, gestapo, gestapa, gestapu, gestape, gestapom, 

nacizmus, nacizmu, nacizme, nacizmom, nacistická, nacistickej, nacistickú, nacistickej, 

nacistickou, nacistické, nacistických, nacistickým, nacistickými, nacistickým, nacistického, 

nacistickému, nacistickom, Mengele, Mengeleho, Mengelemu, Mengeleho, Mengelem 

 

Súboj v bezpečnostných zložkách 

 

SIS, Slovenská informačná služba, Slovenskej informačnej služby, Slovenskej informačnej 

službe, Slovenskú informačnú službu, Slovenskou informačnou službou, NAKA, Národná 

kriminálna agentúra, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej kriminálnej agentúre, Národnú 

kriminálnu agentúru, Národnou kriminálnou agentúrou, generálny prokurátor, generálneho 

prokurátora, generálnemu prokurátorovi, generálnym prokurátorom, generálna prokuratúra, 

generálnej prokuratúry, generálnej prokuratúr, generálnu prokuratúru, generálnou 

prokuratúrou, Žilinka, Žilinku, Žilinkovi, Žilinkom, Pčolinský, Pčolinského, Pčolinskému, 

Pčolinskom, Pčolinským, Kovařík, Kovaříka, Kovaříkovi, Kovaříkom, prezidentka, prezidentky, 

prezidentke, prezidentku, prezidentkou, Čaputová, Čaputovej, Čaputovú, Čaputovou, Čurilla, 

Čurillu, Čurillovi, Čurillom, špeciálny prokurátor, špeciálneho prokurátora, špeciálnemu 

prokurátorovi, špeciálneho prokurátora, špeciálnom prokurátorovi, špeciálnym 

prokurátorom, špeciálna prokuratúra, špeciálnej prokuratúry, špeciálnej prokuratúre, 

špeciálnu prokuratúru, špeciálnou prokuratúrou,  Lipšic, Lipšica, Lipšicovi, Lipšicom, inšpekcia, 

inšpekcie, inšpekcii, inšpekciu, inšpekciou, Čurillovská mafia, Čurillovskej mafie, Čurillovskej 

mafii, Čurillovskú mafiu, Čurillovskou mafiou 
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USA 

 

USA, Spojené štáty americké, Spojených štátov amerických, Spojeným štátom americkým, 

Spojenými štátmi americkými, Kapitol, Kapitolu, Kapitolom, Kapitole, Trump, Trumpa, 

Trumpovi, Trumpom, Donald Trump, Donalda Trumpa, Donaldovi Trumpovi, Donaldom 

Trumpom, Biden, Bidena, Bidenovi, Bidenom, Joe Biden, Joe Bidena, Joe Bidenovi, Joe 

Bidenom, Putin, Putina, Putinovi, Putinom, útok na Kapitol, útoku na Kapitol, útokom na 

Kapitol, voľby 2020, volieb 2020, voľbám 2020, voľbami 2020, americké voľby, amerických 

volieb, americkým voľbám, americkými voľbami, americké prezidentské voľby, amerických 

prezidentských volieb, americkým prezidentským voľbám, amerických prezidentských 

voľbách, americkými prezidentskými voľbami, americký, amerického, americkému, 

amerického, americkým, americká, americkej, americkú, americkou, americké, americkí, 

americkými, Pelosiová, Pelosiovej, Pelosiovú, Pelosiovou, ukradnuté voľby, ukradnutých 

volieb, ukradnutým voľbám, ukradnutých voľbách, ukradnutými voľbami, volebný podvod, 

volebného podvodu, volebnému podvodu, volebnom podvode, volebným podvodom 

 

Rusko 

 

Vrbětice, Vrbětíc, Vrběticiam, Vrběticiach, Vrběticami, Česko, Česka, Česku, Českom, Česká 

republika, Českú republiku, Českej republike, Českou republikou, Babiš, Babiša, Babišovi, 

Babišom, Zeman, Zemana, Zemanovi, Zemanom, GRU, Boširov, Boširova, Boširovovi, 

Boširovom, Petrov, Petrova, Petrovovi, Petrovom, Gazprom, Gazpromu, Gazprome, 

Gazpromom, Nord Stream 2, Rusko, Ruska, Rusku, Ruskom, ruský, ruského, ruskému, ruskom, 

ruským, ruská, ruskej, ruskú, ruskou,  ruské, ruského, ruskému, ruským, ruskí, ruských, ruským, 

ruskými, Ruská federácia, Ruskej federácie, Ruskej federácii, Ruskou federáciou, Rusi, Rusov, 

Rusom, Rusoch, Rusmi, Putin, Putina, Putinovi, Putinom, Putinov, Putinovho, Putinovmu, 

Putinovým, Putinove, Putinových, Putinovým, Putinovho, Putinovým, Putinova, Putinovej, 

Putinovu, Putinovou, Lavrov, Lavrova, Lavrovovi, Lavrovom, Lavorovov, Lavrovovho, 

Lavrovovmu, Lavrovovým, Lavrovova, Lavrovovej, Lavrovovu, Lavrovovou, Lavrovove, 

Lavrovových, Lavrovovým, Lavrovovými, Kremeľ, Kremľa, Kremľu, Kremľom, Ukrajina, 

Ukrajiny, Ukrajine, Ukrajinu, Ukrajinou, ukrajinský, ukrajinského, ukrajinskému, ukrajinskom, 

ukrajinským, ukrajinské, ukrajinských, ukrajinským, ukrajinskými, ukrajinská, ukrajinskej, 

ukrajinskú, ukrajinskou, ukrajinskí, ukrajinských, ukrajinským, ukrajinskými, Ukrajinci, 

Ukrajincov, Ukrajincom, Ukrajincoch, Ukrajincami, Zelensky, Zelenského, Zelenskému, 

Zelenskom, Zelenským, Krym, Krymu, Krymom, krymský, krymského, krymskému, krymským, 

krymská, krymskej, krymskú, krymskou, krymské, krymských, krymským, krymskými, krymskí, 

Tatári, Tatárov, Tatárom, Tatármi, anexia,  anexie, anexii, anexiu, anexiou, Donbas, Donbasu, 

Donbasom, vojna, vojny, vojne, vojnou, vojská, vojsk, vojskám, vojskami, separatisti, 

separatistov, separatistom, separatistami, NATO, USA, Amerika, Ameriky, Amerike, Ameriku, 

Amerikou, americký, amerického, americkému, americkým, americká, americkej, americkú, 

americkou, americké, amerických, americkým, americkými, americkí, Američania, 
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Američanov, Američanom, Američanmi, „Európska únia, Európskej únie, Európskej únii, 

Európsku úniu, Európskou úniou, EÚ, Únia, Únie, Únii, Úniu, Úniou 

 

Bielorusko 

 

Bielorusko, Bieloruska, Bielorusku, Bieloruskom, Bielorusi, Bielorusov, Bielorusom, 

Bielorusoch, Bielorusmi, bieloruský, bieloruského, bieloruskému, bieloruským, bieloruská, 

bieloruskej, bieloruskú, bieloruskou, bieloruské, bieloruských, bieloruským, bieloruskými, 

bieloruskí, Lukašenko, Lukašenka, Lukašenkovi, Lukašenkom, Lukašenkov, Lukašenkovho, 

Lukašenkovmu, Lukašenkovým, Lukašenkova, Lukašenkovej, Lukašenkovu, Lukašenkovou, 

Lukašenkovo, Lukašenkovi, voľby, volieb, voľbám, voľbami, bieloruské voľby, bieloruských 

volieb, bieloruským voľbám, bieloruskými voľbami, protest, protestu, protestom, protesty, 

protestov, protestom, protestami, Cichanovská, Cichanovskej, Cichanovskú, Cichanovskou, 

Pratasevič, Prataseviča, Pratasevičovi, Pratasevičom, migračná kríza, migračnej krízy, 

migračnú krízu, migračnej kríze, migračnou krízou, migračná vlna, migračnej vlny, migračnej 

vlne, migračnú vlnu, migračnou vlnou, utečenecká kríza, utečeneckej krízy, utečeneckej kríze, 

utečeneckú krízu,  utečeneckou krízou, utečenecká vlna, utečeneckej vlny, utečeneckej vlne, 

utečenckú vlnu, utečeneckou vlnou, migrácia, migrácie, migrácii,  migráciu, migráciou, 

migranti, migrantov, migrantom, migrantoch, migrantami, migračný, migračného, 

migračnému, migračným, migračná, migračnej, migračnú, migračnou, migračné, migračných, 

migračným, migračnými, utečenci, utečencov, utečencom, utečencoch, utečencami, sankcie, 

sankcií, sankciám, sankciách, sankciami, Poľsko, Poľska, Poľsku, Poľskom, poľský, poľského, 

poľskému, poľským, poľská, poľskej, poľskú, poľskou, poľské poľskí, Litva, Litvy, Litve, Litvu, 

Litvou, litovský, litovského, litovskému, litovským, litovská, litovskej, litovskú, litovskou, 

litovské, litovských, litovským, litovskými, litovskí, litovských, Litovci, Litovcov, Litovcom, 

Litovcoch, Litovcami, Lotyšsko, Lotyšska, Lotyšsku, Lotyšskom, lotyšský, lotyšského, 

lotyšskému, lotyšským, lotyšská, lotyšskej, lotyšskou, lotyšské, lotyšských, lotyšskými, lotyšskí, 

hranica, hranice, hranici, hranicou, hraníc, hraniciam, hraniciach, hranicami, Európska únia, 

Európskej únie, Európskej únii, Európsku úniu, Európskou úniou, EÚ, Únia, Únie, Únii, Úniu, 

Úniou 

 

Maďarsko 

 

Maďarsko, Maďarska, Maďarsku, Maďarskom, maďarský, maďarského, maďarskému, 

maďarskom, maďarským, maďarská, maďarskej, maďarskú, maďarskou, maďarské, 

maďarských, maďarskými, maďarskí, Orbán, Orbána, Orbánovi, Orbánom, tradičné hodnoty, 

tradičných hodnôt, tradičným hodnotám, tradičných hodnotách, tradičnými hodnotami, 

Szijjártó, Szijjártóa, Szijjártóovi, Szijjártóom, Sputnik V, Sputniku V, Sputnikom V, Gyimesi, 

Gyimesiho, Gyimesim, občianstvo, občianstva, občianstvu, občianstve, občianstvom, dvojité 

občianstvo, dvojitého občianstva, dvojitému občianstvu, dvojitom občianstve, dvojitým 

občianstvom, LGBT, gender, gender ideológia, gender ideológie, gender ideológii, gender 
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ideológiu, gender ideológiou, Kövér, Kövéra, Kövérovi, Kövérom, Trianon, Trianonu, 

Trianonom 

 

Príloha č. 4 - Zoznam kľúčových slov pre skúmanie webového obsahu 

(prostredníctvom Gerulata Juno) 

Milan Lučanský 

(NAKA | "Národná kriminálna agentúra" | Judáš | AllforMilan | zasamovražda | 

"(samo)vražda" | "politická obeť" | Lučanský) 

 

Covid-19 politické a zdravotné témy 

covid* + (korona* | očkovanie | vakcína | "Sputnik V" | protest* | "generálny štrajk" | 

"hraničný priechod" | opatrenia | lockdown | "núdzový stav" | testovanie | referendum | 

"predčasné voľby" | segregácia | diskriminácia | "očkovací fašizmus" | koronafašizmus | 

apartheid) 

 

Súboj v bezpečnostných zložkách 

(Čurilla | "Čurillovská mafia" | Pčolinský | Kovařík | Lipšic | SIS | "Slovenská informačná 

služba" | NAKA | "Národná kriminálna agentúra" | "generálny prokurátor" | "generálna 

prokuratúra" | Žilinka | "špeciálny prokurátor" | "špeciálna prokuratúra" | inšpekcia) 

USA 

(USA | "Spojené štáty americké" | Kapitol | "útok na Kapitol" | Biden | Putin | "voľby 2020" | 

"americké voľby" | "ukradnuté voľby" | "volebný podvod" | Pelosiová | Trump) 

Rusko 

Rusk* + (Vrbětice | Česko | "Česká republika" | GRU | Boširov | Petrov | Gazprom | "Nord 

Stream 2" | Putin | Lavrov | Kremeľ | Ukrajin* | Krym* | anexia | Donbas | separatisti) 

Bielorusko 

(Bielorusko | Bielorusi | bieloruský | Lukašenko | "bieloruské voľby" | Cichanovská | 

Pratasevič | migračná* | utečenecká* | migrácia | migranti | utečenci | sankcie | Poľsko | 

poľský | Litva | litovský | Lotyšsko | lotyšský | hranica) 

Maďarsko 

Maďarsk* + (Orbán | Szijjártó | "Sputnik V" | Gyimesi | občianstvo | "dvojité občianstvo" | 

Kövér | Trianon)  
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