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1. Úvod 

Monitoring sme realizovali spätne v období od 3. mája 2021 do 1. mája 2022. Počas 
dvanástich mesiacov sme skúmali, akým spôsobom sa k  političkám a novinárkam 
správajú na Facebooku. Zamerali sme sa na významné političky naprieč politickým 
spektrom zastupujúce strany vládnucej koalície a opozície, ako aj na tie, ktoré sa 
nedostali do parlamentu, ale majú dostatočne veľkú podporu verejnosti preukázanú 
v prieskumoch verejnej mienky. Medzi kritériá výberu novinárok patrilo to, že mali 
verejný účet na Facebooku (verejná stránka - Facebook page - alebo verejne 
prístupný osobný profil - Facebook profile) a počet sledovateľov (tzv. followerov). 
Zaujímalo nás tiež, či je pohlavie zneužívané na vytváranie kultúrnych rozdielov v 
spoločnosti a či tí, ktorí útočia na prominentné ženy na sociálnych sieťach, majú 
nejaké priame alebo nepriame väzby na štáty, ktoré vykonávajú na našom území 
nelegálne informačné operácie. Cieľom nášho monitoringu bolo taktiež analyzovať, 
či dochádza k využívaniu stereotypov a dezinformácií voči ženám, jednak v kontexte 
protizápadných a protiamerických nálad, alebo v rámci koordinovaných kampaní 
proti prominentným političkám a novinárkam a zistiť, do akej miery sú útočníci 
prepojení s tými, ktorí šíria prokremeľské naratívy. 
 
Výskum sa zameral na najpopulárnejšiu sociálnu sieť, ktorou je Facebook, pričom 
zber dát bol realizovaný pomocou nástroja CrowdTangle, ktorý umožňuje prístup k 
verejným stránkam a skupinám.  Keďže CrowdTangle sleduje len verejný obsah 
a neumožňuje sledovať súkromné osobné profily ani súkromné skupiny, zamerali 
sme sa na 11 verejných facebookových stránok sledovaných subjektov a tiež na 
vyhľadávanie kľúčových slov v rámci verejných stránok a skupín na slovenskom 
Facebooku. Medzi sledované subjekty sme zahrnuli deväť političiek (Zuzana 
Čaputová, Irena Bihariová, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Veronika Remišová, Romana 
Tabák, Jana Bittó Cigániková, Monika Beňová, Denisa Saková a Petra Krištúfková 
a dve novinárky (Monika Tódová a Zuzana Kovačič Hanzelová). V rámci 
kvantitatívnej analýzy sme sa zamerali na 10,732 postov, ktoré boli buď generované 
na FB stránkach našich monitorovaných subjektov, alebo spomínane v rámci FB 
verejných skupín a stránok. V rámci kvalitatívnej analýzy sme sa zamerali na top 50 
postov na verejných FB skupinách a stránkach, kde boli spomínane monitorované 
političky a novinárky. 
 
V rámci výskumu sme sa taktiež zamerali na aktérov, ktorí na slovenskom 
Facebooku šíria (alebo šírili) dezinformácie už niekoľko rokov, ale ich aktivity voči 
političkám a novinárkam neboli doteraz systematickejšie skúmané. Konkrétne sme 
sledovali trinásť aktérov - politikov a politické strany (Ľuboš Blaha, Tomáš Taraba – 
predseda ŽIVOT - Národná strana, Róbert Švec – Slovenské Hnutie Obrody, Milan 
Uhrík - Republika, Eduard Chmelár, Štefan Harabin, Slovenské Hnutie Obrody 
a dezinformačné médiá Hlavný denník, Hlavné správy, Veci verejné (pôvodne DAV 
DVA), Slobodný vysielač, nocomment.sk, a Blog investigatívnej žurnalistiky), ktorí sa 
zúčastňovali na negatívnych kampaniach proti političkám a novinárkam, ktoré boli 
súčasťou nášho výskumu. 
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2. Hlavné zistenia 

Hoci je v slovenskom parlamente 32 žien (NR SR má 150 členov), čo predstavuje 
doteraz najvyššie zastúpenie žien v zákonodarnom zbore, je to stále iba 21,3 % z 
celkového počtu poslancov (vo voľbách v roku 2016 bolo do NR SR zvolených 
dokonca ešte menej - iba 29 žien). V slovenskej vláde, ktorá má 16 členov, boli po 
posledných parlamentných voľbách v marci 2020 len tri ženy (po jej rekonštrukcii 
v septembri 2022 už len dve ženy). Predchádzajúca vláda, ktorá vzišla z volieb 
v marci 2016, mala pôvodne dve ženy z 15 ministerských pozícií (po jej 
rekonštrukcii v marci 2018 bolo vo vláde zastúpených päť ministeriek). Na rozdiel 
od niektorých iných krajín neexistujú na Slovensku žiadne právne ani dobrovoľné 
osobitné opatrenia (kvóty) na podporu účasti a zastúpenia žien v politike. Hore 
uvedené štatistiky vysvetľujú, prečo sa Slovensko v indexe rodovej rovnosti za rok 
2022 (Gender Equality Index 2022: The COVID-19 pandemic and care), ktorý zostavil 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, umiestnilo až na 24. mieste spomedzi 27 
krajín EÚ. Horšie dopadli len Maďarsko, Rumunsko a Grécko. 
 
V rámci monitoringu sme zistili, že prominentné političky a novinárky sa stali 
terčom útokov viacerých aktérov, ktorí zároveň šírili prokremeľské naratívy. 
Z výsledkov našej analýzy taktiež vyplýva, že političky reprezentujúce liberálnejšiu 
politickú agendu boli častejšie terčom rodovo zameraných dezinformácií ako ich 
kolegyne reprezentujúce konzervatívnejšie hodnoty. Dezinformačné kampane 
zamerané na niektoré subjekty nášho výskumu využívali sexistické komentáre na 
diskreditáciu svojich obetí s pravdepodobným všeobecným cieľom odradiť  ženy od 
účasti v politike ako aj od ich aktívnej participácie vo verejnom diskurze.  
 
[Graf 1]  
Počet sledovateľov účtov monitorovaných političiek a novinárok (február 2023).  
 

 
 
 

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2022-covid-19-pandemic-and-care
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Pre identifikáciu najproblematickejších šíriteľov dezinformácií na slovenskom 
internete a špeciálne na Facebooku sme použili zoznam prokremeľských aktérov, 
ktorý v marci 2022 zostavila spoločnosť Gerulata Technologies a porovnali sme ho 
s našimi zisteniami v rámci výskumu. Zistili sme, že zo 14 aktérov, ktorí majú 
stránku na Facebooku a v rámci spomínaného zoznamu patria do jednej z troch 
najväčších rizikových kategórií (katastrofická - 2, extrémna - 5, vysoká hrozba - 7), 
sa až 13 aktérov zúčastňovalo na negatívnych kampaniach proti političkám 
a novinárkam, ktoré boli súčasťou nášho výskumu. Z nich piati aktéri (Ľuboš Blaha, 
Róbert Švec – Slovenské Hnutie Obrody, Slovenské Hnutie Obrody, Eduard Chmelár 
a DAV DVA) boli výrazne prítomní v najvirálnejších postoch o sledovaných 
političkách a novinárkach. 1  
 
[Graf 2]  
Gerulata Technologies | Zoznam top proruských zdrojov na Slovensku - výňatok 
zobrazujúci zoznam aktérov v troch najproblematickejších kategóriách 
(katastrofická, extrémna, vysoká) zoradených podľa miery ohrozenia. 
 

 
 
 

                                                 
1  V čase ukončenia monitoringu (máj 2022) mali z tejto skupiny slovenských aktérov na 

Facebooku viac ako 50 tisíc sledovateľov Ľuboš Blaha (174 tisíc), Milan Uhrík (141 tisíc), 
Slobodný vysielač (86 tisíc), Eduard Chmelár (65 tisíc), nocomment.sk (63 tisíc) a Tomáš 
Taraba (55 tisíc). V čase vydania správy (február 2023) má z tejto skupiny viac ako 50 tisíc 
sledovateľov Milan Uhrík (158 tisíc), Slobodný vysielač (95 tisíc), Eduard Chmelár (73 tisíc), 
nocomment.sk (66 tisíc) a Tomáš Taraba (58 tisíc). 

https://www.gerulata.com/docs/gerulata_top_pro_russian_sources.pdf
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V kontexte analýzy prepojenia aktérov, čo útočia na ženy v online prostredí, na štáty, 
ktoré vykonávajú na našom území nelegálne informačné operácie, je potrebné 
spomenúť správu Slovenskej informačnej služby za rok 2021, kde sa spomína 
„zintenzívnenie hybridného pôsobenia zo strany RF, a to v informačnej, spravodajskej, 
spoločenskej a kultúrnej sfére“ a že „cieľmi spomenutých aktivít bolo ovplyvňovať 
politické rozhodovanie o strategických otázkach vytváraním spoločenského tlaku, 
systematicky prehlbovať rozpory vo vnútrospoločenskom diskurze, šíriť propagandu a 
prenikať do štátneho aparátu so zámerom usmerňovať jeho činnosť v prospech 
zahraničnopolitických priorít RF.“  
 
Za subjekty propagujúce posolstvá prokremeľskej propagandy vrátane 
dezinformácií správa označila tzv. alternatívne médiá pôsobiace najmä na internete. 
V bezprecedentnom prípade Národná kriminálna agentúra [NAKA] 14. marca 2022 
zatkla tri osoby podozrivé zo špionáže pre Rusko, pričom jedna z nich bola napojená 
na dezinformačnú webovú stránku Hlavné správy. Slovensko v reakcii na tento 
prípad následne vyhostilo troch ruských diplomatov. 
 
Slovenské političky boli na sociálnych sieťach často terčom rôznych útokov, pričom 
páchatelia používali veľmi hanlivé výrazy a komentovali skôr ich vzhľad a/alebo 
osobné vlastnosti než ich politiku alebo prácu. Napríklad slovenská prezidentka 
Zuzana Čaputová bola terčom útokov zo strany rôznych aktérov, od politických strán 
až po dezinformačné portály s úzkymi väzbami na extrémistické strany. Rovnako 
ako v minulosti sa na sociálnych sieťach objavila jej zmanipulovaná fotografia 
sprevádzaná antisemitským a protiamerickým textom, na ktorej ju známy 
extrémista (fotografia sa šírila z profilu „Danny Kollar“) s úzkymi väzbami na stranu 
Republika zosmiešňoval pre jej fyzický vzhľad.2 Taktiež sa v sledovanom období 
stala terčom útokov zo strany mimoparlamentného Slovenského Hnutia Obrody 
(SHO), ktoré sa netají svojimi sympatiami k slovenskému fašistickému vojnovému 
štátu, je orientované euroskepticky a požaduje odchod Slovenska z euroatlantických 
štruktúr. 
 
V tomto kontexte je dôležité spomenúť, že poslanec bývalej vládnej strany SMER-SD 
Ľuboš Blaha, ktorý spolu s predsedom strany Robertom Ficom a ďalšími členmi 
strany pravidelne urážal prezidentku na svojom facebookovom účte, už nemôže šíriť 
konkrétne tvrdenia na jej adresu (že je zradkyňa, americká agentka, agentka cudzej 
mocnosti alebo že ju ovládajú Spojené štáty americké), ako aj zverejňovať a šíriť 
nepravdivé informácie o tom, že prezidentka mala údajne spáchať trestný čin 
vlastizrady. Rozhodnutím súdu z 24. marca 2022 mu bolo nariadené zdržať sa 
zverejňovania a šírenia takýchto nepravdivých tvrdení. Zároveň mu súd nariadil 
odstrániť tieto tvrdenia z desiatok svojich príspevkov na Facebooku.  

                                                 
2  Podľa Denníka N ide o extrémistu Daniela Bombica, ktorý je známy tým, že šíri teórie o 

židovských sprisahaniach a počas pandémie mobilizoval ľudí, aby nedodržiavali opatrenia 
proti covidu a povzbudzoval ľudí, aby obťažovali zdravotníkov, hygieničky či policajtov. 
https://dennikn.sk/2655088/internetovy-agresor-zverejnuje-osobne-udaje-lekarov-a-
zamestnancov-statu-ti-nasledne-celia-obtazovaniu/ 

 

https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html#hrozby
https://dennikn.sk/2767213/spionaz-pre-rusko-naka-zadrzala-ludi-zo-sis-ministerstva-obrany-aj-hlavnych-sprav/
https://dennikn.sk/2781287/blaha-uz-nemoze-o-caputovej-hovorit-ako-o-americkej-agentke-a-vlastizradkyni-a-ma-mazat-statusy-nariadil-sud/
https://dennikn.sk/2655088/internetovy-agresor-zverejnuje-osobne-udaje-lekarov-a-zamestnancov-statu-ti-nasledne-celia-obtazovaniu/
https://dennikn.sk/2655088/internetovy-agresor-zverejnuje-osobne-udaje-lekarov-a-zamestnancov-statu-ti-nasledne-celia-obtazovaniu/


                                                    

 8 

 
14. júna 2022 Facebook zrušil stránku Ľuboša Blahu (mal na nej 174 tisíc 
sledovateľov) s odôvodnením, že “stránka bola odstránená pre opakované 
porušovanie našich pravidiel týkajúcich sa nenávistných prejavov, šikanovania 
a obťažovania, podnecovania k násiliu a šírenia dezinformácií o covide-19.“3  
 
Z nášho monitoringu tiež vyplynulo, že prezidentkine priame a otvorené postoje 
týkajúce sa demokratických hodnôt, proeurópskeho a transatlantického smerovania 
Slovenska, ako aj jej veľmi dôsledná podpora právneho štátu a presadzovania 
spravodlivosti z nej urobili terč pre rôznych aktérov (spoločne so Zuzanou 
Čaputovou bola podobným terčom zo sledovaných subjektov aj novinárka Denníka 
N Monika Tódová).    
 
Pokiaľ ide o ďalšie subjekty nášho monitoringu, je dôležité spomenúť pani Irenu 
Bihariovú, bývalú predsedníčku mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko, 
ktorá sa stala terčom útokov pre svoj vzhľad, ako aj pre skutočnosť, že je rómskeho 
pôvodu. V roku 2020 vyhrala súdny spor s extrémistickou stranou Kotlebovci-ĽSNS, 
ktorá po celom Slovensku distribuovala svoje stranícke noviny s jej fotografiou a 
oznámením, že je "cigánska fanatička", ktorá údajne dostáva tisíce eur v rámci 
dotácii od bývalej ministerky školstva Martiny Lubyovej a chodí do škôl vnucovať 
deťom "degenerovanú agendu". Monitorovaním sme zistili, že na pani Bihariovú sa 
zamerali už spomínané Slovenské Hnutie Obrody, ako aj ďalšie prokremeľské 
subjekty, napríklad Eduard Chmelár, dezinformačné portály Hlavné správy a Hlavný 
denník (oba weby boli na začiatku marca 2022, niekoľko dní po ruskej invázii na 
Ukrajinu zablokované slovenským Národným bezpečnostným úradom na základe 
novelizovanej legislatívy - pozri časť 4.3. Dezinformační aktéri).  
 
Poslankyňa Európskeho parlamentu (Renew fraction) Lucia Ďuriš Nicholsonová bola 
obťažovaná kvôli svojmu fyzickému vzhľadu (účes) a stala sa terčom 
kybernetického útoku na svoj facebookový účet s približne 60 000 sledovateľmi, 
ktorý hackeri dočasne znefunkčnili (11. januára 2022). Monitorovaním sme zistili, 
že Lucia Ďuriš Nicholsonová bola terčom útokov zo strany Ľuboša Blahu, Artura 
Bekmatova (prispievateľa dezinformačného portálu Zem a Vek), bývalého politika a 
otvorene proruského akademika Eduarda Chmelára, dezinformačných portálov 
Kulturblog, Informácie bez cenzúry a ďalších aktérov, ktorí často takéto posty 
zdieľali. 
 
Slovenské novinárky sa stali terčom dehonestujúcich, vulgárnych a sexistických 
útokov a to zo strany najmä tých politikov, ktorí boli predmetom ich 
investigatívnych reportáží. Predovšetkým novinárka Denníka N Monika Tódová sa 
opakovane stala terčom sexistických urážok a útokov zo strany politikov strany 
SMER-SD, pričom podpredseda strany Ľuboš Blaha zašiel až tak ďaleko, že ju vyzval, 
aby zverejnila "obscénne video zo svojej spálne", keď písala o tajných nahrávkach 
                                                 
3  Denník N (Filip Struhárik), 14. jún 2022, Facebook zrušil stránku Ľubošovi Blahovi pre 

opakované hrubé porušovanie pravidiel 
 

https://dennikn.sk/2893230/facebook-zrusil-stranku-lubosovi-blahovi-pre-opakovane-hrube-porusovanie-pravidiel/
https://dennikn.sk/2893230/facebook-zrusil-stranku-lubosovi-blahovi-pre-opakovane-hrube-porusovanie-pravidiel/
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z čias bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Pri pokrývaní tém 
súvisiacich s korupciou a nekalými praktikami predchádzajúcej vlády verejne 
priznala, že dostávala vyhrážky a nenávistné správy, pričom útočníci si želali, aby 
skončila ako Ján Kuciak, ktorý bol zavraždený vo februári 2018, alebo ju nazývali 
Sorosovou dievčinou, pričom taktiež komentovali jej fyzický vzhľad. 
V monitorovanom období boli hlavnými aktérmi útokov na Moniku Tódovú najmä 
Ľuboš Blaha, Eduard Chmelár, ako aj Milan Uhrík (predseda strany Republika, ktorá 
vznikla odštiepením z inej extrémistickej strany Kotlebovci-ĽSNS), Martin Daňo a 
jeho portál Ginn a ďalší, ktorí často takéto ataky zdieľali. 
 
Ďalšia významná novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová sa 17. decembra 2021 
sťažovala na podobné útoky, ktoré ju prinútili prestať používať svoj účet na 
Facebooku (naďalej používa účet na Instagrame). 
 

3. Pozadie a kontext 
 
V našej analýze sme sa zamerali na to, akému obsahu sú političky a novinárky 
vystavené na sociálnych sieťach, najmä v súvislosti s ich pracovnými aktivitami. Náš 
monitoring sa zameral na Facebook (vlastníkom je spoločnosť Meta), keďže ide o 
najpopulárnejšiu sociálnu sieť na Slovensku. Na prístup k dátam sme použili nástroj 
CrowdTangle od Mety a na podrobnejšiu analýzu sociálnych sietí a vizualizáciu dát 
sme použili voľne dostupný program Gephi. Obdobie dvanástich mesiacov 
monitoringu poskytlo dostatok údajov a dát na podrobnejšiu analýzu spôsobu, ako 
sa k političkám a novinárkam správajú na slovenskom Facebooku.   
 
Internetové platformy a sociálne siete na Slovensku 
 
Na základe správy (Digital 2022: Slovakia), ktorú každoročne vydáva spoločnosť 
Kepios, bolo v januári 2022 na Slovensku 4,91 milióna používateľov internetu, čo 
predstavuje mieru penetrácie internetu na úrovni 90,0 % celkovej populácie. V tej 
istej správe sa uvádza, že v rovnakom období bolo na Slovensku 4,06 milióna 
používateľov sociálnych sietí, čo predstavuje približne 74,4 % celkovej populácie.   
 
Spoločnosť Kepios tiež uvádza, že počet používateľov sociálnych sietí na Slovensku 
sa v rokoch 2021 až 2022 zvýšil o 30 000 (+0,7 %). Zo zverejnených reklamných dát 
spoločnosti Meta vyplýva, že Facebook mal na začiatku roka 2022 na Slovensku 2,60 
milióna používateľov, čo predstavuje približne 47,6 % populácie. Je však potrebné 
uviesť, že Facebook obmedzuje používanie svojej platformy na osoby staršie ako 13 
rokov, takže z tohto pohľadu v roku 2022 používalo Facebook 55 % "oprávneného" 
publika na Slovensku. Ženy tvorili 52,9 % reklamného publika Facebooku (bez 
ohľadu na vek). 
 
Podľa Kepiosu mal YouTube na Slovensku 4,06 milióna používateľov. Tento údaj 
znamená, že reklamný dosah YouTube na začiatku roka 2022 zodpovedal 74,4 % 
celkovej populácie Slovenska (v januári 2022 zasiahli reklamy na YouTube 82,6 % 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-slovakia
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všetkých používateľov internetu na Slovensku, bez ohľadu na vek). V tomto čase 
tvorili ženy 51 % a muži 49 % reklamného publika YouTube na Slovensku. 
 
Podľa rovnakej správy mal Instagram na Slovensku 1,55 milióna používateľov, čo 
znamenalo, že jeho reklamný dosah na začiatku roka 2022 zodpovedal 28,4 % 
populácie. Podobne ako Facebook, aj Instagram obmedzuje používanie svojej 
platformy na osoby staršie ako 13 rokov, preto stojí za zmienku, že v roku 2022 
používalo Instagram 32,8 % oprávneného publika na Slovensku, pričom 54,2 % 
reklamného publika Instagramu tvorili ženy a 45,8 % muži.    
 
Pokiaľ ide o Twitter, začiatkom roka 2022 ho podľa Kepiosu využívalo 193,6 tisíc 
používateľov, čo predstavovalo 3,5 % populácie. Rovnako ako Facebook a Instagram, 
aj Twitter obmedzuje používanie svojej platformy na osoby staršie ako 13 rokov, čo 
znamená, že ho v roku 2022 používalo 4,1 % percenta "oprávneného" publika. 
 

4. Zistenia 

4.1 Političky  
 
[Grafy 3-4]  
Počet príspevkov monitorovaných političiek a novinárok a počet interakcií k týmto 
príspevkom (3. máj 2021 – 1. máj 2022).  
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Zuzana Čaputová  
 

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa stala terčom útokov zo strany viacerých 
aktérov od politických strán až po dezinformačné portály s úzkymi väzbami na 
extrémistické strany. 1. mája 2022 na verejnom zhromaždení v Nitre organizovanom 
stranou SMER-SD v súvislosti s prvomájovými oslavami podpredseda strany Ľuboš 
Blaha rozvášnil dav, ktorý skandoval sexuálne urážky na adresu prezidentky. Video 
z tohto incidentu bolo zdieľané na sociálnych sieťach, čo vyvolalo kritické reakcie 
viacerých politikov a rozsiahlejšie mediálne pokrytie doma aj v zahraničí. Smutnou 
skutočnosťou je, že Monika Beňová, členka strany a poslankyňa (v období 2019-
2024 aj kvestorka) Európskeho parlamentu (EP), stála za Blahom celý čas, keď 
viedol dav k obscénnemu skandovaniu na adresu Zuzany Čaputovej. Beňová sa síce 
neskôr ospravedlnila, ale odmietla pripustiť, že by sa k urážkam uchýlil aj predseda 
SMER-SD Robert Fico či spomínaný Blaha. 
  
Treba spomenúť, že tento incident nebol jednorazovou udalosťou, ale výsledkom 
dlhodobej negatívnej kampane Blahu a ďalších členov strany SMER-SD proti hlave 
štátu. Blaha aj Fico na svojich facebookových účtoch pravidelne urážali prezidentku, 
pričom ako sme spomenuli vyššie, Blahovi súd zakázal ohovárať prezidentku na 
svojom Facebooku, ako aj zverejňovať a šíriť nepravdivé informácie o tom, že 
prezidentka spáchala trestný čin vlastizrady.4  
 

                                                 
4  Rozhodnutím súdu z 24. marca 2022 mu bolo nariadené zdržať sa zverejňovania a šírenia 

takýchto nepravdivých tvrdení. Zároveň mu súd nariadil odstrániť tieto tvrdenia z desiatok 
svojich príspevkov na Facebooku. 
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Rovnako ako v minulosti sa na sociálnych sieťach objavila zmanipulovaná fotografia 
prezidentky sprevádzaná antisemitským a protiamerickým textom, na ktorom ju 
známy extrémista (Daniel Bombic aka Danny Kollar) s úzkymi väzbami na stranu 
Republika zosmiešňoval pre jej fyzický vzhľad. Zo zoznamu prokremeľských aktérov 
Gerulata Technologies sa na ňu zameralo mimoparlamentné SHO, ktoré sa netají 
sympatiami k fašistickému vojnovému slovenskému štátu, orientuje sa 
euroskepticky a požaduje odchod Slovenska z euroatlantických štruktúr.  
 
Monitoringom sme tiež zistili, že prezidentka bola terčom útokov od Róberta Šveca 
a jeho SHO, facebookových stránok Veci verejné a ďalších médií a osôb známych 
šírením dezinformácií vrátane Milana Uhríka, Eduarda Chmelára, Inenoviny.sk, 
Informácie bez cenzúry a ďalších. 
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[Graf 5]  
Sieťová mapa sledujúca výskyt a šírenie kľúčového slova "Čaputová" na slovenských 
FB skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch (3. máj 2021 - 1. máj 2022). 
Veľkosť bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v ktorých 
bolo na danej skupine/stránke/overenom profile e použité kľúčové slovo (Čaputová). 
Bubliny ‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky (text, link, foto, video), 
ktoré boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ bublín zodpovedá súčtu 
interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, ktorí ho uverejnili. 
Najväčšia bublina na mape má 27 507 interakcií (Ľ. Blaha). 
 
      

[Graf 6]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom 
„Čaputová“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
 



                                                    

 18 

 
 
Irena Bihariová 
 

Bývalá predsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Irena 
Bihariová sa stala terčom útokov pre svoj vzhľad, ako aj pre svoj rómsky pôvod. V 
roku 2020 vyhrala súdny spor s extrémistickou stranou Kotlebovci-ĽSNS, ktorá po 
celom Slovensku distribuovala svoje stranícke noviny s jej fotografiou a oznámením, 
že je "cigánska fanatička", ktorá údajne dostáva tisíce eur ako dotácie od bývalej 
ministerky školstva Lubyovej a chodí do škôl vnucovať deťom "degenerovanú 
agendu". Monitorovaním sme zistili, že Irena Bihariová sa stala terčom útoku zo 
strany SHO, jej predsedu Róberta Šveca, ako aj zo strany ďalších prokremeľských 
aktérov, ako napríklad Eduarda Chmelára, dezinformačných portálov Hlavné správy, 
Hlavný denník, či stránok Veci verejné a Informácie bez cenzúry. 
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[Graf 7]  
Sieťová mapa sledujúca výskyt a šírenie kľúčového slova "Bihariová" na slovenských 
FB skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch (3. máj 2021 - 1. máj 2022). 
Veľkosť bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v ktorých 
bolo na danej skupine/stránke/overenom profile použité kľúčové slovo (Bihariová). 
Bubliny ‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky (text, link, foto, video), 
ktoré boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ bublín zodpovedá súčtu 
interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, ktorí ho uverejnili. 
Najväčšia bublina na mape má 3 621 interakcií (top post E. Chmelár). 
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[Graf 8]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom 
„Bihariová“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
 

 
 
 
 
Lucia Ďuriš Nicholsonová 
 

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová sa stala terčom útoku 
pre svoj fyzický vzhľadu (účes) a hackeri zaútočili na jej facebookový účet s približne 
60 000 sledovateľmi, ktorý bol dočasne znefunkčnený (11. januára 2022). Na 
základe výsledkov nášho monitoringu sme zistili, že Luciu Ďuriš Nicholsonovú bola 
terčom útokov zo strany Ľuboša Blahu, Artura Bekmatova (prispievateľa 
dezinformačného portálu Zem a Vek), Eduarda Chmelára, dezinformačných portálov 
Kulturblog, Informácie bez cenzúry a ďalších. 
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[Graf 9]  
Sieťová mapa sledujúca výskyt a šírenie kľúčového slova "Ďuriš Nicholsonová" na 
slovenských FB skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch (3. máj 2021 - 1. máj 
2022). Veľkosť bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v 
ktorých bolo na danej skupine/stránke/overenom profile použité kľúčové slovo 
(Ďuriš Nicholsonová). Bubliny ‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky 
(text, link, foto, video), ktoré boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ 
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bublín zodpovedá súčtu interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, 
ktorí ho uverejnili. Najväčšia bublina na mape má 34 142 interakcií (e-Report). 
      
     
 

 
[Graf 10]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom „Ďuriš 
Nicholsonová“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
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Veronika Remišová 
 

Podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová (zodpovedná za rezorty investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie) sa počas monitorovaného obdobia 
prezentovala ako silne proeurópska politička s mimoriadne aktívnym obsahom na 
vlastnej facebookovej stránke. Táto profilácia sa po ruskej invázii na Ukrajinu 
prehĺbila a zintenzívnila - podľa výsledkov analýzy Vojna na Ukrajine, ktorú 
realizovalo MEMO 98, mala Veronika Remišová druhý najvyšší počet príspevkov 
(66) spomedzi predsedov slovenských parlamentných strán (pritom 58 z nich sa 
týkalo vojny a jej dôsledkov, čo bol druhý najvyšší počet po premiérovi Hegerovi so 
62 príspevkami). V tomto kontexte treba spomenúť ešte jeden aspekt - 46 z týchto 
58 príspevkov bolo výrazne podporujúcich Ukrajinu a s ňou súvisiace domáce 
slovenské opatrenia (tretí najvyšší počet).  
 
Takýto silne proeurópsky a proukrajinský postoj našiel svoju „odozvu“ medzi 
proruskými aktérmi – mnohí z nich sa zamerali na kritiku Veroniky Remišovej, 
najmä Extra plus, Volím Harabina, Slovensko-ruská spoločnosť, Eduard Chmelár, 
Slobodný vysielač, nocomment.sk, či rôzne regionálne stránky SHO a jej predseda 
Róbert Švec, ďalej  Marián Kotleba,  Ľuboš Blaha,  Hlavný denník, DAV DVA, Hlavné 
správy a Blog investigatívnej žurnalistiky.     
 

  
 
  

https://memo98.sk/article/Vojna%20na%20Ukrajine%20-%20Slovensko%20a%20Facebook%20%5Bmesiac%20%231%5D
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[Graf 11]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom 
„Remišová“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
 

 
 
[Graf 12]  
Sieťová mapa sledujúca výskyt a šírenie kľúčového slova "Remišová" na slovenských 
FB skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch (3. máj 2021 - 1. máj 2022). 
Veľkosť bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v ktorých 
bolo na danej skupine/stránke/overenom profile použité kľúčové slovo (Remišová). 
Bubliny ‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky (text, link, foto, video), 
ktoré boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ bublín zodpovedá súčtu 
interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, ktorí ho uverejnili. 
Najväčšia bublina na mape má 183 363 interakcií (e-Report). 
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Romana Tabák 
 

Romana Tabák má predovšetkým na Instagrame pomerne solídnu bázu svojich 
followerov. Táto politička pôvodne kandidovala za hnutie OĽaNO a neskôr prešla do 
poslaneckého klubu SME Rodina. Náš monitoring jej stránky na Facebooku (ako 
Romana Tabak) nezaznamenal výraznú prepojenosť a aktivity zo strany 
dezinformačných aktérov, ako to bolo v prípade vyššie uvedených političiek, 
s výnimkou Hlavného denník a Blogu investigatívnej žurnalistiky.  
 
Treba však spomenúť, že sme zaznamenali ďalších aktérov, ktorí boli vzájomne 
prepojení, ako naznačuje graf 16 - patrili k nim Ereport, antisystémový Roman 
Michelko (Veci verejné), viacerí extrémistickí a nacionalistickí politici (Milan 
Mazurek, Marek Kurta, Slavěna Vorobelová, Anna Belousovová), Eduard Chmelár 
ako aj otvorene proruské subjekty Slovensko-ruská spoločnosť, Volím Harabina a 
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ďalšie zdroje s otvorene prokonzervatívnym a nacionalistickým príklonom (Za 
národné, kresťanské a sociálne Slovensko).     
 
 

           
 



                                                    

 29 

           
 
 
 
 
[Graf 13]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom 
„Tabák“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
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[Graf 14]  
Sieťová mapa sledujúca výskyt a šírenie kľúčového slova "Tabák" na slovenských FB 
skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch (3. máj 2021 - 1. máj 2022). Veľkosť 
bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v ktorých bolo na 
danej skupine/stránke/overenom profile použité kľúčové slovo (Tabák). Bubliny 
‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky (text, link, foto, video), ktoré 
boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ bublín zodpovedá súčtu 
interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, ktorí ho uverejnili. 
Najväčšia bublina na mape má 58 087 interakcií (Zomri). 
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Jana Bittó Cigániková 
 

Napriek výrazne proeurópskemu a liberálnemu postoj tejto političky SaS (bývalá 
predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo) sa Jana Bittó Cigániková 
nestala terčom výrazného útoku zo strany jedného prokremeľského aktéra, ale ako 
naznačuje graf 19, bolo tam viacej proruských aktérov najaktívnejšie zoskupených 
okolo Extra plus. Zaujímavá je skutočnosť, že Extra plus sa prelínal s webom 
eReport, ktorý je blízky k Smeru-SD a Hlasu (web funguje ako ich spriatelená 
internetová televízia a vysiela takmer výlučne vyjadrenia ich politikov). K Jane Bittó 
Cigánikovej sa vyjadrovali aj ďalší dezinformační aktéri, ako napríklad Hlavný 
denník, Hlavné správy, Informácie bez cenzúry a Blog investigatívnej žurnalistiky.     
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[Graf 15]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom „Bittó 
Cigániková“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
 

 
 
[Graf 16]  
Sieťová mapa sledujúca výskyt a šírenie kľúčového slova "Bittó Cigániková" na 
slovenských FB skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch (3. máj 2021 - 1. máj 
2022). Veľkosť bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v 
ktorých bolo na danej skupine/stránke/overenom profile použité kľúčové slovo 
(Bittó Cigániková). Bubliny ‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky 
(text, link, foto, video), ktoré boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ 
bublín zodpovedá súčtu interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, 
ktorí ho uverejnili. Najväčšia bublina na mape má 54 531 interakcií (SaS). 
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Pre sieťové mapy Moniky Beňovej, Denisy Sakovej a Petry Krištúfkovej nebol 
dostatočný počet údajov a dát, vzhľadom na fakt, že v kontexte nášho monitoringu 
sa iba v obmedzenej miere (ak vôbec) objavovali v príspevkoch proruských aktérov. 
 

4.2 Novinárky 
 
Monika Tódová 
 

Slovenské novinárky sa stali terčom dehonestujúcich, vulgárnych a sexistických 
útokov a to najmä zo strany politikov, ktorí boli predmetom ich investigatívnych 
reportáží. Najmä novinárka Denníka N Monika Tódová sa opakovane stala terčom 
sexistických urážok a útokov zo strany politikov strany SMER-SD, pričom 
podpredseda strany Ľuboš Blaha zašiel až tak ďaleko, že ju vyzval, aby zverejnila 
"obscénne video zo svojej spálne". Pri pokrývaní tém súvisiacich s korupciou 
a nekalými praktikami predchádzajúcej vlády verejne priznala, že dostávala 
vyhrážky a nenávistné správy, pričom útočníci si želali, aby skončila ako Ján Kuciak, 
nazývali Sorosovou dievčinou, alebo komentovali jej fyzický vzhľad.  
 
V monitorovanom období sa stala terčom útokov najmä zo strany Ľuboša Blahu, 
Eduarda Chmelára, Milana Uhríka, stránky Veci verejné, Martina Daňa a jeho portálu 
Ginn. 
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[Graf 17]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom 
„Tódová“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
 

 
 
 
 
[Graf 18]  
Sieťová mapa sledujúca výskyt a šírenie kľúčového slova "Tódová" na slovenských FB 
skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch na Facebooku (3. máj 2021 - 1. máj 
2022). Veľkosť bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v 
ktorých bolo na danej skupine/stránke/overenom profile použité kľúčové slovo 
(Tódová). Bubliny ‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky (text, link, 
foto, video), ktoré boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ bublín 
zodpovedá súčtu interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, ktorí 
ho uverejnili. Najväčšia bublina na mape má 65 790 interakcií (Ľ. Blaha). 
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Zuzana Kovačič Hanzelová 
 

Ďalšia prominentná novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová sa sťažovala na prijímanie 
podobných správ, ktoré ju 17. decembra 2021 prinútili prestať používať svoje konto 
na Facebooku (naďalej používa svoje konto na Instagrame).  
 
Vo svojom rozlúčkovom príspevku poukázala na viaceré znepokojujúce tendencie, 
ktoré boli hlavnými dôvodmi jej rozhodnutia, vrátane proruského trollingu: 5  
 

                                                 
5  https://www.facebook.com/zuzana.hanzelova.1/posts/10223484096423249 

https://www.facebook.com/zuzana.hanzelova.1/posts/10223484096423249
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Výsledky nášho monitoringu indikujú, že v monitorovanom období sa k laureátke 
Ceny slovenských novinárov za rok 2021 Zuzane Kovačič Hanzelovej na Facebooku 
vyjadrovali rôzni aktéri, od médií, cez politické strany a osobnosti, ako aj kultúrne 
centrá a občianske iniciatívy. Zároveň sa zapojili aj antisystémové subjekty, aj keď 
väčšinou skôr nekoordinovane (Hlavný denník, Artur Bekmatov, Slobodný vysielač, 
Zdrojj, hlavnespravy.sk, Portál Kulturblog, Extra Plus, Slovanské Noviny, Anna 
Belousovová, Kancelária Koordinátora úderky). Azda jedinou výnimkou bolo 
zoskupenie občanov a skupín, ktorých hnacím motorom bol nesúhlas so súčasným 
politickým zriadením a jeho hlavnými protagonistami. Z mapy vyplýva, že tento 
klaster obsahuje aj rôzne prokremeľské subjekty, ako napríklad Picuscapital.sk, 
Slovensko-ruská spoločnosť, Som vlastenec, volím stranu Vlasť, Stojíme za Milanom 
Uhríkom - Hnutie REPUBLIKA. 
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[Graf 19]  
Časový graf zobrazujúci počet všetkých postov a interakcií spojených s menom 
„Kovačič Hanzelová“ (3. máj 2021 - 1. máj 2022).    
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[Graf 20]  
Sieťová mapa sledujúcej výskyt a šírenie kľúčového slova "Kovačič Hanzelová" na 
slovenských FB skupinách/FB stránkach/FB overených profiloch (3. máj 2021 - 1. máj 
2022). Veľkosť bubliny ilustruje počet interakcií pre všetky príspevky (posty), v 
ktorých bolo na danej skupine/stránke/overenom profile použité kľúčové slovo 
(Kovačič Hanzelová). Bubliny ‘top post’, ‘post’ predstavujú najvirálnejšie príspevky 
(text, link, foto, video), ktoré boli od aktérov zdieľané ďalej. Veľkosť týchto ‘post’ 
bublín zodpovedá súčtu interakcií, ktoré tento príspevok získal u každého z aktérov, 
ktorí ho uverejnili.  Najväčšia bublina na mape má 9 475 interakcií (SME). 
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4.3 Aktéri šíriaci dezinformácie 
 
Skutočnosť, že na Slovensku pôsobí prokremeľská propaganda priznali štátne 
inštitúcie už v roku 2016, keď ministerstvo vnútra oficiálne uviedlo, že "Slovensko, 
podobne ako iné štáty strednej a východnej Európy, sa stalo predmetom 
informačného ovplyvňovania zo strany vplyvových štruktúr Ruskej federácie". V 
novoprijatej Bezpečnostnej stratégii do roku 2021 sa ďalej uvádza, že "škodlivá 
strategická propaganda vrátane dezinformačných aktivít má potenciál polarizovať 
spoločnosť, rozvracať politický systém, podkopávať dôveru a vôľu občanov brániť 
demokratický a právny štát a spochybňovať význam členstva Slovenskej republiky 
v NATO a EÚ".  
 
Identifikovaní aktéri, ktorí šíria dezinformácie, pôsobia na slovenskom internete a 
sociálnych sieťach už niekoľko rokov a šíria nacionalistický, proruský, proti 
EÚ/NATO/USA a proti imigračný pohľad na svet a často podporujú pravicovú, 
nacionalistickú agendu. Podporovali krajne pravicovú Ľudovú stranu - Naše 
Slovensko (ĽSNS), jej odnož stranu Republika, ako aj Slovenské hnutie obrody.  
 
Ich aktivity voči političkám a novinárkam však doteraz neboli systematickejšie 
skúmané. Použili sme zoznam prokremeľských aktérov, ktorý zostavila spoločnosť 
Gerulata Technologies a porovnali ho so zisteniami z nášho monitoringu médií. 
Zistili sme, že zo 14 aktérov z tohto zoznamu, ktorí majú stránku na Facebooku a sú 
označení v troch najrizikovejších kategóriách hrozieb, sa v našich zisteniach 
vyskytovalo 13 aktérov (s výnimkou oficiálnej stránky veľvyslanectva RF), ktorí sa 
zúčastňovali na negatívnych kampaniach proti skúmaným političkám a novinárkam. 
Predovšetkým piati aktéri - Ľuboš Blaha, Róbert Švec – Slovenské Hnutie Obrody, 
Slovenské Hnutie Obrody, Eduard Chmelár a DAV DVA - boli výrazne prítomní 
v najvirálnejších postoch o sledovaných političkách a novinárkach.   
 
Identifikovaných 13 aktérov dezinformácií možno rozdeliť do dvoch hlavných 
kategórií - 7 politických subjektov (politikov alebo strán, či už súčasných alebo 
bývalých) a 6 dezinformačných portálov.  
 
Zo 7 politikov alebo strán bol na Facebooku najviditeľnejší podpredseda strany 
SMER-SD Ľuboš Blaha, ktorý mal obrovský počet sledovateľov až do 14. júna, keď 
mu Meta zrušila verejnú stránku pre opakované porušovanie komunitných 
štandardov. Zamerali sme sa aj na nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý je 
predsedom mimoparlamentnej strany Život - Národná strana a ktorý kandidoval na 
kandidátke fašistickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko do 
parlamentných volieb 2020. Medzi ďalšími skúmanými politikmi sú Milan Uhrík z 
extrémistickej strany Republika (predtým člen strany Kotlebovci - Ľudová strana 
Naše Slovensko) a Róbert Švec, predseda nacionalistického Slovenského Hnutia 
Obrody (SHO). Medzi veľmi aktívnych šíriteľov prokremeľskej propagandy na 
našom zozname patrí aj vysokoškolský učiteľ a bývalý politik Eduard Chmelár a 
bývalý predseda Najvyššieho súdu, minister spravodlivosti a prezidentský kandidát 
Štefan Harabin. 
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Pokiaľ ide o ďalších aktérov zo spomínaného zoznamu, nachádzajú sa tu aj Slobodný 
vysielač, Veci verejné, Hlavné správy, nocomment.sk, Blog investigatívnej 
žurnalistiky a Hlavný denník. 
 
Politici 
 

Ľuboš Blaha (Smer-SD) 
 

Do 14. júna 2022 bol Ľuboš Blaha jedným z najsilnejších slovenských politikov na 
Facebooku, jeho popularita porážala všetky slovenské dezinformačné weby a 
stránky s akýmkoľvek problematickým obsahom. Podľa rôznych analýz Blaha v 
posledných rokoch jednoznačne prekonal Slobodný vysielač či Hlavné správy pokiaľ 
ide o počet lajkov, komentárov a zdieľaní na Facebooku. Jeho stránka na Facebooku 
založená v roku 2018 mala takmer 175 000 sledovateľov, keď ju Meta zrušila po 
predchádzajúcich upozorneniach na porušovanie pravidiel platformy, ktoré boli 
zákonodarcovi zaslané.  
 

 
 
Treba spomenúť, že Meta dlho prehliadala Blahove príspevky, ktoré veľmi často 
útočili na jeho politických oponentov a šírili dezinformácie a nenávisť. V novembri 
2021 Facebook odstránil Blahovo video proti očkovaniu plné dezinformácií (Blaha 
tvrdil, že vakcíny Covid-19 zabili pacientov, a obviňoval očkovaných z tretej vlny 
koronavírusu). V ďalšom varovaní vo februári 2022 platforma potrestala Blahu aj 
tým, že na jeden deň nesmel na svojej stránke nič zverejňovať. Ďalší trest prišiel v 
apríli 2022, keď mu bol udelený 30-dňový ban za šírenie nenávisti (zosnulú 
americkú diplomatku Madeleine Albrightovú označil za "balkánsku mäsiarku", čím 
narážal na bombardovanie Juhoslávie v roku 1999). Rozhodnutie odstrániť Blahovu 
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stránku za to, že opakovane ignoroval výzvy platformy, aby nezverejňoval obsah, 
ktorý nie je v súlade s pravidlami Facebooku, prišlo takmer mesiac po tom, ako 
niekoľko členov amerického Kongresu napísalo Markovi Zuckerbergovi list, v 
ktorom kritizovali Facebook za to, že nerieši nebezpečné šírenie proruských 
dezinformácií na svojich platformách na Slovensku.   
 
Tomáš Taraba (ŽIVOT - Národná strana) 
 

Tomáš Taraba je nezaradený poslanec NR SR, ktorý bol zvolený na kandidátke 
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko za malú krajne pravicovú stranu 
Kresťanská demokracia – Život a prosperita, ktorá v súčasnosti funguje pod názvom 
Život - Národná strana.  
 

 
 
Je známy svojim aktívnym bojom za práva nenarodených detí, ako aj online 
zosmiešňovaním dcéry prezidentky Čaputovej, ktoré slovenská polícia definovala 
ako kyberšikanu.  
 
Dňa 19.10.2022 Taraba na svojom facebookovom profile zverejnil screenshot z 
módnej prehliadky Fashion Live! v Bratislave, kde dcéra Zuzany Čaputovej Emma 
pracovala ako modelka. Uviedol na nej posmešný komentár: "Po včerajšku vieme, že 
máme na Slovensku novú topmodelku." Treba spomenúť, že dcéra Čaputovej je 
neplnoletá a nie je politicky aktívna. Prezidentkina reakcia bola rýchla a kritická k 
praktikám, keď na politikov útočia oponenti prostredníctvom ich detí. Polícia síce proti 
Tarabovi nezakročila, ale na Facebooku napísala, že "osoba, ktorá by mala slúžiť ako 
autorita, sa rozhodla vystaviť mladé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov, verejnému lynču. 
Bez ohľadu na to, čí je to dcéra, ide o bezhraničný útok na dieťa pre jeho vzhľad". 
 

https://schiff.house.gov/imo/media/doc/letter_to_zuckerberg_5.16.pdf
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Róbert Švec (Slovenské Hnutie Obrody) 
 

Róbert Švec sa v roku 2019 uchádzal o post prezidenta ako nezávislý kandidát s 
podporou vlastnej strany Slovenské Hnutie Obrody. Rodák z Nitry sa pravidelne 
zúčastňuje na pravicovo-extrémistických podujatiach a prezentuje sa proruský 
a protieurópsky politik. Facebooková stránka jeho strany Slovenské Hnutie Obrody 
sa zameriava na "hrozby" zo západnej Európy, multikulturalizmus, globalizáciu, 
liberalizmus, náboženské či sexuálne menšiny alebo migráciu, pričom na 
posilňovanie rôznych obáv a stereotypov sú mimoriadne často využívané témy 
migrácie a očkovania.  
 
Na svojej stránke ako aj na stránke SHO boli taktiež spochybňované opatrenia prijaté 
počas Covid-19 a šírili strach a odpor voči očkovaniu na základe neoverených alebo 
manipulatívne prezentovaných informácií.  
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Stránka Róberta Šveca obsahuje aj antisemitské konšpiračné teórie o finančníkovi a 
filantropovi Georgeovi Sorosovi a jeho údajnom zasahovaní do vnútorných 
záležitostí Slovenskej republiky. 
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Milan Uhrík (Republika) 
 

Milan Uhrík bol v roku 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu na 
kandidátke Ľudová strana Naše Slovensko, z ktorej v roku 2021 odišiel a založil si 
vlastnú stranu Republika. V súvislosti s jeho prejavmi v pléne Európskeho 
parlamentu, ako aj dezinformačnými príspevkami šírenými na sociálnych sieťach v 
súvislosti s vojnou na Ukrajine, podpísalo dvanásť slovenských europoslancov zo 
štyroch politických skupín spoločný list, v ktorom ho odsúdili.  
 

"So znepokojením a hanbou sledujeme vyjadrenia slovenského 
europoslanca Milana Uhríka k ruskej agresii voči Ukrajine. Vo svojich 
vystúpeniach v pléne EP, ako aj vo svojich vyjadreniach na sociálnych 
sieťach opakovane hovorí, že svet podlieha klamlivej propagande, ktorá 
zásobuje médiá dojemnými fotografiami z Ukrajiny. Z tendenčnej a falošnej 
propagande a obviňuje všetkých, ktorí informujú o hrôzach vojny na 
Ukrajine," uvádza sa v otvorenom liste.  

 

Uhríka v liste tiež kritizujú za šírenie nepodložených pochybností o dôveryhodnosti 
dôkazov o vojnových zverstvách Ruska a za šírenie klamlivej protizápadnej 
propagandy, čím robí hanbu nielen sebe, ale aj krajine, ktorú reprezentuje. 
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Eduard Chmelár 
 

Eduard Chmelár je slovenský politický a mediálny komentátor, publicista, historik a 
vysokoškolský pedagóg. V slovenskej politike sa neúspešne pokúšal presadiť v rámci 
Strany zelených, 99% - Hlasu občanov a naposledy v rámci strany Socialisti.sk. V 
roku 2019 kandidoval aj na prezidenta SR. Patrí medzi najvýraznejších šíriteľov 
prokremeľskej propagandy na Slovensku. 
 

                                                 
 
 
Štefan Harabin 
 

Štefan Harabin pôsobil dve funkčné obdobia ako predseda Najvyššieho súdu SR a v 
rokoch 2006 až 2009 bol ministrom spravodlivosti. Rovnako ako Chmelár a Švec aj 
on neúspešne kandidoval na prezidenta v roku 2019 a tvrdil, že ho vyhral (súčasť 
jeho dezinformačného príbehu). Hoci bol nominálne nezávislý, podporila ho 
mimoparlamentná strana Tomáša Tarabu (Kresťanská demokracia - Život 
a prosperita, momentálne ŽIVOT-NS) a kandidoval na platforme "tradičnej 
slovenskej kultúry založenej na kresťanstve a rodine, ktorú tvorí muž - otec a žena - 
matka" a odmietal "gender ideológiu". Treba spomenúť, že počas kampane obvinil 
moslimských migrantov zo "zabíjania a znásilňovania európskych žien v Nemecku a 
Francúzsku" a tvrdil, že jeho protivníci chcú zničiť slovenskú kultúru. Odsúdil tiež 
NATO, inštitúcie Európskej únie, ako aj homosexuálov.  
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Dezinformačné médiá 
 
Hlavný denník 
 

Hlavný denník vznikol v roku 2018 a jeho prvým šéfredaktorom bol Peter Králik, 
ktorý predtým založil dezinformačné weby Medzičas, Konzervatívny výber a 
Slobodný výber. Neskôr ho nahradil Robert Merva a v roku 2020 Ivan Čeredejev, 
ktorý predtým viedol Slovenskú tlačovú agentúru TASR. Oficiálnym 
prevádzkovateľom Hlavného denníka je občianske združenie Verbina, ktoré spolu 
zakladal bývalý Mečiarov novinár Pavel Kapusta. V 90. rokoch Kapusta pripravoval 
propagandistickú reláciu Fašírka vo verejnoprávnej STV, neskôr viedol časopisy 
Extra, Extra Plus a v súčasnosti je šéfredaktorom dezinformačného webu Na palete. 
Niekoľkokrát kandidoval do parlamentu za SNS a opakovane pôsobil v parlamente 
ako poslanecký asistent. Podobne ako Hlavné správy, aj Hlavný denník šíril 
dezinformácie, prokremeľskú propagandu a množstvo lekárskych hoaxov. 
Napríklad na začiatku pandémie tvrdil, že "koronavírus je biologická zbraň", ktorá 
má "vážny vplyv na žltú rasu". 
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V priebehu marca 2022 Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zablokoval štyri 
dezinformačné webové stránky - Hlavné správy, Armádny magazín, Hlavný denník 
a Infovojna. NBÚ identifikoval na spomenutých webových stránkach škodlivú 
aktivitu a ich obsah považoval za šírenie dezinformácií a typ hybridnej hrozby. 
Blokovanie dezinformačných médií bolo reakciou na ruskú vojenskú agresiu na 
Ukrajine a bolo umožnené novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú 
koncom februára prijal parlament v skrátenom konaní. Blokovanie malo pôvodne 
trvať do júna 2022 a hoci bolo legislatívne umožnené jeho predĺženie do septembra 
2022, spomínané weby boli opätovne funkčné od začiatku leta 2022 (Pozri tiež 
Blokovanie dezinformačných webov) 
 
Hlavné správy 
 

Hlavné správy patria k fiktívnym spravodajským webom, ktoré pôsobia dojmom 
štandardného internetového spravodajstva, ale v skutočnosti vedú permanentnú 
prokremeľskú kampaň proti Západu. Prevádzkuje ich Róbert Sopko, košický 
podnikateľ, ktorý vlastní malú tlačiareň na výrobu reklamných predmetov. Bol 
jedným z kresťanských aktivistov, ktorí pomáhali organizovať prvý Pochod za život 
v Košiciach v roku 2013. Hlavné Správy boli pôvodne koncipované ako portál, ktorý 
popri preberaní správ z tlačovej agentúry TASR informoval o dianí v cirkvi. 
 
V roku 2014, po vypuknutí vojny na Ukrajine, zmenili svoje zameranie a začali 
produkovať články podporujúce Putinovo Rusko, ktoré boli vždy plné výmyslov a 
dezinformácií. Odvtedy portál spochybňuje proeurópsku orientáciu Slovenska, 
členstvo v NATO a vykresľuje západnú Európu ako priestor rozvrátený migrantmi. 
Ich financovanie bolo viackrát spochybnené, naposledy ministrom obrany 
Jaroslavom Naďom, ktorý vyhlásil, že toto médium financuje Rusko. Zaujímavé je, že 
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Denník N zistil, že pre Hlavné správy písal ruský občan Jevgenij Palcev (podpisoval 
sa menom Eugen Rusnák), ktorý šíril prokremeľskú propagandu. Podľa Denníka N 
má Palcev kontakty na ruskú mediálnu skupinu Rossija Segodňa (Rusko dnes) 
financovanú Kremľom. Rusnák alias Palcev chválil separatistov na východe Ukrajiny, 
šíril alternatívne verzie o otrávení agenta Skripaľa alebo o zostrelení malajzijského 
lietadla nad ukrajinským územím v roku 2014 a propagoval jazdy na motorkách 
Nočných vlkov (ktorí fungujú ako predĺžená ruka Vladimira Putina).  
 
Aj Hlavné správy ponúkali značný priestor antisystémovým politikom. Pred voľbami 
2016 portál intenzívne podporoval Kotlebovu ĽSNS a čiastočne aj Borisa Kollára a 
jeho stranu SME Rodina. Z výročnej správy strany za rok 2021 vyplýva, že košická 
spoločnosť Heuréka Evolution, ktorá je vydavateľom Hlavných správ, dostala vlani 
od Kollárovcov minimálne 57 600 eur. Ďalších 27 200 eur poslala strana 
občianskemu združeniu Verbina, ktoré vydáva webovú stránku Hlavný denník. Oba 
weby uverejňovali pozitívne články o strane Sme rodina a Borisovi Kollárovi, 
informoval denník SME. Kollár na otázky SME odpovedal, že strana si objednáva 
reklamu aj v iných médiách a že Hlavné správy ani Hlavný denník nepovažuje za 
problematické s tým, že "sú rovnako dezinformačné ako váš SME alebo Denník N". 
 
Portál Veci verejné (zmenený z pôvodného DAV DVA od 15.4.2021) 
 

Dav Dva bol založený s ambicióznym plánom stať sa nástupcom legendárneho 
ľavicového časopisu Dav (1924-1937), ale táto ambícia sa nenaplnila. Portál od 
svojho vzniku združoval okruh publicistov a intelektuálov s afinitou k "národnému 
komunizmu" či národnému ľavičiarstvu - mnohé jeho osobnosti boli a sú politicky 
aktívne priamo v Komunistickej strane Slovenska (Ivan Lulják, Karol Ondriaš), 
prípadne v iných krajne ľavicových politických združeniach. Jednou z vedúcich 
osobností portálu je publicista Roman Michelko, ktorý sa dlhodobo pohybuje na 
pomedzí národno-konzervatívnej politiky a extrémizmu. Jeho vyjadrenia o potrebe 
dekriminalizácie vojnového zločinca a bývalého prezidenta Jozefa Tisa mu v roku 
2015 zabránili stať sa členom správnej rady Ústavu pamäti národa. Vo voľbách 2020 
Michelko kandidoval za stranu Vlasť na treťom mieste za lídrom Štefanom 
Harabinom.  
 
Pokiaľ ide o témy, portál je prevažne ľavicový, rekonštruuje boje studenej vojny, kde 
Západ je zhýralým zdrojom zla a rozkladu a Východ je garantom správnej 
interpretácie kultúry a politiky. Portál reprodukuje dezinformačné naratívy o ruskej 
hybridnej vojne vedenej proti demokratickým štátom, ako aj vtedy, keď šíri 
nepodložené a manipulatívne správy, obhajuje geopolitické záujmy Ruska a 
spochybňuje fakty o ruskej agresii na Ukrajine. 
 
Slobodný vysielač 
 

Slobodnyvysielac.sk je doplnkovou mediálnou aktivitou k prevádzke internetového 
rádia. Vlastníkom stránky je Združenie Ľudia za lepšiu budúcnosť, v sekcii kontakty 
sú uvedení Boris Koróni a Peter Kršiak. Podľa Koróniho tradičné médiá nie sú 
objektívne, neposkytujú priestor rôznym názorom a nepôsobia nezávisle a slobodne. 
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Naproti tomu Koróni tvrdí, že Slobodný vysielač prideľuje priestor pluralite názorov 
nepodlieha žiadnej cenzúre. Vo vysielaní sa objavilo viacero extrémnych politikov 
vrátane Mariana Kotlebu, Milana Mazureka, Milana Uhríka a tvorcov iných 
konšpiračných médií, ako napríklad Tibor Eliot Rostas (právoplatne odsúdený za 
hanobenie rasy a národa). Novinár Denníka N Vladimír Šnídl upozornil na to, že 
Slobodný vysielač je jednou z platforiem, ktoré na slovenskom Facebooku v 
najväčšej miere šíria prokremeľskú propagandu:  
 

"Prokremeľskú propagandu na Facebooku najviac šírili Hlavné správy a 
Slobodný vysielač". 

 
Treba tiež spomenúť, že Slobodný vysielač často preberá informácie z 
konšpiračného webu Hlavné správy, ktorý ten pravidelne šíri dezinformácie, 
manipulácie a nepravdivé informácie. 
 

                
 
 
Portál nocomment.sk a Blog investigatívnej žurnalistiky sú ďalšími 
dezinformačnými kanálmi uvedenými na zozname Gerulata Technologies. Policajný 
zbor SR (na svojej facebookovej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR) na Slovensku 
upozornil na portál nocomment.sk keď šíril hoax o austrálskych nemocniciach.  
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Blokovanie dezinformačných webov  
 

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) dostal po začiatku ruskej agresie na Ukrajine na 
základe novelizovanej legislatívy (zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti) právomoc urýchlene blokovať dezinformačné stránky. Pôvodne tak 
mohol robiť len do 30. júna, a hoci 15. júna parlament predĺžil túto výsadu NBÚ o 
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ďalšie tri mesiace (do 30. septembra 2022), NBÚ ju už nevyužil a v období júl-
september nevydal žiadne rozhodnutie o blokovaní.  
 
Následkom sa všetky štyri blokované webové stránky - Hlavné správy, Armádny 
magazín, Hlavný denník a Infovojna stali od začiatku leta 2022 opätovne plne 
funkčnými, pričom pri pokrývaní ruskej agresie na Ukrajine šíria naďalej 
prokremeľskú propagandu. 
 
Blokovanie obsahu mal na starosti NBÚ - zákon mu dával právomoc blokovať 
webové stránky šíriace "škodlivý obsah" alebo vykonávajúce "škodlivú činnosť". 
Zákon definuje "škodlivý obsah" ako obsah, ktorý môže spôsobiť kybernetický 
bezpečnostný incident", a "škodlivú činnosť" ako akúkoľvek činnosť, ktorá okrem 
iného spôsobuje šírenie "závažných dezinformácií a iných foriem hybridných 
hrozieb". Mohol rozhodovať z vlastnej iniciatívy, bol aj vykonávateľom blokovania a 
môže blokovať obsah mohol prostredníctvom poskytovateľa internetového 
pripojenia alebo prostredníctvom poskytovateľa národnej domény ".sk". 
 
Najväčšie otázniky od začiatku vyvolával proces posudzovania, na základe ktorého 
NBÚ zablokovala konkrétnu stránku. Zákon ani k nemu pripojená vyhláška 
nedefinovali, čo je to dezinformácia, ani nevysvetľovali, ako ju posudzovať. Ako píše 
NBÚ na svojej webovej stránke, "pojem dezinformácia nie je v Slovenskej republike 
zatiaľ kodifikovaný". To znamená, že nemá ustálený obsah. Úrad však uvádzal, že v 
takejto situácii pracoval s definíciami z odborných publikácií a oficiálnych 
európskych dokumentov. 
 
Napriek tomu NBÚ na svojej stránke opisuje niekoľko fenoménov, ako sú falošné 
správy, hoax, propaganda, konšpiračná teória, paródia a satira, škodlivé informácie, 
dezinformácie, ako aj dezinformácie, ktoré sú opísané nasledujúcim spôsobom:  
 

"Dezinformácie sa vzťahujú na nepravdivé alebo zmanipulované 
informácie, ktoré sa šíria zámerne s cieľom zavádzať a spôsobiť škodu. 
Dezinformácie môžu mať podobu falošného alebo zmanipulovaného textu, 
obrázkov, videí alebo zvukových záznamov a môžu sa používať na podporu 
konšpirácií, šírenie pochybností a diskreditáciu pravdivých informácií 
alebo jednotlivcov a organizácií. Aj pravdivé informácie možno považovať 
za dezinformácie, ak sú prezentované manipulatívnym spôsobom. Medzi 
dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira, paródia 
alebo správy a komentáre zaujaté v prospech jednej strany, ktoré sú takto 
jasne označené." 
 

Ako v marci 2022 prezentovali Aktuality.sk, možno teda predpokladať, že NBÚ 
vychádzal z tejto definície. Je ťažké preniknúť hlbšie do rozhodovacieho procesu. 
NBÚ totiž neuvádzal, ako konkrétne bude posudzovať škodlivosť obsahu v prípade 
dezinformácií. Ako uviedol hovorca NBÚ pre Aktuality, "v praxi budeme vychádzať 
najmä z podkladov Národného bezpečnostného analytického centra (spadajúceho pod 
Slovenskú informačnú službu, SIS - Slovenská informačná služba), ktoré združuje 
bezpečnostné zložky štátu". Informácie sa získavajú najmä od spravodajskej služby 

https://domov.sme.sk/c/22977844/hlavne-spravy-hlavny-dennik-infovojna-dezinformacne-media.html
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(SIS), polície a vojenského spravodajstva. Všetky tri zložky deklarovali, že s NBÚ 
úzko spolupracujú a budú poskytovať informácie. Keďže však ide o utajované 
informácie, viac neprezradili. 
 
Ďalším vážnym problémom je, že štát tajil dôvody blokovania. NBÚ svoje 
rozhodnutia nezverejňuje, neposlala ich redakciám blokovaných webových stránok 
a nevyhovela ani žiadosti o ich zverejnenie podľa zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám (č. 211/2000 Z. z.).  
 
NBÚ pri blokovaní webov vysvetľoval, že existujúca legislatíva mu neumožnila 
transparentnejší postup. Stačila by jediná veta v zákone, ktorá by úradu prikázala 
zverejňovať rozhodnutia na svojej internetovej stránke. Podmienky blokovania 
webových stránok však napriek prísľubu NBÚ, neboli vo vyhláške špecifikované. 
Slovenský zákon bol ešte horší ako ten ruský pred vojnou, napísal v apríli právnik 
Martin Husovec: "Zákon o blokovaní dezinformačných webov zďaleka nespĺňa 
základné ústavné požiadavky. Priestupky voči judikatúre Európskeho súdu pre ľudské 
práva sú celkom jasné a početné." 
 
Na jeseň 2022 bol do NR SR predložený nový návrh vyššie uvedeného zákona o 
kybernetickej bezpečnosti, pričom od jeho schválenia (predpokladá sa na jar 2023) 
sa očakávajú lepšie pravidlá pre proces možného blokovania webových stránok. 
Návrh na blokovanie by mal pochádzať od oprávneného subjektu presadzovania 
práva (nie od samotného NBÚ) a ďalej by ho mal schvaľovať súd.  
 

V Českej republike mala táto iniciatíva inú podobu. Štát neprijal legislatívu na takéto 
blokovanie - štát (prostredníctvom žiadosti Národného centra kybernetických 
operácií [NCKO], ktoré je súčasťou Vojenského spravodajstva) vyzval rôzne subjekty 
prevádzkujúce internetovú infraštruktúru, aby blokovali - čo mali robiť mobilní 
operátori a správca národnej domény. Ako vo februári informoval investigatívny 
portál Lupa.cz, centrum (NCKO) vo februári požiadalo o zablokovanie 22 domén.  
 
Správca českej domény CZ.NIC využila možnosť takéhoto blokovania a pôvodne 
zablokovalo osem domén. Koncom mája 2022 združenie sedem z týchto domén 
odblokovalo (okrem domény ac24.cz), keď nedostalo príkaz od súdu, polície alebo 
iného príslušného štátneho orgánu.  
 
V júni 2022 český verejnoprávny rozhlas (ČRo) informoval, že spoločnosť AC24, 
ktorá prevádzkuje webovú stránku ac24.cz, podala na súd návrh na vydanie 
predbežného opatrenia na zákaz blokovania. Podľa portálu DSL.sk, ďalšiu žalobu 
oznámili v júni 2022 aj mimovládne organizácie Otevřená společnost a Institut H21. 
Podľa nich spôsob realizácie porušuje garanciu slobody prejavu, práva na prijímanie 
informácií a princípy právneho štátu a cieľom žaloby je objasniť ústavné limity 
zásahu proti dezinformáciám a motivovať štát k systémovejšiemu prístupu. V čase 
vydania správy neboli v tejto veci známe žiadne právoplatné súdne rozhodnutia.   
 
Hoci na Slovensku NBÚ v roku 2022 zablokovala štyri webové stránky, verejne nie 
je známe, že by boli v súvislosti s blokovaním podané nejaké žaloby. 
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Príloha 1. Metodológia 
 
Kvantitatívna analýza sa zamerala na všetky príspevky vytvorené analyzovanými 
subjektmi počas monitorovaného obdobia. Metadáta Facebooku (FB), ako napríklad 
počet príspevkov (postov) a interakcií (reakcií, komentárov a zdieľaní), boli získané 
pomocou nástroja CrowdTangle. Keďže CrowdTangle sleduje len verejný obsah a 
nezahŕňa súkromné osobné profily alebo súkromné skupiny, zamerali sme sa len na 
verejné skupiny, stránky a overené profily verejne známych osôb. Hoci by bolo 
nepochybne zaujímavé skúmať aj uzatvorené skupiny, najmä v súvislosti s témou násilia 
páchaného na ženách online, získavanie údajov zo súkromných účtov a skupín zahŕňa 
rôzne etické otázky, ktoré je potrebné riešiť, v neposlednom rade povahu súhlasu, 
správne určenie a rešpektovanie očakávaní týkajúcich sa súkromia na stránkach 
sociálnych sietí a anonymizáciu údajov pred ich zverejnením, čo si vyžaduje dostatok 
času a zdrojov. 
 

Do úvodnej fáze monitoringu sme zahrnuli všetky poslankyne NR SR, ktoré sa ujali 
mandátu po parlamentných voľbách 2020, a tiež poslankyne EP zvolené zo Slovenska 
v roku 2019. Vzorku sme nakoniec zúžili na najexponovanejšie zástupkyne koalície 
a opozície. Podobný postup sme zvolili aj pri výbere novinárok.  
 

Monitorované  aktérky 
• 9 FB verejných stránok političiek 

o Zuzana Čaputová, prezidentka 
o Romana Tabák, kandidovala za OĽaNO (premiérska strana), od 2022 

v parlamentnom klube Sme rodina (vládna strana)6 
o Petra Krištúfková, Sme rodina (vládna strana) 
o Jana Bittó Cigániková, SaS (vládna strana) 
o Lucia Ďuriš Nicholsonová, bývala členka SaS, poslankyňa EP/Renew 
o Veronika Remišová, Za ľudí (vládna strana, predsedníčka) 
o Monika Beňová, Smer-SD, poslankyňa EP/SD (opozícia) 
o Denisa Saková, Hlas-SD (opozícia) 
o Irena Bihariová, PS (neparlamentná strana)   

• 2 FB verejných stránok novináriek (verifikované, bežné)7 
o Zuzana Kovačič Hanzelová, SME 
o Monika Tódová, Denník N  

 

Mapovanie siete  
Na sledovanie šírenia kľúčových slov v rámci FB skupín alebo FB stránok sme použili 
open-source nástroj na mapovanie a grafickú vizualizáciu sietí Gephi. Mapovanie siete 
pomocou programu Gephi nám umožnilo zistiť, v ktorých skupinách sa naše kľúčové 
slová stretli s najväčším počtom interakcií a ktoré skupiny/stránky zdieľali kľúčové 
slová najčastejšie.  
 

Sieťové grafy bolo možné použiť aj na identifikáciu:  
o ktoré účty (ktorí aktéri) zdieľali kľúčové slová najčastejšie;  
o ktoré účty zdieľali kľúčové slová najčastejšie medzi sebou (napr. boli zoskupené). 

                                                 
6  Dňa 4. mája bola vylúčená z parlamentného klubu OĽaNO, pretože sa zdržala hlasovania o 

vydaní bývalého premiéra Roberta Fica na trestné stíhanie.   
7  Pre tento typ profilov neposkytuje CrowdTangle údaje o zobrazeniach videa. 
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Definície:  
 

Bubliny (nody) sú kruhy a body na sieťovej mape. V našom prípade sú bublinami účty 
(konkrétna FB skupina, FB stránka alebo FB overený profil). Ich veľkosť odráža 
množstvo interakcií na v kontexte použitia kľúčových slov (čím väčšia bublina, tým vyšší 
počet interakcií na príslušný príspevok, kde sa spomína kľúčové slovo).  
 

Hrany (edges) sú línie, ktoré spájajú bubliny. V našom prípade sú hrany spojením medzi 
konkrétnymi aktérmi na Facebooku (FB skupina, FB stránka, FB overený profil, 
kombinácia). Hrany zároveň ukazujú smer šírenia obsahu (príspevku) od jedného 
aktéra k druhému. 
 
[Graf 21]  
Analýza sietí aktérov a obsahov príspevkov pomocou Gephi a CrowdTangle 
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Príloha 2. Slovník pojmov  

Sociálne siete:   
Sociálne siete: webové alebo mobilné platformy, ktoré umožňujú obojstrannú interakciu 
prostredníctvom obsahu a komunikácie vytváranej používateľmi. Sociálne siete teda nie 
sú médiá, ktoré pochádzajú len z jedného zdroja alebo sú vysielané zo statickej webovej 
stránky. Sú to skôr médiá na špecifických platformách, ktoré sú navrhnuté tak, aby 
používateľom umožňovali vytvárať (generovať) obsah a komunikovať s informáciami a 
ich zdrojom.  
 
Profil, stránka a skupiny na Facebooku:  
Profil je miesto na Facebooku, kde môže ktokoľvek zdieľať informácie o sebe. Profil je 
potrebný na vytvorenie stránky alebo na pomoc pri jej správe. Stránky sú miesta na 
Facebooku, kde sa môžu umelci, verejne známe osoby, podniky, značky, organizácie a 
neziskové organizácie spojiť so svojimi fanúšikmi alebo zákazníkmi. Keď sa niekomu na 
Facebooku páči stránka alebo ju sleduje, môže začať vo svojom kanáli správ vidieť 
aktualizácie z tejto stránky. Ak chcete vytvoriť skupinu alebo pomôcť pri jej správe, 
musíte mať profil. Skupiny sú miestom na komunikáciu o spoločných záujmoch s 
určitými ľuďmi. Môžete vytvoriť skupinu pre čokoľvek - rodinné stretnutie, športový 
tím po práci, knižný klub - a prispôsobiť nastavenia ochrany osobných údajov skupiny 
podľa toho, kto sa má k nej pripojiť a vidieť ju. Keď sa pripojíte k skupine na Facebooku, 
obsah tejto skupiny sa začne zobrazovať v kanáli správ. 
 
CrowdTangle:  
Nástroj Facebooku, ktorý pomáha pochopiť, analyzovať a informovať o dianí v 
sociálnych médiách. Používa sa na sledovanie verejného obsahu na sociálnych sieťach 
Facebook, Instagram a Reddit a na porovnávanie výkonnosti verejných účtov v priebehu 
času. Používa sa aj na sledovanie odkazov a zisťovanie širších trendov s cieľom 
pochopiť, ako sa verejný obsah šíri v sociálnych médiách. CrowdTangle sleduje len 
verejne dostupné príspevky. 
 
Interakcie:  
CrowdTangle definuje interakcie ako celkový počet reakcií (like, love, care, haha, wow, 
sad, angry) zdieľaní a komentárov k príspevku na Facebooku. 
 
Gephi: 
Je voľne dostupný softvér na vizualizáciu a skúmanie všetkých druhov grafov a sietí. 
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MEMO 98  
 
Medzinárodne rešpektovaná, nezávislá, nezisková špecializovaná mediálna inštitúcia s 25-ročnými 
skúsenosťami s monitorovaním a výskumom médií a s pomocou skupinám občianskej spoločnosti. Pomocou 
overených a schválených metodík a nástrojov poskytujeme mediálne analýzy a monitoring médií s 
hmatateľnými výsledkami, najmä počas volebných období. Po účasti na viac ako 120 volebných 
pozorovateľských misiách a približne 150 projektoch a školeniach týkajúcich sa médií a volieb vo viac ako 
60 krajinách (v Spoločenstve nezávislých štátov a balkánskych krajinách, ale aj v Afrike, Ázii, Južnej Amerike 
a na Blízkom východe) naši odborníci poskytujú pomoc v oblasti médií, volieb a iných demokratických 
opatrení. 
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Michal Hollý, Slovak Academy of Sciences (Centre of Operations, National competence for High 
Performance Computing)  
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