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ÚVOD
Naša prvá správa analyzovala obdobie od uverejnenia vyhlásenia volieb do NR SR
(5.11.2019) do 26.1.2020 a zameriavala sa na Facebook a Instagram, kde sme sledovali
aktívnosť (počet postov) ako aj interaktivitu (celkový počet reakcií, komentárov
a zdieľaní) politických strán, ich lídrov a top kandidátov.
V druhej správe sme sa venovali prezentácií kandidujúcich strán, hnutí, a ich lídrov v
hlavných spravodajských a diskusných reláciách celoplošne vysielajúcich televízií –
RTVS, TV Markíza TV Joj a TA3 – počas 3 týždňov kampane (14.1.-3.2.2020).
Sledovanými kritériami bol priestor, ktorý médiá venovali monitorovaným subjektom,
ako aj spôsob (pozitívny/neutrálny/negatívny), akým boli prezentované.
V tretej správe sme analyzovali Facebook v období od 27.1. do 19.2.2020 z pohľadu
aktívnosti (počtu postov) ako aj interaktivity (celkový počet reakcií, komentárov
a zdieľaní) kandidujúcich politických strán, ich lídrov a top kandidátov. Pripravili sme
aj prehľad konkrétnych príspevkov, ktoré zaznamenali v období viac ako troch týždňov
tesne pred voľbami najviac interakcií.
Keďže sme však chceli mať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie údaje o tom, z akých
zdrojov čerpajú ľudia na Slovensku informácie o domácej politike, objednali sme si
u agentúry Focus exkluzívny prieskum, ktorý bol realizovaný medzi 15. a 22.1.2020.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že informácie o domácej politike čerpá väčšina
obyvateľov najčastejšie z televízie, ktorú uvádza na prvom mieste ako zdroj až 52%
respondentov. Online médiá na internete (web stránky) ako prvý najčastejší zdroj
informácií o domácom politickom dianí uviedlo 17% respondentov.
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Sociálnu sieť ako prvý najčastejší zdroj informácií o domácom politickom dianí uviedlo
9% respondentov. V rámci sociálnych sietí jednoznačne dominuje Facebook, ktorý
uviedla absolútna väčšina respondentov (99%).
Ak sa pozrieme na dôveryhodnosť informačných zdrojov, televíziu uvádza ako
najdôveryhodnejší zdroj viac ako polovica respondentov (51%). Až s veľkým odstupom
nasledujú online médiá (15%), teda spravodajské portály, resp. webové stránky
tradičných médií (novín, televízií).

Naša aktuálna správa analyzuje prezentáciu kandidujúcich strán, hnutí, a ich lídrov v
hlavných spravodajských reláciách celoplošne vysielajúcich televízií (RTVS, TV Markíza
TV Joj a TA3) počas záverečných 6 týždňov kampane (14.1.-24.2.). Správa zároveň
prináša analýzu mediálnej prezentácie aj niektorých iných politických subjektov
(prezident SR, vláda SR). Sledovanými kritériami bol priestor, ktorý médiá venovali
stranám, hnutiam a iným subjektom, ako aj spôsob (pozitívny/neutrálny/negatívny),
akým boli prezentované.
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HLAVNÉ ZISTENIA
•

Najzobrazovanejšími kandidujúcimi subjektami boli vládne Smer-SD
(11,7%) a SNS (11,4%). Smer-SD v troch sledovaných televíziách okrem TA3,
kde jednoznačne dominovala SNS. Vo verejnoprávnej RTVS mali obe strany
takmer identický priestor. Všetky ďalšie strany získali menej ako polovicu tohto
priestoru, teda pod 5%.

•

Pokiaľ ide o ďalšie politické subjekty, vláda získala v sumáre 32%, prezidentka
Zuzana Čaputová päťkrát menej (6,6%). Verejnoprávna RTVS venovala vláde
takmer 40%, najviac zo všetkých televízií.

•

Niektoré médiá boli aj v záverečnej fáze kampane relatívne kritické (TV Joj
a TV Markíza) – negatívnych bolo 51% informácií o strane Kotlebovci-ĽSNS (v
JOJ-ke 71%), 27% o SMER-SD, 22% o SNS. Z TOP10 najzobrazovanejších
subjektov mala v sumáre väčší podiel pozitívnych ako negatívnych informácií
vláda, prezidentka a z kandidujúcich subjektov SaS. Najmenej kritická voči
politickým subjektom bola TA3.

•

Celkovo však bola volebná kampaň výraznejšie prezentovaná iba
v spravodajstve TV Markíza, ktorá jej celkovo venovala takmer 5 minút denne
(nárast oproti predošlej perióde o viac ako minútu). Televízia pokryla 12
rôznych aspektov kampane, najviac zo všetkých televízií. Z týchto aspektov bola
najzobrazovanejšou (prvou v jej spravodajstve) kampaň-témy, posolstvá.

•

Trend výrazného zastúpenia SNS v diskusných reláciách RTVS (SNS bola
počas kampane najpozývanejšou stranou [6-krát], napriek preferenčne omnoho
slabšiemu postaveniu) pokračoval aj v posledných týždňoch. SNS bola medzi 6
poslednými hosťami v záverečnej relácii O 5 minút 12 a zároveň sa v jej prospech
menilo zloženie poslednej volebnej diskusie.
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POLITICKÉ SUBJEKTY
Najväčší priestor v sumáre monitorovaných televízií dostala vláda (31,8%), podobne
ako pred niekoľkými predchádzajúcich voľbami. Jednoznačne najviac priestoru v
hlavných spravodajských reláciách venovala vláde RTVS (38,6%), nasledovaná TV Joj
(34,1%). Najmenší podiel priestoru získala v TV Markíza (25,7%).
V prípade RTVS bolo v minulosti viditeľné menšie pokrytie vlády v období od začiatku
vysielania politickej reklamy (v zmysle zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani toto
obdobie začína 21 dní pred voľbami, teda od 8.2.). Tento trend je možné vidieť aj pri
súčasnom monitoringu – zatiaľ čo v prvom sledovanom období venovala RTVS vláde
42,3%, v druhom to bolo 34,9%. Napriek tomu to bolo stále jednoznačne najviac, v
žiadnej inej televízií nedostala vláda nad 30%, najmenej v TV Markíza (22,4%).
V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami je vidieť rozdiel v spravodajstve TA3, ktoré
zvyklo venovať vláde pomerne veľký priestor. V prípade TV Markíza ide naopak o
dlhodobý trend - vláda stabilne dostáva v tejto televízii pred voľbami okolo 30%.
V prípade kandidujúcich subjektov najviac priestoru v sumáre monitorovaných televízií
získali vládne strany Smer–SD (11,7%) a SNS (11,4%) pričom tretia strana vládnej
koalície Most-Híd získala 4,1%. Z opozičných kandidujúcich strán najviac priestoru
dostali OĽANO (5,5%), strana Za ľudí (5,1%) a koalícia PS/Spolu (4,1%).
%
Vláda
SMER-SD
SNS
Prezidentka
OĽANO
Za ľudí
PS/Spolu
Most-Híd
Kotlebovci-ĽSNS
SaS
SME rodina
KDH

CELKOVO

14.1.-3.2.

4.-23.2.

31,8
11,7
11,4
6,6
5,5
5,1
4,1
4,1
3,1
2,6
2,2
1,9

35
12,7
14,4
8,0
4,2
2,5
3,6
4,0
4,4
3,0
1,6
1,6

28,1
10,9
8,4
5,2
7,1
8,1
5,0
4,2
1,7
2,8
3,0
2,4

Podobne ako v prvom období sme zaznamenali aj dosť výrazný podiel kritických
informácií v súvislosti s niektorými aktérmi. Týkalo sa to hlavne strany Kotlebovci–
ĽSNS (negatívnych bolo celkovo 51% informácií, najviac v JOJ-ke, 71%), ale aj u strany
SMER-SD (celkovo 27% informácií) a taktiež SNS (viac ako 22% informácií). Z TOP10
najzobrazovanejších subjektov mala v sumáre väčší podiel pozitívnych ako negatívnych
informácií vláda, prezidentka a z kandidujúcich subjektov SaS. Najmenej kritická voči
politickým subjektom (veľmi často voči predstaviteľom vlády) bola TA3, .
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Grafy č. 1-2
Priestor a tón pre politické subjekty v spravodajstve – RTVS (14.1. - 24.2.2020)
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RTVS
Ako sme už naznačili v našej druhej správe, z pohľadu daňového poplatníka
a zákonných požiadaviek na nestrannosť a vyváženosť sa dlhodobo problematickým
javí prezentácia vládnej SNS. Naša organizácia už pri voľbe súčasného generálneho
riaditeľa Jaroslava Rezníka upozorňovala na jeho náklonnosť k vládnucim stranám.
Bohužiaľ oba posledné monitoringy (k prezidentským voľbám 2019 a súčasný
k parlamentným voľbám) iba potvrdili tieto obavy a skúsenosť viac ako 35
novinárskych osobností, ktorí z RTVS odišli alebo boli odídení z dôvodov forsírovaného
opatrníctva v a servilnosti vedenia redakcie spravodajstva a publicistiky.
Podľa výsledkov monitoringu MEMO 98 počas prezidentských volieb 2019 (18.2. –
10.3.) bola SNS druhou najviac prezentovanou politickou stranou (8%), za stranou
Smer-SD (13%). V kombinácii s veľmi výrazným priestorom pre vládu (48%),
najväčším spomedzi 4 monitorovaných televízií išlo o významný indikátor orientácie
televízie (pripomíname, že SNS nemala vlastného prezidentského kandidáta).
V októbri 2019 vo svojom blogu analyzovala spravodajstvo RTVS aj mimovládna
Transparency International a konštatovala, že „verejnoprávna RTVS dnes nemá odvahu
na kritickú žurnalistiku. Nadŕžať aktuálnej vládnej moci a konkrétnej politickej značke sa
jej nebridí.“ Hoci Rada RTVS na svojom zasadnutí z 11. novembra sa podnetom
zaoberala, výsledok rokovaní s TIS nebol nikde komunikovaný.
Naopak, zoznam hostí hlavnej diskusnej relácii O 5 minút 12 naznačuje, že vedenie RTVS
pretláča SNS systematicky - najpozývanejšími stranami v kampani (od 5.11.2019) boli
Smer-SD a SNS (po 6x), čo predstavuje tretinu (33%) celkového počtu hostí (36).
Vzhľadom na aktuálne preferencie ide celkom jednoznačne o výrazne nadštandardný
priestor pre SNS.1 Navyše, ako upozornili Mediálne a O médiách, vedenie RTVS oznámilo
rozšírenie poslednej predvolebnej diskusie (26.2.) – tak, aby bola jej súčasťou aj SNS.
Výsledky súčasného monitoringu MEMO 98 ďalej potvrdzujú dlhodobý trend
zvýhodňovania SNS – strana bola počas šiestich týždňov spolu so Smerom-SD
jednoznačne najprezentovanejším kandidujúcim subjektom (obe po 11%) – viac ako
dvojnásobný priestor oproti ďalším stranám a hnutiam (Za ľudí 5% a OĽANO 4%).
Zaznamenali sme aj určité prípady mediálnych efektov (prípady porušenia základných
profesionálnych štandardov):
Relevancia:
[28.1.]: V deň, keď bola zverejnená komunikácia medzi A. Dankom a obvinenou A.
Zsuszovou, televízia o nej informovala iba krátko a veľmi opatrne, s dôrazom na prívlastok
"údajne“. V kontraste s tým boli omnoho širšie koncipované správy o návšteve A. Danka
1

V období november 2019 – február 2020 sa preferencie SNS pohybovali od 6,8 do 4,4% (podľa
prieskumov agentúr AKO a Focus).
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v Portugalsku a ministerky G. Matečnej na Islande s dôrazom na potenciál krajín v oblasti
cestovného ruchu, teda agendy SNS.
[7.2.]: Televízia neinformovala o nápade I. Matoviča a politických reakciách naň, aby ľudia
na internete hlasovali za akých podmienok má ísť OĽANO po voľbách do prípadnej koalície.
Iné média túto informáciu priniesli.

Vyváženosť:
[5.2.]: V správe o Istanbulskom dohovore odznela od A. Danka a G. Gála kritika prezidentky
Zuzany Čaputovej, že dohovor doteraz neodmietla. Hoci v správe odzneli názory politológa
a ministra M. Lajčáka, ktorí vysvetľovali prečo dohovor odmietnutý zatiaľ nebol, reakcia
prezidentky v správe chýbala.
[14.2.]: V správe, ktorá sa venovala bývalému prezidentovi A. Kiskovi a jeho podaniu
trestného oznámenia vo veci videa o pozemkoch. bola uvedená kritická reakcia R. Fica.
Nešlo len o kritiku, ktorá sa týkala momentálneho prípadu videa, naopak správa zdôraznila,
že Fico kritizuje Kisku často, pričom boli ukázané zostrihy jeho kritických vyjadrení voči A.
Kiskovi z iných príležitostí, čo pôsobilo jednostranne, keďže správa neuvádzala postoj A.
Kisku k R. Ficovi.

Zrozumiteľnosť:
[7.2.]: A. Danko a M. Beblavý v diskusnej relácii O 5 minút 12 polemizovali nad Istanbulským
dohovorom, ale televízia neobjasnila divákovi kontext a pozadie čo presne Dohovor
obsahuje.
[8.2.]: 30 sekundová správa, v ktorej mimovládna organizácia Srdcom doma odhalila, že hlas
podobný ministerke A. Sakovej varuje pred hlasovaním zahraničných Slovákov. Redaktor
informoval, že ministerka potvrdila pravosť, a že zahraničných Slovákov manipuluje
opozícia. Televízia však neponúkla širší kontext o čo presne ide, ani priestor sa komukoľvek
vyjadriť, divák tak dostal len veľmi skratkovitú a nejasnú informáciu.

Hoci regulačný orgán Rada pre vysielanie a retransmisiu v decembri verejne definovala
právny rámec kampane v médiách a na svojom zasadnutí z 29. januára 2020 schválila
Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane pred voľbami, v období
moratória a volieb do NR SR 2020, informácia o dohľade, prípadne realizovanom
monitoringu nie je verejne dostupná.
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Grafy č. 3-4
Priestor a tón pre politické subjekty v spravodajstve - TV Markíza (15.1. - 24.2.2020)

MEMO 98
www.memo98.sk | www.facebook.com/memo98.sk | memo98@memo98.sk
0903 581 591 (office), 0905/493 591 (Rasťo Kužel), 0905/895 304 (Ivan Godársky), 0905/581 251 (Marek Mračka)

Grafy č. 5-6
Priestor a tón pre politické subjekty v spravodajstve - TV JOJ (15.1. - 24.2.2020)
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Grafy č. 7-8
Priestor a tón pre politické subjekty v spravodajstve – TA3 (14.1. - 24.2.2020)
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KAUZY
Pokiaľ ide o tematické vymedzenie spravodajstva, aj v tomto období, podobne ako
pri minuloročných voľbách prezidenta, rezonovalo okrem kampane viacero iných
celospoločenských tém (pre účely monitoringu sú nazývané kauzy, detailnejšie v časti
Metodológia) – predovšetkým proces s obvinenými z vraždy Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej, v druhom sledovanom období to bola aj kauza
koronavírusu. Táto zdravotná hrozba v konečnom dôsledku celkovo dominovala
a zároveň bola najzobrazovanejšou v troch sledovaných televíziách (okrem TV Markíza)
– súhrnne vo všetkých televíziách 4 hod 20 minút (11,3%). Kampaň - témy, posolstvá
bola celkovo treťou najprezentovanejšou kauzou (167 minút - 7,2%).
Graf č. 9
TOP 10 káuz v spravodajstve – súhrn televízií (14.1.- 24.2.2020)

V TV Markíza bola najzobrazovanejšou téma Parlamentné voľby – kampaň (témy,
posolstvá) - televízia je venovala takmer 90 minút (10,2%). Naopak najmenší celkový
čas (18 minút) aj podiel (4%) získala v TA3.
Celkovo bola kampaň pred voľbami do NR SR výraznejšie prezentovaná iba
v spravodajstve TV Markíza. Pri porovnaní televízií venovala kampani najviac času
práve táto televízia (v absolútnych číslach išlo o takmer 3 hod 20 minút, približne 5
minút denne), pričom pokryla až 12 rôznych oblastí/káuz kampane, najviac zo všetkých
televízií. V RTVS išlo o 7 predvolebných káuz (v súhrnne okolo 91 minút). JOJ-ka a TA3
priniesli informácie o 8, resp. 9 oblastí spojených s kampaňou (60 a 41 minút v súhrne).
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DISKUSNÉ RELÁCIE
Rada pre vysielanie a retransmisiu odsúhlasila formát predvolebných diskusií
a rozhovorov pre všetky zainteresované súkromné médiá (TV Markíza, TV Joj, TA3,
Rádio Expres). 2 Verejnoprávna RTVS priniesla divákom 2 rôzne volebné formáty –
rozhovory (od 10.2.)3 a záverečné tri volebné diskusie (od 24.2.). Okrem vysielateľov
zorganizovali predvolebné diskusie aj Denník N, denník SME, či týždenník Týždeň.
Celkovo mali voliči Slovenska viac ako dostatočnú príležitosť, a to obsahovo aj
formátovo, spoznať kandidátov lepšie a získať informácie dôležité pre informovanú
voľbu.
V tejto správe reflektujeme diverzitu politických diskusií monitorovaných televízií (Na
hrane na TV JOJ, Na telo v TV Markíza, O 5 minút 12 v RTVS a V politike na TA3) pred
začiatkom čisto volebných diskusií. Za sledované obdobie celej kampane vysielali
televízie spoločne 45 diskusných relácií. 4 Celkovo do nich bolo pozvaných 129
politických hostí, najviac z vládnych strán SMER-SD (28) 5 a SNS (18). Ďalšou najviac
pozývanou stranou bola opozičná SaS (16) a OĽaNO (13). Zo strán, ktoré sa dlhodobo
pohybujú nad prahom zvoliteľnosti, mala najmenšie zastúpenie extrémistická
Kotlebovci-ĽSNS (5) a z demokratických strán to boli Za ľudí a KDH (po 6).
Z hľadiska politikov, najčastejším hosťom diskusií bol predseda NR SR a SNS Andrej
Danko, ktorý sa od začiatku kampane (nerátame špeciálne novembrové pozvanie)
objavil 9-krát (z toho 4-krát v TA3), nasledoval Igor Matovič (8-krát). Ak zarátame aj
jeho pozvanie do poslednej diskusie RTVS (ospravedlnil sa zo zdravotných dôvodov),
na identickej úrovni bol pozvaný aj premiér Peter Pellegrini (z toho až 4-krát v TA3).
Podobný priestor dostali aj lídri koalície PS/Spolu, keďže dokopy boli pozvaní 7-krát
(4x Michal Truban a 3x Miroslav Beblavý), rovnako ako Boris Kollár a Richard Sulík.
Zaujímavým faktom je, že mimo lídrov sa v diskusiách objavil často aj iný predstaviteľ
Smeru-SD Erik Tomáš (6-krát), pričom bývalý premiér a súčasný predseda strany
Robert Fico sa nezúčastnil ani jednej diskusie.

2

3
4

5

TV Markíza organizovala päť diskusií (od 15.2.), TV Joj štyri diskusie (od 11.2.), obe televízie
s viacerými lídrami. Od 8.2. organizovala TA3 diskusie dvojíc kandidátov na rovnakých TOP11
miestach kandidátiek, v záverečných dňoch kampane aj tri záverečné diskusie. V rámci relácie
Téma dňa (denne od 19:30) hostila televízia celkovo 66 duelov. Na základe prieskumu agentúry
AKO bolo vybraných 12 politických subjektov. Rádio Expres vysielalo od 11.2. interviews s 12
lídrami a v spolupráci s HN online aj spoločnú diskusiu (24.2.).
RTVS na Jednotke (v pracovné dni od 16:25) a v Rádiu Slovensko (od 20:05) zorganizovala sériu
rozhovorov s predstaviteľmi všetkých subjektov.
Išlo o relácie O 5 minút 12 v RTVS (12), V politike (11) Tri Na hrane v TV Joj (10), Na telo v TV
Markíza (9). Relácie vysielané v nedeľu 17. novembra (iba TV JOJ vysiela svoju reláciu vo štvrtok),
v deň 30. výročia Novembra 1989 sme do celkovej štatistiky hostí nerátali.
Do štatistiky sme zarátali aj neúčasť premiéra Petra Pellegriniho zo Smeru-SD v relácii RTVS O 5
minút 12 z 23.2., keďže bol pozvaný.
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METODOLÓGIA
MEMO 98 sa dlhodobo venuje zobrazovaniu politických subjektov a ich predstaviteľov
v médiách na Slovensku ako aj v zahraničí, naposledy systematicky počas kampane
k prezidentským voľbám 2019.6
Táto správa je druhou zo série analýz mediálnej aktivity a pokrytia kandidátov,
kandidujúcich subjektov a ich kandidátov, ako aj iných politických subjektov v kampani
pred voľbami do NR SR. Parlamentné voľby 2020 boli rozhodnutím predsedu NR SR
Andreja Danka vyhlásené 4.11.2019, ktoré bolo v Zbierke zákonov uverejnené
nasledujúci deň, čím sa zároveň oficiálne začala volebná kampaň. Správa zahŕňa
obdobie 6 týždňov, od 14.1. do 24.2.2020, teda obdobie končiace dva dni pred
skončením kampane (dňa 27.2. začína 48-hodinové volebné moratórium).
Správa prináša analýzu mediálnej prezentácie kandidujúcich politických subjektov
a vybraných individuálnych aktérov v spravodajstve štyroch celoplošných
a najpopulárnejších plno-formátových televízií. Sledovanými kritériami bol priestor,
ktorý médiá venovali stranám, hnutiam a iným subjektom v politicky významných
príspevkoch,7 ako aj spôsob (pozitívny/neutrálny/negatívny), akým boli prezentované.
Predmetom analýzy boli nasledovné kategórie:
POLITICKÉ SUBJEKTY
Koalícia, strany a hnutia
Kandidujúce subjekty (25) a zároveň strany tvoriace súčasť niektorých kandidujúcich
subjektov:
o súčasť dát pre OĽaNO bol aj priestor venovaný stranám Kresťanská
únia, NOVA, Zmena zdola;
o súčasť dát pre koalíciu PS/Spolu bol priestor venovaný aj samostatne
obom stranám koalície, pre Progresívne Slovensko a pre stranu
SPOLU – občianska demokracia;
o súčasť dát pre Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná
spolupatričnosť bol aj priestor poskytnutý pre Stranu maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja, Összefogás – Spolupatričnosť a
Magyar Fórum - Maďarské fórum);
Iné politické subjekty
Súčasťou monitoringu bolo sledovať aj priestor venovaný Prezidentke SR a tiež vláde
SR. Pokiaľ ide o vládu, do priestoru bol zarátaný priestor venovaný premiérovi,
podpredsedom vlády, jednotlivým ministerstvám, ako aj Úradu vlády.

6
7

Počas kampane boli 13.3. a 27.3.2019 vydané 2 monitorovacie správy, ktoré zároveň tvorili súčasť
širšej spravy v spolupráci s organizáciami GLOBSEC, SSPI a STRATPOL.
Ide o príspevky, v ktorých sa informuje o niektorom zo sledovaných politických subjektov.
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TÉMY a KAUZY
Monitoring okrem priestoru a spôsobu prezentácie jednotlivých politických subjektov
sleduje aj témy (celkovo ide o 26 tém) 8 a tiež aj tzv. kauzy, teda aktuálne politickospoločenské udalosti, ktoré dominujú v sledovanom období (celkovo išlo o takmer 100
špecifických aj všeobecných káuz). V predvolebnom období sem zaraďujeme aj
tematické oblasti ktoré súvisia s voľbami (tzv. volebné kauzy):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8

Organizácia, všeobecné informácie
Voľba zo zahraničia
Kampaň – témy, posolstvá
Financovanie kampane
Volebné prieskumy
Predvolebné diskusie
Konflikty v kampani
Internetová anketa OĽANO
Diskreditačné videá proti A. Kiskovi
Rola význam médií a sociálnych sietí
Vplyv iných, nepolitických subjektov (cirkev, odbory apod.)
Mimovládne predvolebné aktivity všeobecne
Mimovládne predvolebné aktivity – protifašistické, anti-extrémistické
Mimovládne predvolebné aktivity – mobilizačné
Podpora politikov zo zahraničia
Zahraničné aktivity ovplyvňujúce voľby
Protizápadná karta v kampani (anti-US, anti-EÚ)
Proruská karta v kampani.

Medzi sledované témy patria nasledovné oblasti: armáda, doprava/infraštruktúra,
ekonomika/biznis/hospodárstvo,
havárie/nešťastia/prírodné
katastrofy,
charita,
justícia/súdnictvo,
korupcia,
kriminalita/bezpečnosť,
kultúra,
médiá,
menšiny,
náboženstvo/cirkev, občianska spoločnosť, ombudsman, politika, poľnohospodárstvo, sociálna
oblasť/spoločnosť, školstvo/veda, šport, verejná správa, voľby, zahraničie súvisiace a zahraničie
nesúvisiace so SR, zdravotníctvo, životné prostredie a iné.
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