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 Falošné správy   
 a hrozby internetu   
  Manuál (nielen) pre seniorov   
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Určite to poznáte – na inter-
nete ste si prečítali zaujíma-
vý článok alebo ste dostali 
preposlaný mail od priateľ-
ky alebo priateľa, ale niečo 
vám na obsahu tej správy 
nesedelo. Bola správa prav-
divá? Bola celá vymyslená? 
Prípadne niečo medzi tým? 

Podľahnúť môže každý. 
Skúsme sa otestovať. Ktorý 
z týchto článkov je podľa vás 
pravdivý a ktorý nie? 

Napriek tomu, že prvý člá-
nok znie pravdivo – odkazu-
je na dôveryhodné zdroje, 
spomína odborne znejúce 
výrazy, je celý vymyslený. 
Publikovaný bol ako blog na 
portáli hlavnespravy.sk. A 
druhý článok, napriek tomu, 
že znie ako výmysel, je prav-
divý. Publikovaný bol naprí-
klad na podstránke Hospo-
dárskych novín. 

Nie je jednoduché rozo-
znať pravdu od nepravdy a 
úprimnú snahu o informo-
vanie od úmyselného zavá-
dzania a manipulácie. Na 
ďalších stranách si predsta-
víme, prečo a ako nepravdi-
vé správy vznikajú, ako ich 
odhaľovať a ako sa voči nim 
brániť.

Čo sú to falošné správy 
(fake news)?
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Rast falošných správ

Tradičná žurnalistika je postavená na overe-
ných zdrojoch a prísnych pravidlách. Jedným 
z pravidiel je napríklad to, že novinár nikdy ne-
môže zámerne urobiť chybu a klamať. Vďaka 
internetu a sociálnym médiám však môže byť 
tvorcom, šíriteľom a prijímateľom správ ktokoľ-
vek a kdekoľvek. A takéto správy takmer nikto 
nekontroluje, nereguluje, nemusia spĺňať žiad-
ne štandardy. Časť tvorcov obsahu začala tento 
fakt zneužívať. Ich motivácia môže byť rôzna 
– zmeniť niekoho názor 
alebo politické presved-
čenie, zarobiť na tom pe-
niaze alebo sa len zabaviť 
na tom, ako si z ľudí vy-
strelili.

Výsledkom je strata dô-
very značnej časti verej-
nosti v médiá, fakty, vedu 
a demokratické princípy. 
Často vedú k rozdeleniu 
spoločnosti a izolujú ľudí 
do takzvaných informač-
ných bublín. V nich číta-
me, sledujeme správy 
a ľudí a komunikujeme 
najmä s ľuďmi, s ktorými 
si vymieňame  podobné 
názory. 

Väčšina z nás si myslí, že 
falošnými správami sú 
informácie, ktoré sú v 
rozpore s tým, čo si mys-
líme, alebo čomu veríme. 
To platí obzvlášť pri emotívnych témach ako je 
politika a náboženstvo. 

Prečo sme voči falošným  
správam zraniteľní?  
A prečo sa proti nim brániť?

Dôvodov je viac. Jedným z nich je, že bez ohľa-
du na vzdelanie a inteligenciu, máme tenden-
ciu vykresľovať minulosť v lepšom svetle a na-

opak, súčasný svet vnímame ako nebezpečnejší 
a nespravodlivejší ako svet minulosti. Málokto 
z nás si prečíta správu o tom, že žijeme dlhšie 
a zdravšie ako v minulosti, že kriminálnych či-
nov alebo dopravných nehôd je oveľa menej 
ako pred dvadsiatimi rokmi, hoci áut je výrazne 
viac. Skôr si prečítame o narastajúcich nebez-
pečenstvách, ktoré posilňujú náš pocit ohroze-
nia. Hľadáme príčiny aj súvislosti aj v náhodách 
a vyhľadávame poznatky a názory, ktoré potvr-
dzujú to, čo si už myslíme. Ľahko podľahneme 
správam, ktoré podčiarkujú náš pocit výnimoč-
nosti a vzbudzujú vieru, že určité skupiny ľudí 

sú voči nám menejcenné. 
Tým sa stávame obeťou 
manipulátorov a ľahkým 
cieľom klamstiev a kon-
špirácii. 

 Kedy falošné  
 správy vznikli?

Falošné správy, manipu-
lácia a propaganda však 
nie sú fenoménom ostat-
ných rokov. Sprevádzajú 
ľudstvo od jeho počiat-
kov. Príkladom je kni-
ha Protokoly sionských 
mudrcov – podvrh, ktorý 
podsúva Židom plány na 
ovládnutie sveta, vzni-
kol na prelome 19. a 20. 
storočia. Stala sa zákla-
dom konšpiračnej teórie 
o židovskom sprisahaní, 

ktorá spôsobila pogrom proti židovskému oby-
vateľstvu v Rusku a neskôr pripravila pôdu pre 
holokaust. Dodnes je mnohými (napr. M. Kotle-
bom) kniha považovaná za autentické dielo, 
hoci už pred takmer 100 rokmi bolo odhalené, 
že ide o výmysel a kópiu starších antisemit-
ských textov
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Typy falošných správ – tlačené a elektronické médiá
Existuje niekoľko typov falošných správ, ktoré je dobré poznať. 

Vymyslený obsah správ

Obsah je úplne nepravdivý a jeho cieľom je klamať a niekomu uškodiť. Príklad:

Propaganda

Propaganda využíva ľudské vášne, strach a nenávisť. Zvykne tiež vytvárať dojem, že je mo-
rálne nad vecou a obhajuje akýsi vyšší cieľ. Slúži na šírenie politického presvedčenia alebo 
ideológie. Je útočná, neštíti sa osobných útokov ani vymysleného obsahu, snaží sa o zmenu 
politickej mienky aj hľadaním rôznych konšpiračných prepojení. Príklad: 

Zdroj: magazin1.sk

Takýto typ správ sa už 
dostáva do úzadia – jed-
noznačná lož sa dá ľahko 
vyvrátiť a falošnosť média 
je tak ľahko odhalená. Na-
priek tomu tento fenomén 
úplne nevymizol, častejšie 
je však prítomný v sociál-
nych sieťach alebo vo for-
me reťazových mailov.

1.

2.
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Zmanipulovaný obsah správ

Reálny obsah informácie alebo obrázka je upravený.

Skreslený výber správ 

Priťahujú nás správy, ktoré potvrdzujú naše vlastné presvedčenie. Technologické firmy 
(Facebook, Google a pod.) vedia, čo „lajkujeme”, čo čítame, čo si ďalej vymieňame medzi 
priateľmi. Podľa toho poznajú váš vkus, politické presvedčenie, to, čo máme a nemáme 
radi a vlastne celú našu osobnosť. Zobrazujú nám preto také správy či články, o ktorých 
si myslia, že sa nám budú páčiť. A to bez ohľadu na to, či sú tieto správy pravdivé alebo 
úplne falošné. Príklad (web magazin1.sk, prepojený na Kotlebovcov):

Zdroj: magazin1.sk

Foto: Denník N / upravená verzia v Zem a Vek

Pred prezidentskými voľ-
bami napríklad časopis 
Zem a vek zverejnil foto-
grafiu Zuzany Čaputovej, 
kde úmyselne zvýraznil jej 
nos a pery, aby dosiahol 
výsledok podobný antise-
mitským karikatúram. V 
takomto prípade sa mani-
pulácia podarila ľahko od-
haliť, k časti publika sa však 
pravda nedostala.

3.

4.
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Clickbait (čítaj: klikbejt, z angl.: klikacia pasca) 

Clickbaitom sa nazýva typ online článku alebo webovej stránky. Používa titulok, v ktorom 
zveličuje informácie, vytvára a šíri rôzne škandály a senzácie. 

Zavádzajúce titulky

Aj správy, ktoré nie sú úplne nepravdivé, môžu byť skreslené – so zavádzajúcimi alebo sen-
záciechtivými titulkami. Takéto typy správ sa často rýchlo šíria na sociálnych sieťach. Väčšina 
ľudí si celý článok neprečíta, zostane v nich však pocit z titulku a to, čo z jeho obsahu (často 
nesprávne) pochopili:

Typický titulok clickbaitu 
sa snaží vzbudiť pozornosť 
a zvedavosť čitateľa, ale 
neposkytne dostatok in-
formácií o téme, čitateľ je 
preto motivovaný kliknúť 
na link vedúci k ďalšiemu 
obsahu. Väčšina ľudí však 
číta a posiela ďalej články 
na základe obsahu titulku.

Tvorca takýchto článkov 
následne získava príjem  
z reklám – všimnite si,  
koľko reklamy sa v týchto 
článkoch nachádza. Väčši-
nou však na úkor pravdy, 
kvality alebo presnosti.

Titulok nie je nepravdivý, ale úmyselne vyvoláva silné emócie a zavádza. V skutočnosti člá-
nok informuje o tom, že parížska radnica sa ide zbaviť milióna visiacich zámkov, ktoré zaľú-
bené páry na znak lásky zamykajú na zábradlia mostov a kľúče od nich hádžu do rieky. Počet 
týchto zámkov je ale príliš veľký a stal sa nebezpečenstvom pre statiku mostov a stabilitu 
zábradlí. Ľudia si tieto odpílené zámky budú môcť kúpiť ako suvenír a zvyšok sa roztaví. Vý-
ťažok poputuje tým, ktorí v Paríži pracujú s utečencami. 

5.

6.
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Lajdácka novinárčina

Média niekedy uverejnia správy s nespoľahlivými informáciami alebo bez dostatočné-
ho overenia zdrojov a informácii. Tým zavádzajú svoje publikum. Oveľa častejšie sa to 
stáva konšpiračným médiám, ktoré menej dbajú na pravidlá žurnalistiky alebo rovno 
úmyselne klamú, ale občas sa to stane aj serióznym médiám. Seriózne médiá sa za chyby 
obvykle ospravedlnia, u konšpiračných sa to stáva skôr sporadicky. 

Paródia a satira

Sú to články, ktoré sú od základu vymyslené – akoby prvoaprílové žarty, ktoré sú však 
publikované počas celého roka. Ich cieľom je zabaviť publikum, parodovať konšpiračné 
média a zabávať sa na tom, ako jeho obsahu niektorí naletia a ďalej ho šíria. Niekedy 
však prispievajú k tomu, že ľudia k médiám, ako takým, strácajú dôveru. Jedným z por-
tálov, ktorý takéto články publikuje je český portál AZ247:

7.

8.
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Dôvodov je viac – túžba ľudí manipulovať a šíriť me-
dzi nimi „svoju pravdu“ je stará ako ľudstvo samo. 
Už v  minulosti vznikali rôzne pamflety a  štvavé 
plátky ale ich dosah bol obmedzený. S dostupnos-
ťou internetu sa všetko zmenilo a  dnes dokáže 
tvoriť a šíriť správy takmer každý. Stačí mať note-
book, internetové pripojenie či dokonca len mobil 
a zvyšok už je na šikovnosti a schopnosti autora, 
prípadne redakcie – ako dokáže tému spracovať  
a zabezpečiť jej šírenie. Sociálne siete sú ideálnym 
nástrojom na to, aby sa autori a ich správy dostali 
k veľmi širokému publiku. Ďalším dôvodom je, že 
takéto správy takmer nikto nereguluje – internet 
je dnes priestor, kde sa môže skoro všetko. V kva-
litných médiách by klamstvá, nezmysly alebo ne-
návistné či lajdácky napísané články bez kontroly 
faktov jednoducho neprešli cez redakciu. 

   Snaha o vyjadrenie vlastného názoru    
   alebo vnímania sveta, zábava, ego   

Pochopiteľne, mnohým tvorcom správ impo-
nuje, keď sa ich článok alebo video dostáva 
k širokému publiku. Výsledkom je obrovské 
množstvo nezávislých tvorcov správ, ktorí úpl-
ne ignorujú základné žurnalistické pravidlá, ale 
majú obrovský dosah a vplyv. Dôvodom k  ich 
konaniu je to, že sa chcú podeliť o svoj pohľad 
na určitú tému, ideológiu, ovplyvňovať iných, 
chcú byť videní, milovaní alebo aj nenávidení. 

   Peniaze   

Falošné správy môžu predstavovať aj výnosné 
podnikanie. Hlavným príjmom je reklama, ktorá 
je v nich umiestňovaná (napr. reklamné banne-
ry). Čím viac ľudí na takéto média (články, videá) 
kliká, tým viac reklám sa zobrazuje a tým vyšší 
príjem smeruje k vydavateľom alebo tvorcom 
týchto správ. Tvorcovia falošných správ vedia, 
ako zvýšiť počet prečítaní – napríklad šokujúcim, 
nenávistným alebo úplne vymysleným obsahom 
a následne šírením na sociálnych sieťach. Poz-
najú rôzne stratégie, ako dostať obsah správ k 
čo najširšiemu publiku. Dôležité je vytvárať ich 
veľmi rýchlo a teda lacno a vo veľkom množstve. 
Niekedy ide takýmto autorom len o peniaze:

V iných prípadoch sú peniaze z reklám prostried-
kom na ideologický boj. Autori falošných správ 
sa tak jeho súčasťou stávajú hneď dvojnásobne.

   Moc, propagácia a manipulácie   

Falošné správy predstavujú efektívny nástroj 
propagandy. Možno ich tvoriť pre rôzne cieľo-
vé skupiny. Niektoré takéto správy môžu byť fi-
nancované rôznymi záujmovými skupinami, ale-
bo aj krajinami, mnohé však vznikajú spontánne 
a z presvedčenia autorov. 

Niekedy sa nesnažia človeka presvedčiť o vlast-
nej pravde, ale vzbudiť pochybnosť. Napríklad, 
už v minulosti niektoré tabakové spoločnosti 
úspešne šírili správy, že fajčenie nespôsobu-
je rakovinu, čím nabúrali vedecky dokázaný 
fakt, že fajčenie je veľmi nezdravé. Mnohí ľu-
dia potom neverili vedeckým štúdiám o škodli-
vosti fajčenia – mysleli si, že pravda je niekde 
uprostred, je relatívna alebo sa nedá dokázať. 
Cieľom takýchto správ je zmiasť publikum, aby 
napokon rezignovalo na úsilie dopátrať sa po 
tom, čo je pravda – s presvedčením, že pravda 
je subjektívna, nikdy nevieme, čo ňou vlastne je 
a ja, „malý človek”, nikdy nepochopím zložitosť 
danej témy.

Prečo vznikajú falošné správy?

V roku 2016 vzniklo v severomacedón-
skom meste Veles viac ako 100 webových 
stránok s vymysleným obsahom. Články 
v angličtine písali najmä miestni študenti 
a najúspešnejšie sa ukázali byť tie, kto-
ré podporovali vtedajšieho kandidáta na 
prezidenta v USA, Donalda Trumpa. Vďaka 
tomu, že vymyslené články dokázali úspeš-
ne šíriť na sociálnych sieťach, dosiahli veľmi 
veľkú čítanosť. Čitateľom sa pri otvorení 
zobrazovala reklama a práve na nej doká-
zala skupina ich tvorcov zarobiť státisíce 
eur, a to pri minimálnych nákladoch. Auto-
ri nemali záujem pomôcť Trumpovi vyhrať 
voľby, hoci mu v tom určite pomohli. Ich je-
dinou motiváciou bol zisk.
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S akými falošnými správami 
sa ešte môžem stretnúť?

   Klamlivé statusy   

Je veľmi ťažké vyhnúť sa klamli-
vým statusom, lebo na Facebo-
oku sledujeme rôzne stránky aj 
ľudí – priateľov, známych alebo 
osobností – a nedokážeme cel-
kom ovplyvniť, čo budú šíriť. 
Takéto statusy môžu mať rôzne 
formy – vymyslené alebo zveli-
čené správy, rôzne podvrhy, vy-
myslené príbehy, konšpirácie...

Jedným z mnohých druhov 
klamlivých statusov je vymys-
lený citát vložený do úst popu-
lárnej osobnosti. Na Slovensku 
ním bol napríklad Milan Lasica, 
v Česku Jan Werich. Hoci ani 
jeden z nich nikdy nič podobné 
nepovedal, fotografie s vymys-
leným citátom sa rýchlo šírili slo-
venským a českým internetom. 

   Čo s tým môžem urobiť?    

Môžete si jednoducho na Face-
booku zrušiť sledovanie kon-
krétneho priateľa (kliknutím 
na tri bodky pri príspevku na 
Facebooku hore vpravo) a ná-
sledne sa vám obsah ich správ 
nebude zobrazovať. Takýmto 
používateľom môže byť človek, 
ale aj stránka alebo médium. 
Alebo môžete zrušiť „Páči sa 
mi to“ danej facebookej strán-
ky. Čím menej konšpiračných, 
dezinformačných a manipula-
tívnych médií a čím viac serióz-
nych stránok budete sledovať 
a na ich obsah klikať, tým bližší 
pravde bude obsah toho, čo sa 
vám bude zobrazovať.  

Schyľuje sa k stretu civilizácií a my 
sa nemôžeme len tak prizerať ako 
islam ovládne Európu. Lebo to nám 
teraz hrozí. To sú dva odlišné svety. 
Picasso, Beethoven, Goethe, Einstein, 
Newton... To všetko boli kresťania. 
Poznáte nejakého moslimského 
vedca alebo umelca? Nemôžeme sa 
vzdať niečoho, čo sme budovali stá-
ročia. Pozrite sa, koľko majú mosli-
movia detí. Bojím sa, že o niekoľko 
deasťročí ich v Európe bude viac než 
kresťanov. Myslíte, že sa prispôsobia? 
Nie, oni sa nechcú prispôsobovať. 
Budú chcieť žiť po svojom. Zaviesť 
šáriu, zakázať alkohol, ženy sa budú 
musieť zahaľovať. A to ešte nehovo-
rím o terorizme. Musíme sa ozvať, 
kým je čas!

Slovenka 47/2011 HOAX

HOAX
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   Hromadné (reťazové) e-maily   

Najmä medzi staršou generáciou je populárny 
formát hromadný alebo reťazový mail. Bývajú 
zasielané veľkému počtu prijímateľov, často s 
výzvou na ďalšie šírenie. Niektoré takéto maily 
majú nevinný – vtipný, zaujímavý obsah, ktorý 
nikomu neublíži (napr. rozkošné video s mačiat-
kami), ďalšie majú sprisahanecký alebo varovný 
tón, niekedy politický nádych, prípadne mieria 
na city. Často útočia na konkrétne skupiny (Ró-
movia, moslimovia, migranti, homosexuáli…). 

Stále populárne sú napríklad klamlivé maily o 
tom, že slovenčina je najťažší jazyk na svete, že 
neznámi ľudia nechávajú na tankovacej pištoli, 
v sedadlách kina alebo v autobusoch ihly infiko-
vané HIV, že Rómovia dostávajú vysoké sociálne 
dávky, lieky alebo drevo zadarmo (obvykle dopl-
nené vymysleným príbehom) a iné. Ďalšie klamli-
vé maily nabádajú ľudí k nefungujúcej alternatív-
nej liečbe, čím môžu ohroziť zdravie aj život. 

  Ako ich rozpoznať?    

Chýbajú zdroje a dátum – správa obyčajne 
nie je podpísaná, nie je zrejmé, kedy vznikla. 
To  spochybňuje jej dôveryhodnosť. Často 
sa jedná o vymyslené maily, ktoré interne-
tom kolujú už roky.

Má správa zmysel? – ak sa nad takouto 
správou zamyslíte, často si uvedomíte, že 
príbehu chýba logika, znie príliš nepravde-
podobne, nedáva zmysel.

„Pošlite ďalej!“ – takáto výzva sa objavuje 
predovšetkým vo vymyslených, reťazových 
správach.

   Čo s tým môžem urobiť?    

V prvom rade, neposielať reťazové maily ďa-
lej. Obsah veľkej časti reťazových mailov je vy-
myslený. Odosielateľov takýchto mailov na to 
môžete slušne upozorniť. Overiť si ich hodno-
vernosť môžete v niektorých prípadoch tak, že 
časť mailu skopírujete a spolu so slovom „hoax” 
vložíte do vyhľadávača. Výsledkom môže byť 
vysvetlenie, upozornenie alebo širší kontext o 
maile – kedy vznikol a ako sa šíril.

Manipulácie alebo „pošlite ďalej,     
kým to nezmažú!”    

Obrázky vzbudzujú silné emócie a vytvárajú 
– často klamlivý – dojem, že správa, ktorú ilu-
strujú,  je pravdivá. Upravené fotografie sú 
obľúbeným nástrojom manipulácie na interne-
te a sociálnych sieťach. Autori falošných správ 
niekedy používajú obrázky, ktoré vznikli v inom 
čase a na inom mieste, ako sa snažia svoje publi-
kum presvedčiť. Fotografiám v rešpektovaných 
médiách však možno takmer vždy veriť. Pozor 
si dávajte najmä pri článkoch alebo statusoch 
s nenávistným obsahom alebo z neznámeho 
zdroja. Ak je informácia doplnená výzvami ako: 
„O tomto médiá nehovoria”, či „pošlite ďalej, 
kým to nezmažú”, môžete si byť takmer istý, že 
ide o podvrh.

Jedným z mnohých príkladov manipulácie s 
fotografiou je obrázok preplnenej lode, ktorá 
mala ilustrovať masu utečencov plaviacich sa 
do Európy. V skutočnosti ide o fotku z albán-
skeho prístavu z roku 1991. (obr. vpravo)

   Čo s tým môžem urobiť?    

Obrázok možno spätne vyhľadať cez službu 
Google obrázky. Stiahnite si a  uložte obrázok 
do svojho počítača. Choďte na adresu https://
images.google.com/, kliknite na ikonku (malý 
obrázok) fotoaparátu a vyberte súbor (obrá-
zok) zo svojho počítača: 

1. 

2. 

3.

https://images.google.com/
https://images.google.com/
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Následne vám vyhľadávač 
ukáže, odkiaľ obrázok po-
chádza.

Všímajte si tiež nápisy, de-
taily, súvislosti, či iné zna-
ky na fotke, ktoré by mohli 
prezradiť, že fotka má iný 
príbeh, ako sa snažia autori 
falošných správ prezento-
vať. Buďte zdravo skeptický 
– neverte, že každý obrázok 
je jednoznačným potvrde-
ním reality. Každá fotka v 
mediálnych správach má 
mať uvedeného autora ale-
bo zdroj. Ak chýba (prípadne 
je uvedený zdroj: Internet 
alebo Facebook), je to prvý 
znak toho, že to nie je dôveryhodná fotografia 
alebo fotografia použitá v  inej súvislosti než 
v akej vznikla. 

   Lži v diskusných fórach   

Diskusné fóra pod článkami alebo facebooko-
vými statusmi sú obľúbeným útočiskom ľudí, 
ktorí čitateľom podsúvajú nepravdivý alebo ne-
návistný obsah. 

Častým fenoménom diskusií sú tzv. trollovia. 
Troll (či trol) je v internetovom slangu účast-
ník online diskusných fór, ktorý začína hádky, 
provokuje čitateľov na internete a rozosieva 
nezhody tým, že zverejňuje zámerne provoka-
tívne, urážlivé alebo s témou nesúvisiace prí-
spevky k citlivým témam. Jeho cieľom je vypro-

vokovať ostatných k emotívnej odozve alebo 
inak narušiť normálnu, vecnú diskusiu a zmeniť 
tému debaty. 

   Čo s tým môžem urobiť?     

Ideálne je nečítať diskusie pod článkami a face-
bookovými statusmi, predovšetkým pri kontro-
verzných témach, ktoré rozdeľujú spoločnosť. 
Obsah diskusných príspevkov každopádne ber-
te s rezervou – ich autori často vystupujú pod 
falošnou identitou (vymyslené meno, profilová 
fotografia niekoho iného) a dokonca môžu byť 
za písanie príspevkov platení. Uvedomte si tiež, 
že obsah diskusií vôbec nemusí zodpovedať ve-
rejnej mienke v spoločnosti – väčšina ľudí sa do 
nich nezapája. 

Príbeh z Poľska

Poľská študentka žurnalistiky Katarzyna Pruszkiewiczová sa na pol roka zamestnala v miestnej 
PR spoločnosti. Jej pracovnou náplňou bolo ovplyvňovať verejnú mienku v prospech platiacich 
klientov, medzi ktorých patril aj jeden politik. „Falošné účty ho podporovali, boli všade, kde sa 
objavilo jeho priezvisko, komentovali všetko na jeho účtoch, vyjadrovali sa ku všetkým článkom, 
kde sa spomínal. Tento politik mal viac falošných reakcií ako skutočných.” Spolu s trinástimi ko-
legami spravovali asi 200 falošných účtov (identít) pod ktorými písali komentáre pod článkami a 
príspevkami na sociálnych sieťach. Podľa novinárky existuje takýchto PR agentúr veľa – podpo-
rujú široké spektrum klientov – od kozmetických firiem po politikov. 
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Pomôžte strážiť charakter diskusie nahlaso-
vaním nevhodných príspevkov u správcov me-
diálnych webov. Nenávistné statusy alebo 
facebookové skupiny môžete nahlásiť admi-
nistrátorom Facebooku. V prípade, že budú vy-
hodnotené, ako diskusie nespĺňajúce pravidlá 
facebooku, môžu byť skupiny alebo profily au-
torov vymazané.

   Klamlivé videá   

Už sme si povedali, že internetoví giganti vás 
poznajú a podľa toho sa snažia ponúknuť vám 
unikátny obsah. Platí to aj pri videách – zobrazo-
vaných na facebooku alebo Youtube. Môžete ľah-
ko naraziť na klamlivý obsah, napríklad na rôzne 
manipulatívne videá, príspevky tzv. youtuberov 
– nezávislých tvorcov a šíriteľov videí. Aj pri vide-
ách platí, že kým donedávna mali monopol na ich 
šírenie televízie, dnes môže videá tvoriť a zdarma 
šíriť ktokoľvek – stačí mu na to lacný telefón. 

   Čo s tým môžem urobiť?     

Kto je autor tohto videa? Poznáte webovú 
stránku alebo médium, pod ktorým je publiko-

vané? Pozrite si viac názvov videí z tohto zdroja, 
aby ste sa presvedčili, či nie sú manipulatívne 
a či publikujú seriózny obsah. Buďte voči inter-
netovým videám obozretní. Rozoznať, ktoré 
sú seriózne a informácie v nich pravdivé, nie je 
jednoduché. Ak si nie ste istí, sledujte radšej vi-
deá serióznych mediálnych značiek. Televízie, 
denníky či týždenníky majú svoje video kanály 
dostupné na youtube alebo na svojich strán-
kach a môžete si ich pozrieť v akomkoľvek čase. 
Pristupujte k videám, ktoré sú nenávistné, so 
silne negatívnou emóciou, osobnými útokmi, 
mieriace na konkrétne skupiny obyvateľov, so 
zdravou skepsou.

Zdroj: reprofoto, Martin Daňo / GINN - Youtube

Čo je to hoax?

Podvod, žart, mystifikácia. 

Na internete ide obvykle o elektronicky šíre-
nú správu, ktorá varuje prijímateľov pred rôz-
nymi vymyslenými nebezpečenstvami, prosí 
o  pomoc alebo sa snaží pobaviť. Hoax často 
obsahuje aj výzvu na ďalšie šírenie. 
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 Ktorým médiám veriť    
 a ktorým nie?  

Za dôveryhodné považujeme tzv. tradičné ale-
bo štandardné médiá. Tie majú svoje redakcie, 
informácie v nich jej členovia overujú, samy vy-
tvárajú obsah alebo ho preberajú z dôveryhod-
ných zdrojov. Chránia si svoju reputáciu, preto 
sa snažia prinášať správy čo najviac zodpoveda-
júce realite. Často odhaľujú rôzne kauzy a pri 
tvorbe obsahu trávia novinári hodiny alebo aj 
celé dni. Predtým, než sú správy publikované, 
kontrolujú ich obsah editori alebo vedúci re-
dakcie. V prípade, že sa aj napriek tomu nejaká 
informácia ukáže byť nesprávna, takéto médiá 
sa svojmu publiku obvykle ospravedlnia a infor-
máciu opravia. 

Niektoré z týchto médií sú dôveryhodné viac 
a iné menej – medzi tie druhé patria spravidla 
bulvárne médiá. Aj štandardné médiá majú 
svoje problémy – ich majiteľmi sú často silné 
finančné skupiny, v niektorých prípadoch na-
pojené na politikov, ktoré sa cez média chránia, 
obhajujú svoje záujmy a dosahujú svoje ekono-
mické a politické ciele. 

   Alternatívne, konšpiračné    
   alebo dezinformačné médiá   

Obvykle sú vydávané na internete, ale existujú 
aj výnimky (napr. časopis Zem a vek, ktorý vy-
chádza aj v papierovej podobe). Často prebera-
jú správy z internetu, ktoré viac či menej upra-
via. Trendom je, že väčšinu obsahu tvoria bežné 
správy z tlačových agentúr, nejaká časť obsahu 
je ale zameraná na vzbudzovanie strachu z ina-
kosti (migranti, homosexuáli, moslimovia, ži-
dia...). V zahraničnopolitickej oblasti vyzdvihujú 
Rusko a niektoré nedemokratické režimy a kri-
tizujú Západ, Európsku úniu a liberálnu demok-
raciu. Radi útočia na mimovládne organizácie a 
vybraných politikov. 

Správy v nich nemusia byť vymyslené, skôr sú 
účelovo vyberané, zveličené, epizódne udalosti 
vo vzdialenej krajine sú vykresľované ako kaž-

dodenná realita v „morálne skazenom Západe“, 
ideologicky sú jednostranne profilované. Pri 
každej téme možno nájsť nejaký negatívny ob-
sah, ktorý zaberie na emócie ľudí. V minulosti 
naše štátne médiá takto vykresľovali „Západ“ 
– upriamovali pozornosť na sociálne problémy, 
nerovnosť či kriminalitu v  krajinách mimo tzv. 
Východného bloku, dnes podobne postupujú 
konšpiračné médiá – zameriavajú sa často na 
negatívne príbehy o migrantoch či liberálnej 
spoločnosti, Európskej únii a pod.

Najznámejšie z takýchto médií sú slovenský in-
ternetový portál Hlavné správy a český portál 
Parlamentní listy. Stále však pribúdajú nové. 
Ich neoficiálny zoznam môžete nájsť na stránke 
www.konspiratori.sk. Ak si nie ste istí nejakou 
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správou, odporúčame link otes-
tovať na facebookovej stránke 
Checkbotu: https://www.face-
book.com/CheckbotSK/ alebo 
na webe tohto projektu: htt-
ps://www.checkbot.sk/.

  Čo sú to štandardné alebo    
  dôveryhodné média?   

V súčasnosti veria ľudia informá-
ciám, ktoré šíria ich priatelia na 
sociálnych sieťach rovnako ako 
tým, ktoré publikujú tradičné, 
seriózne médiá. Práve seriózne 
médiá však môžu byť cestou, 
ako sa zo spleti dezinformácii a 
lží vymaniť. Ako ich rozoznať?

Jednoznačný návod na to nee-
xistuje. Aj viaceré dezinformač-
né média napodobňujú niektoré 
znaky tradičných médií, často s 
cieľom pôsobiť seriózne. 

Základnými pomôckami pri defi-
novaní serióznych médií by však 
malo byť:

Seriózne médiá sa snažia byť ob-
jektívne – hľadajú pravdu za kaž-
dú cenu, v ideálnom prípade bez 
ohľadu na to, či je v súlade so 
svetonázorom novinára alebo 
redakcie. Riadia sa teda heslom 
– padni, komu padni. Sú teda aj 
názorovo vyváženejšie.

Aj v serióznych médiách je priestor na komentá-
re (subjektívne názory alebo analýzy novinára), 
tie však musia byť jasne oddelené od správ a 
faktov, ktoré médiá zverejňujú.   

Novinári a médiá musia zverejňovať pravdu. 
Odhaľujú kauzy, pracujú v teréne, pri kompliko-
vaných témach trávia viac času. Ak sa aj niekedy 
pomýlia, urobia chybu z nedbanlivosti, mali by 
sa ospravedlniť. 

Seriózne médiá sa snažia pozerať na realitu z 
viacerých perspektív. Často dávajú v rozhovo-
roch alebo pri analýzach priestor viacerým stra-

nám. Obsahovo sú ucelenejšie – nesústreďujú 
sa na jednu alebo niekoľko tém, ale snažia sa 
pokryť čo najširšie spektrum tém a oblastí. 

V serióznych médiách pracuje na obsahu celá 
redakcia, každý autor zodpovedá za obsah 
toho, čo vytvorí a zodpovednosť zaň má aj celé 
médium. 

Pri čítaní správ si môžete pomôcť otázkou: „Ako 
to vedia?” Ak to nie je jasné, je namieste byť 
skeptickejší. 
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Krátky návod ako odhaľovať 
falošné správy

OVERTE SI AUTORA 
Urobte si krátku rešerš o autorovi.  

Je skutočný? Je dôveryhodný?

ČO JE TO ZA ZDROJ?  
Overte si stránku alebo médium –  

akú má misiu, kto sú autori a sú na nich  
zverejnené kontakty?

SKONTROLUJTE DÁTUM 
Staré správy nemusia zodpovedať 

aktuálnemu stavu.

NIE STE ZAUJATÝ?  
Pozeráte sa na správu objektívnym 
pohľadom? Alebo už na vec máte  

„svoj názor”?

ČÍTAJTE MEDZI RIADKAMI 
Titulok môže zavádzať, aby získal čitateľov. 

Čoho sa týka celý príbeh článku? 

Z AKÝCH JE TO ZDROJOV? 
Ak správa spomína zdroje, z ktorých 

vychádza, overte si ich. Ak nie sú 
spomenuté, buďte obozretní.

SPÝTAJTE SA EXPERTOV 
Overte si informáciu u človeka, o ktorom 

viete, že nie je zaujatý a má kritické myslenie. 
Prípadne si ju overte na internete –  

na serióznych weboch.

NIE JE TO VTIP?  
Ak znie informácia nereálne, môže ísť o vtip 

alebo satiru. Nájdite si viac informácii o webe 
alebo jej autoroch, aby ste si to overili.



Transparency Akadémia prináša návody, praktické 
rady a odpovede, inšpiratívne príbehy a skúsenosti 
k šiestim oblastiam:

Publikácia je súčasťou projektu Dlhujeme im to. V rámci neho:

Nájdete ju na adrese: https://transparency.sk/sk/akademia/

Zdravotníctvo
Samospráva
Verejné výdavky

Justícia a infozákon
Školstvo
Úradníci a etika

Naučíme seniorov viac o ich možnostiach a právach:

Aby vedeli lepšie odhaľovať manipulácie a konšpirácie,

Aby vedeli odlíšiť dôveryhodné médiá od klamlivých,

Aby vedeli rozlišovať politické sľuby a reálne riešenia,

Aby sa mohli aktívnejšie zapájať do verejnej kontroly,

Aby sa mohli lepšie pýtať svojho lekára či úradníka,

Aby si vedeli nájsť potrebné informácie a alternatívy.

Vyškolíme seniorských lídrov, ktorí budú sprostredkovávať 
tieto zručnosti ďalším rovesníkom vo svojej komunite.

Poskytneme seniorom nástroje, ktoré ich „vyzbroja“  
proti mediálnym a korupčným „šmejdom“.

https://transparency.sk/sk/dlhujemeimto/)

Zdroje:

Klamstvá a konšpirácie, príručka pre stredné školy, Kolektív autorov, DenníkN, 2017.  
Dostupné na internete: https://dennikn.sk/718059/prirucka-pre-stredne-skoly-klamstva-a-konspiracie/

Prezentácia „Ako sa vyznať v informačnom chaose“, Vladimír Šnídl

Reprofoto z: AENews, Plus jeden den, magazin1.sk, AZ247, Idemvolit.sk, Protiprúd, Hlavné správy
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