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Na úvod

Informačná doba je tu s nami už nejaké to desaťročie, je jedno, či za jej začiatok 

budeme považovať vznik prvého tranzistoru (1947), prvej počítačovej siete 

(1969), alebo až nástup internetu (90. roky). Napriek tomu, že v informačnej 

dobe vyrástlo už niekoľko generácií, ešte stále sa v nej učíme žiť.
 

Svet tvorený informačnými technológiami, algoritmami a umelou 

inteligenciou je džungľou, v ktorej často nedokážeme uplatniť rokmi 

ustálené pravidlá civilizovanosti predošlých generácií. Je nepredvídateľný, 

rýchly a často sa zdá, že je niekoľko krokov pred nami.
 

Jedným z nástrojov, ktorý je pri živote v tejto informačnej džungli 

mimoriadne užitočný, je nepochybne rozoznávanie pravdy od bludov. 

Napriek tomu, že sa tejto disciplíne venuje množstvo odborníkov na celom 

svete, ktorí sa snažia dennodenne chrániť ľudí pred ich vlastnou 

predstavivosťou, senzáciechtivosťou, naivitou, ale aj otvorenou zlobou, je 

stav po mnohých „bitkách“ stále prinajlepšom vyrovnaný, častejšie však 

finále končí fiaskom pre pravdu.
 

Práve preto sa tím Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti rozhodol prispieť svojou trochou k budovaniu kritického 

myslenia a osvete prostredníctvom najnovšej výstavy s názvom Pravda 

alebo hoax?.
 

Nápad na výstavu vznikol v čase pandémie nového koronavírusu, ktorý so 

sebou priniesol zaujímavý paradox. Na jednej strane veda zažila zaslúženú 

slávu a zažiarila vo svetle reflektorov, na druhej strane však toto svetlo 

dopadlo aj na množstvo dezinformácií a hoaxov, ktoré nemuseli byť nové, no 

stali sa oveľa viditeľnejšími.

 

Výstavu tvorí 17 panelov. Na 11 z nich sa jej autori snažili zhromaždiť 

najpopulárnejšie pandemické medicínske hoaxy. Ďalších 6 panelov rieši 

hoaxy a dezinformácie všeobecne z rôznych uhlov pohľadu, a to napríklad 

ako a prečo vznikli, ako ich rozoznať a aké dôsledky môže mať ich šírenie.

Jedným z ťažísk výstavy sú autorské ilustrácie, ktoré sa snažia posúvať 

tému hoaxov aj do umeleckej roviny. Na rozdiel od bežných prístupov 

v tomto „žánri“ nezosmiešňujú, ale vysvetľujú a posúvajú moment uvedenia 

na pravú mieru do vizuálnej a metaforickej podoby. 

Pravda
alebohoax?
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O výstave

Národné centrum pre popularizáciu vedy 

a techniky v spoločnosti pri Centre 

vedecko-technických informácií SR pripravilo 

výstavu s názvom Pravda alebo hoax?, ktorá je 

zameraná na vyvracanie medicínskych hoaxov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) reaguje na stúpajúcu 

tendenciu obľúbenosti dezinformácií a podvodov na internete. Slováci 

dôverujú podľa prieskumov organizácie GLOBSEC konšpiračným teóriám vo 

väčšej miere ako občania okolitých krajín. Výstava CVTI SR s názvom Pravda 

alebo hoax? obsahuje výber najrozšírenejších medicínskych hoaxov a ich 

vyvrátenie na základe odborných informácií.

V rámci danej výstavy vypracovalo CVTI SR v spolupráci s viacerými 

inštitúciami vzdelávacie panely zamerané na problémy so šírením 

dezinformácií. Výstavný panel vytvorený v spolupráci s Políciou SR objasňuje 

riziká spojené so šírením nepravdivých informácií z právneho hľadiska. 

Agentúra Agence France-Presse (AFP), ktorá sa zaoberá fact-checkingom, 

overovaním pravdivosti príspevkov na sociálnej sieti Facebook na Slovensku, 

v rámci výstavy vysvetľuje, ako funguje proces kontroly overovania faktov. 

GLOBSEC poskytol v rámci každoročne realizovaných prieskumov zameraných 

na názory obyvateľstva v štátoch EÚ štatistiky o dôvere občanov krajín V4 

v konšpiračné teórie a dezinformácie. Úrad verejného zdravotníctva SR 

odpovedal CVTI SR na najčastejšie otázky týkajúce sa sporov v obchodných 

prevádzkach v súvislosti s kontrolou Digitálneho COVID preukazu EÚ či 

legitímnosti vyhlášky nariaďujúcej režim OTP. 

Výstava Pravda alebo hoax? podporuje a rozvíja v rámci popularizačnej 

činnosti CVTI SR kritické myslenie širokej verejnosti. Prístupnou formou 

dotvorenou autorskými ilustráciami informuje o negatívnych aspektoch šírenia 

dezinformácií v digitálnom priestore, ktoré často negatívne presahuje aj do 

reálneho sveta.

Táto výstava vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu 

výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja.
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HOAX (tak, ako ho chápame dnes) je úmyselná lož, ktorá sa 
vydáva za pravdu, bola vytvorená cielene preto, aby sa masovo 
šírila a väčšinou sleduje konkrétny cieľ (obvykle vzbudenie 
negatívnych emócií, ako strach či hnev).
 
HOAX nie je:
•

•
•

Pravda
alebohoax?

Prečo potrebujeme špeciálne slovo, aby sme hovorili 

o niečom, čo tu bolo odjakživa? 

prvoaprílový žart, ktorý pre niekoho pripraví skupina 
spolužiakov a obvykle sa nedostane za hranice triedy,
mýtus, ktorý vznikol v minulosti a všetci vedia, že je mýtom, 
lož, ktorá nemá potenciál zaujať nikoho, koho sa priamo nedotýka 
(lokálne ohováranie v triede).

HOAX je:
•

•

•

Dôvodov na vznik falošných správ je veľa a môžeme ich vymedziť 
viacerými spôsobmi. Jeden poskytol počas svojej prednášky 
o hoaxoch pre UCM administrátor facebookovej stránky Hoaxy 
a podvody – Polícia SR. Definoval v nej tri základné motivácie 
vzniku hoaxov:

1.

2.

3.

zavádzajúca informácia, ktorá má potenciál ovplyvniť verejnú 
mienku (hoaxy o migrantoch), 
nepravdivá informácia, ktorá má potenciál poškodiť jednotlivca či 
skupinu (hoaxy v politike), 
zmanipulovaná informácia, ktorá pozmeňuje realitu a využíva 
pocit ohrozenia (hoaxy o 5G sieťach).

Prečo hoaxy vznikajú? 

boj o moc (organizácie, jednotlivci, ale aj štáty môžu pomocou 
hoaxov destabilizovať iné krajiny, zaútočiť na štát, viesť 
hybridnú vojnu),
ekonomické príčiny (ako nástroj osobného obohacovania sa 
jednotlivcov, ktorí si vďaka popularite hoaxov zvyšujú 
návštevnosť stránky či predaj produktov alebo služieb), 
psychologické motívy (uspokojenie túžby po sláve a pod.).

VIAC O TÉME TU

PRAVDA ALEBO HOAX? PRAVDA ALEBO HOAX?

PRAVDA ALEBO HOAX?
PRAVDA ALEBO HOAX?
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HOAX HOAX HOAX

Ak polícia vyhodnotí zverejnenie vymysleného 
príbehu vydávaného za skutočný ako 
ohrozujúcu správu, môže podľa Trestného 
zákona situáciu klasifikovať ako šírenie poplašnej 
správy, pričom obvinenému hrozí trest väzenia 
na dva roky. 

Polícia na Slovensku už tieto prípady rieši bez rozdielu na to či sa 
týkajú reálneho alebo virtuálneho priestoru.

Pravda
alebohoax?

Užívatelia sociálnych sietí nadobúdajú pocit falošnej anonymity 
a nepostihnuteľnosti. Opak je pravdou. Polícia SR môže občana, 
ktorý šíril na sociálnej sieti hoax nielen predvolať na podanie 
vysvetlenia, ale aj operatívne navštíviť priamo v mieste bydliska.

Môže ma polícia predvolať za šírenie nepravdivých

informácií na internete? 

VIAC O TÉME TU

PRAVDA ALEBO HOAX? PRAVDA ALEBO HOAX?

PRAVDA ALEBO HOAX?

HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR
je facebooková stránka, ktorá bojuje proti 

podvodom v online priestore. Patrí pod 
Prezídium Policajného zboru a operatívne 

zverejňuje a uvádza na pravú mieru nepravdivé 
informácie na sociálnych sieťach.

Počas pandémie sa šírila informácia, že lekári 

ponúkajú príbuzným finančnú odmenu za to, že 

im dovolia uviesť ako príčinu úmrtia pacienta 

COVID-19. (Autor hoaxu svoju fantáziu podložil 

aj vetou: „Kľudne môže prísť aj NAKA – či 

klamem“. Polícia SR občana navštívila pre 

podanie vysvetlenia. Všetko poprel.) 

Zákon č. 300/2005 

Z. z. (Trestný zákon) 

Šírenie poplašnej správy

§ 361

Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti 

obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je 

nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého 

vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

„V každom prípade platí, že užívatelia 

sociálnych sietí sú zodpovední za to, čo 

zverejňujú a aj keď ide o virtuálny svet, 

vzťahuje sa naň zákon.“ – Polícia SR

„Už viackrát sme autorov rôznych pochybných správ 

konfrontovali priamo v mieste ich bydliska a nebolo to pre 

nich nič príjemné. Na základe toho si napríklad rýchlo 

vymazali svoje účty a úplne sa odpojili od sveta 

dezinformácií.“ – Polícia SR
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HOAX

Virálne šírenie klamstiev na sociálnych sieťach je problémom. 
Uvedomuje si to aj Facebook, a preto dáva mimo algoritmov 
overovať pravdivosť príspevkov 
aj skutočným ľuďom. Na 
Slovensku tento tzv. 
fact-checking vykonáva pre 
Facebook francúzska 
spravodajská agentúra Agence 
France-Presse (AFP).

Pravda
alebohoax?

VIAC O TÉME TU

PRAVDA ALEBO HOAX? PRAVDA ALEBO HOAX?

PRAVDA ALEBO HOAX?

„Za spravodajský obsah 

agentúre AFP platia jej 

komerční klienti – redakcie, 

televízie, súkromné osoby 

či firmy. Fact-checking je 

v podstate novou službou pre 

týchto klientov a Facebook 

je najväčším z nich.“ 

– Agence France-Presse

UPOZORNENIE:
Ak overovatelia faktov rozpoznajú 
hoax, prekryjú príspevok správou o 
nepravdivosti informácie – GRAFICKOU 
CLONOU, a pridajú odkaz na článok, 
kde hoax vyvrátili.
 
ZNEVÝHODNENIE: 
Následne sa zníži jeho dosah 
a Facebook na to upozorní užívateľov, 
ktorí daný príspevok šírili. 

OBMEDZENIE: 
Pri opakovanom šírení nepravdivých 
informácií stratí stránka alebo profil 
možnosť monetizácie či sponzorovania 
a obmedzí sa jej dosah na dlhšie 
časové obdobie.

e?Ako to funguj

Nepravdivé informácie 
(False)

Skontrolované nezávislými 
preverovateľmi faktov

Zobraziť dôvod

Čiastočne nepravdivé
(Partly false)

Skontrolované nezávislými 
preverovateľmi faktov

Zobraziť dôvod

Upravená fotografia
(Altered photo)

Skontrolované nezávislými 
preverovateľmi faktov

Zobraziť dôvod

Chýbajúci kontext
(Missing context)

Skontrolované nezávislými 
preverovateľmi faktov

Zobraziť dôvod

vyzerajú takto:

Ak Facebook vymaže akýkoľvek obsah, deje sa tak v dôsledku 
porušenia Noriem komunity Facebooku. Najčastejšie ide 
o nenávistné prejavy alebo porušenie autorských práv. Tieto 
prípady nie sú v agende fact-checkerských organizácií.

„Ak osoba nahlási príspevok 

označením príznaku 

NEPRAVDIVÉ INFORMÁCIE, 

zobrazí sa priamo nám vo 

facebookovom nástroji pre vyhodnocovanie dezinformácií 

a nepravdivých tvrdení. Čím viac nahlásení daný FB príspevok či 

URL adresa má, tým s vyššou prioritou sa mu venujeme.“  

– Agence France-Presse

Výnimku z overovania faktov majú aktívni politici. Na ich pôvodné 
príspevky overovatelia nemajú dosah. Fact-checker však môže 
hodnotiť nimi šírený obsah. Ak politik šíri odkaz na hoaxový článok 
alebo nepravdivé video, môžete ho vidieť prekryté oznamom 
o falošnej správe.

Prekrytý príspevok sa po odkliknutí upozornenia dá normálne čítať, 
obsah sa v dôsledku hodnotenia fact-checkerov nevymaže.
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HOAX HOAX HOAX

Organizácia GLOBSEC realizuje každoročne prieskumy názorov 
obyvateľstva v štátoch EÚ.

Pravda
alebohoax?

Na Slovensku sú dnes dezinformácie šírené rôznymi aktérmi – od 
politikov, cez širokú spleť webstránok a facebookových skupín. 
Konšpirácie pomáhajú zjednodušiť javy, ktorým dnes nie je ľahké 
porozumieť. Na Slovensku je tiež prítomný pocit ohrozenia zo strany 
druhých. Cítime sa ohrození menšinami, migrantmi, „západom“ 
(USA) alebo „diktátom Bruselu“ (EÚ).

Prečo práve Slováci? 

VIAC O TÉME TU

„Slováci sú najviac náchylní veriť konšpiračným teóriám 

z krajín V4. Či ide o dezinformácie o pandémii COVID-19 alebo 

o celosvetovo rozšírené konšpiračné teórie o veľkých sprisahaniach, 

mnohé rezonujú medzi tretinou až polovicou obyvateľov.“ – GLOBSEC

Kto je náchylnejší veriť dezinformáciám?

Na Slovensku je všeobecne vysoká popularita dezinformácií. Hoaxy 
najviac rezonujú u ľudí s nižším vzdelaním, starších ľudí a tiež tých, 
čo neveria médiám a nie sú spokojní s demokraciou. Nespokojnosť 
so systémom je spojená napríklad s pocitom, že nemôžeme okolo 
seba nič ovplyvniť a zároveň s vysokou nedôverou v inštitúcie.
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Porovnanie dôvery v konšpiračné teórie v rámci V4

Zdroj: GLOBSEC, 2020
O svetových udalostiach 
nerozhodujú volení lídri, 
ale tajné skupiny 
a spolky, ktoré sa usilujú 
o vytvorenie totalitnej 
svetovlády.

Teroristický útok na 
World Trade Center 
(dvojičky) v New Yorku 
v roku 2001 naplánovala 
a zorganizovala americká 
vláda a nie teroristi 
z Al-Káida.

„Významne sa bojíme straty pomyselnej identity či tradičných hodnôt. Väčšina 

z nás verí, že Slovensko bolo vždy utláčané. Ak veríme premise, že nás vždy 

utláčala vonkajšia sila (Maďari v období Uhorska, Nemci počas druhej svetovej 

vojny či Česi v období ČSSR), naše mysle sa programujú k väčšej nedôvere 

a k náchylnosti hľadať za udalosťami alternatívnych vinníkov.“ – GLOBSEC

Dôvera a pocit začlenenia do spoločnosti sú kľúčovými 
predpokladmi fungujúcej demokracie. Existujú však dve 
kľúčové štrukturálne zmeny, ktoré sa v spoločnosti musia uskutočniť:

Spolu proti dezinformáciám

1. boj s korupciou a klientelizmom, ktorý minimalizuje 
uprednostňovanie niektorých skupín obyvateľstva, 2. reforma 
vzdelávacieho systému, v ktorom sa bude klásť dôraz na kritické myslenie.

PRAVDA ALEBO HOAX? PRAVDA ALEBO HOAX?PRAVDA ALEBO HOAX?

Zdroj: GLOBSEC, 2020
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ODPOVEDE 
A VIAC O TÉME TU

Klamstvo 
nie je

názor!Diskutujme
 ako ľudia.

„Podľa čl. 123 Ústavy 

Slovenskej republiky môžu 

ministerstvá a iné orgány 

štátnej správy vydávať, na základe zákonov 

a v ich medziach, všeobecne záväzné právne 

predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. 

Vyhlášky sú všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a ich vydávanie v danej forme má oporu v zákone 

č. 355/2007 Z. z. (§ 59b).“ 

–  Úrad verejného zdravotníctva SR

Pravda
alebohoax?Aké nepravdivé informácie šíri verejnosť?

PRAVDA ALEBO HOAX?

PRAVDA ALEBO HOAX? PRAVDA ALEBO HOAX?

PRAVDA ALEBO HOAX?
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Zamestnanec ma ako strážnu službu zavolal kvôli pomoci 
s nepríjemným zákazníkom, ktorý si odmieta nasadiť rúško 
v priestoroch prevádzky. Vraj je to zásah do jeho základných 
ľudských práv a slobôd vychádzajúcich z ústavy. Čo navrhujete?

ODPOVEĎ: Vyhlášky ÚVZ SR jasne stanovujú prevádzkam 
povinnosť umožniť vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných 
priestoroch prevádzky len osobám s prekrytými dýchacími cestami 
(okrem výnimiek stanovených v príslušnej vyhláške). V opačnom 
prípade sa prevádzka dopúšťa správneho deliktu na úseku 
verejného zdravotníctva a v prípade kontroly jej môže byť 
uložená pokuta.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest nariaďuje Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 
4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 
vydal podľa § 59b zákona vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa 
§ 48 ods. 4 písm. r) zákona prekrytie horných dýchacích ciest ako 
opatrenie pri ohrození verejného zdravia. 

Aktuálne platné vyhlášky ÚVZ SR sú vždy zverejnené vo Vestníku 
vlády SR a tiež na úradnej tabuli ÚVZ SR.

Som zamestnancom súkromnej prevádzky v režime OTP. 
Vyhláška odo mňa vyžaduje kontrolovať GreenPass. Zákazník mi 
ho odmietne predložiť, pretože sú to vraj jeho osobné zdravotné 
záznamy a ja nemám právo to od neho pýtať. Čo mám robiť?

ODPOVEĎ: Povinnosť kontrolovať zákazníkov pri vstupe do 
prevádzky vyplýva z vyhlášok ÚVZ SR, ktorých vydávanie má oporu 
v zákone. Vyhlášky stanovujú povinnosť zvoliť si príslušný režim 
a povinnosť ho dodržiavať. Za týmto účelom máte oprávnenie 
potvrdenie si pýtať aj do neho nahliadnuť. Uvedená povinnosť 
i oprávnenie sú explicitne stanovené priamo vo vyhláškach ÚVZ SR 
a v zákone č. 355/2007 Z. z. 

Digitálny COVID preukaz EÚ (tzv. GreenPass) nie je zdravotnou 
dokumentáciou ani záznamom v zdravotnej dokumentácii. Vyhlášky 
ÚVZ SR teda prevádzkovateľom nenariaďujú zisťovať zdravotný stav 
osôb vstupujúcich do prevádzok.

Na sociálnych sieťach mojej prevádzky, kde sa poctivo snažíme 
dodržiavať všetky nariadenia a chrániť tak seba aj zákazníkov, sa 
neustále objavujú komentáre o neplatnosti Mikasových nariadení 
a že Žilinka vyhlásil nariadenia za neplatné. Na aký dokument, 
článok či vyhlásenie môžem takýchto užívateľov odkázať?

ODPOVEĎ: Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý je príslušným 
orgánom na preskúmanie ústavnosti vyhlášok ÚVZ SR nezrušil a ani 
nepozastavil účinnosť platných a účinných vyhlášok ÚVZ SR, 
ktorými nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Pravda
alebohoax?

PRI ODVOLANÍ SA NA UVEDENÉ ODPOVEDE 
ODPORÚČAME TIEŽ PREČÍTAŤ DOKUMENTY 
UVEDENÉ NA WWW.VEDANADOSAH.SK
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Pravda
alebohoax?

Prostredníctvom týchto tipov môžete overiť 
pravdivosť správy aj vy.

HOAXPRAVDA ALEBO HOAX? PRAVDA ALEBO HOAX?
PRAVDA ALEBO HOAX?

ŠOKUJÚCI nadpis

Kontroverzná téma v spojení 
s bulvárnym titulkom je prvým 

varovným signálom.

Overte si 

pravdivosť obrázkov

Mŕtve telá, plné pláže, odborníci, 
o ktorých ste nikdy nepočuli. 
Konšpirátori často používajú nesúvisiace, upravené alebo zle 
interpretované obrázky. Ak sa vám na obrázkoch niečo nezdá, 
využite reverzné vyhľadávanie (spätné vyhľadávanie 
zdroja fotografií).

Nastavte sa kurzorom na fotografiu a po kliknutí na pravé tlačidlo 
myši sa vám objaví možnosť vyhľadať fotografiu v prehliadači 
Google Chrome. Ak sa vám táto možnosť nezobrazuje, skopírujte 
adresu obrázka alebo si ho stiahnite do počítača a využite možnosť 
vyhľadávania fotografií pomocou malej ikony fotoaparátu 
v prehliadači.

Informácia má vždy autora

K hoaxom sa však autori neradi priznávajú. Pri 
čítaní správ či prezeraní akéhokoľvek mediálneho 

výstupu je preto mimoriadne dôležité vedieť 
a prípadne aj overiť, kto je jeho autorom, aké zdroje 

pri vytváraní textu používal a kto sú jednotlivci, 
ktorí vo výstupe figurujú.

Ak v úvode ani v závere nie je jasne 
uvedené celé meno autora, a v prípade 

vedeckého článku ani zdroje, existuje 
vyššia pravdepodobnosť, že pôjde 

o pochybnú informáciu.

Tabuľa hanby

Ak si nie ste istí či je zdroj vašej informácie 
v poriadku, overte si ho na zoznamoch 
webovej stránky Konspiratori.sk. Ak máte 
pochybnosti o konkrétnom obsahu, 
môžete si ho overiť na stránke 
fakty.afp.com. Pravdivosti facebookových 
stránok sa venuje stránka blbec.online, 
konkrétne príspevky sleduje facebookový profil Hoaxy 
a podvody – Polícia SR. Na overenie informácie stačí niekedy 
prepísať do Google celý názov článku/média s pridaním 
slovíčka hoax.

KVÍZ TU
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Vakcína sa „prezlieka” za koronavírus. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Antigénový test vyhľadáva špecifické proteíny 
koronavírusu, PCR test sleduje prítomnosť vírusovej 
RNA. Zatiaľ čo pri prvom pacient absolvuje iba výter 
zo sliznice nosa, pri druhom je potrebný aj ster 
z hrdla.

Po očkovaní sa z vakcíny dostávajú do tela proteíny, ktoré sa 
nachádzajú aj na vírusových časticiach. Vďaka mechanizmu, ktorý 
v tele spustia, si dokáže zaočkovaný organizmus vytvoriť proti 
patogénu imunitu. Všetky dostupné vakcíny na našom trhu fungujú 
tak, že do ľudského tela dodávajú genetickú informáciu, ktorá 
vyvolá produkciu tzv. vírusového spike proteínu (S-proteín). 

Ide o proteín, ktorý sa nachádza na povrchu vírusovej častice 
a vytvára jej typické výčnelky. Po zaočkovaní spustí S-proteín v tele 
pacienta sled imunitných reakcií, vďaka ktorým sa organizmus 
stáva odolným voči nákaze. K tvorbe S-proteínu však dochádza len 
lokálne, a to na mieste, kde bola pacientovi vpichnutá vakcína. 
Podľa virológa Borisa Klempu nemá vírusový proteín vpichnutý vo 
vakcíne šancu poputovať až do nosohltanu, z ktorého sa robí ster 
pri testovaní. Pozitívny výsledok PCR ani antigénového testu by 
dokonca nenastal ani vtedy, ak by bol vírusový proteín v tele 
pacienta maratónsky bežec a dokázal by sa dostať z miesta vpichu 
až do nosohltanu. Dôvodom je to, že PCR testy, ktoré sa na 
Slovensku používajú, S-proteín vírusu 
nezaujíma. Virológ vysvetlil, že podobne je to 
aj pri antigénovom teste. V centre pozornosti 
testu opäť nie je S-proteín vírusu, ale 
dvojica protilátok.

Imunita sa vytvára v ramene. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Pravda
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Neobľúbená vakcína od spoločnosti AstraZeneca.
Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Vo februári 2021 spustil štát registráciu, cez ktorú sa mohli 
učitelia prihlásiť na očkovanie vakcínou od spoločnosti 
AstraZeneca. Hoci Štátny ústav pre kontrolu liečiv viackrát 
vyhlásil vakcínu za bezpečnú, mnohí učitelia sa očkovania obávali 
a vakcína od spoločnosti AstraZeneca sa stala predmetom 
mnohých konšpiračných teórií.

Vakcínu proti koronavírusu vyrobili vedci z upraveného šimpanzieho 
vírusu, ktorý je oslabenou verziou vírusu nachladnutia. Bioinžinieri 
vírus špeciálne pretvorili tak, že sa nemôže množiť, a teda spôsobiť 
u očkovaných pacientov ochorenie. Do konštrukcie vírusu doplnili aj 

genetický materiál, ktorý nesie informáciu o jeho výrobe. Ďalšie 
látky, ktoré vakcína obsahuje, nemajú žiaden liečebný účinok. Ich 
hlavnou úlohou je uľahčiť výrobu, prípravu, uchovávanie a následné 
podanie očkovacej látky. Môžu však pozitívne vplývať na to, ako sa 
liečivo správa v tele. Vedci vakcínu predklinicky aj klinicky testovali. 
Výsledky klinických testov ukázali, že u pacientov zaočkovaných 
touto vakcínou nastalo zníženie príznakových prípadov 
ochorenia COVID-19 o 60 percent a tiež, že vakcína dokáže 
zabrániť rozvoju závažných prejavov ochorenia. Odborníci 
zhodnotili, že výsledky testovania boli viac než dobré a ľudí 
upozornili, že najhoršou vakcínou je žiadna vakcína.

Vakcína chráni pred ťažkým priebehom choroby, ktorý vyžaduje 
hospitalizáciu. Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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Liek Ivermektín na rozhraní medzi svetom zvierat a ľudí.
Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Liek Ivermektín sa používa na liečbu parazitických 
červov u ľudí aj zvierat. Počas pandémie ochorenia 
COVID-19 sa v názore na jeho používanie 
rozchádzali lekári aj vedci.

Keďže Ivermektín nie je voľnopredajný liek, mnohí ľudia sa uchýlili aj 
k forme určenej pre zvieratá, konkrétne pre hovädzí dobytok, 
ošípané, kozy, ovce či vtáky. Užívanie veterinárnej formy lieku je 
podľa odborníkov z mnohých hľadísk nebezpečné. „Tieto lieky nie sú 
rovnocenné s liekmi pre ľudí a platia pre ne iné pravidlá. Veterinárny 
liek má napríklad nižšie nároky na čistotu. Môžu sa v ňom objaviť 
nečistoty, ktoré by boli v humánnom lieku neprípustné, pretože by 

mohli spôsobiť imunologické reakcie. Navyše veterinárne lieky 
často obsahujú účinnú látku prispôsobenú daným zvieratám. 
Napríklad liek pre kone bude pravdepodobne obsahovať konskú 
dávku, kým liek pre papagáje bude obsahovať dávky nižšie,“ 
vysvetlil pre portál Veda na dosah farmaceut Marek Kajan. 
Pripomenul tiež, že veterinárne lieky podliehajú iným schvaľovacím 
procesom ako tie, ktoré sú určené pre ľudí. 

Vedecké dôkazy o účinnosti Ivermektínu proti vírusu SARS-CoV-2 
nie sú ani dnes presvedčivé, práve naopak. Podľa najnovších 
výskumov štúdia, v ktorej autori tvrdili, že včasné podanie 
Ivermektínu výrazne znižuje riziko úmrtia na 
COVID-19, bola sfalšovaná.

Otázky o Ivermektíne sú doposiaľ nezodpovedané. 
Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Pravda
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Dokáže okolo nás rúško vytvoriť sterilnú „bublinu“? Podľa virologičky 
Tatiany Betákovej je respirátor FFP2 nepriepustný na 95 percent, respirátor 
FFP3 až na 99 percent. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Nosenie rúšok a respirátorov je počas pandémie ochorenia 
COVID-19 súčasťou epidemiologických opatrení. Hoaxy tvrdili, že 
ochranné pomôcky ničia ľudský imunitný systém, a to rozličnými 
spôsobmi: nedostatočným prístupom kyslíka, otravou oxidom 
uhličitým a najnovšie parazitmi označovanými ako Morgellóny.

Medzi prvými vedcami, ktorí po vypuknutí pandémie vyzývali ľudí, 
aby nosili rúško, bola virologička Tatiana Betáková. „Vychádzala som 
z prác, ktoré boli publikované v renomovaných vedeckých 
časopisoch. Uverejnené štúdie jednoznačne dokazovali efektivitu 
rúšok. Okrem toho bola účinnosť rúšok potvrdená aj v krajinách, kde 

mali problémy s vírusovými infekciami. V roku 2003 sa Číne podarilo 
zastaviť šírenie vírusu SARS-CoV práve vďaka noseniu rúšok 
v kombinácii s ostatnými opatreniami,” vysvetlila vedkyňa pre portál 
Veda na dosah. Pripomenula, že rúška bez ohľadu na pandémiu pri 
svojej práci bežne používajú napríklad lekári a zdravotní pracovníci 
a doposiaľ nebolo vedecky preukázané, že by im ochranné masky 
spôsobili zdravotnú ujmu. „Respirátor FFP2 má 95-percentnú 
efektivitu a respirátor FFP3 až 99-percentnú. Doma šité rúška majú 
efektivitu od 40 do 80 percent, závisí to od použitého materiálu 
a toho, koľko vrstiev rúško má.“ Virologička tiež zdôraznila, že 
očkovanie, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia 
rúk sú aj po roku pandémie ochorenia 
COVID-19 stále najefektívnejšou prevenciou 
proti nákaze vírusom SARS-CoV-2.

Vedecké štúdie hovoria jasne. Ľudia, ktorí nosia ochranné pomôcky 
nasadené nesprávne (pod nosom), nie sú chránení pred vírusom SARS-CoV-2. 
Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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Červy alebo baktérie? I tak boli konšpirátormi označované vlákna v rúškach 
a na výterových tyčinkách pohybujúce sa pôsobením obyčajnej statickej 
elektriny. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Ako Morgellóny označovali konšpirátori parazitické červy, ktoré 
podľa nich spôsobovali ochorenie COVID-19. Tvrdili, že parazity sa 
nachádzajú v rúškach i na tyčinkách PCR a antigénových testov, 
z ktorých sa dokážu dostať až do centrálneho nervového systému 
a spôsobiť krvné zrazeniny, ba dokonca aj smrť hostiteľa.

Hoax, ktorý spájal Morgellóny s ochorením COVID-19, vznikol vďaka 
zahraničnému videu, na ktorom istá žena ukazuje údajné 
parazitické vlákna. Hoci bolo neskôr vymazané, na sociálnych 
sieťach začali pribúdať ďalšie. Na videách a fotografiách nachádzali 
vystrašení ľudia v rúškach tmavé vlákna. Niektorí ich pokladali za 

živé. Za dôkaz považovali to, že sa vlákna pohybujú po tom, čo sa 
ich dotknú iným predmetom alebo ich oblejú vodou. Odborníci, ktorí 
video videli, sa vyjadrili, že nejde o nič iné než o statickú elektrinu, 
ktorá vzniká dôsledkom povrchového napätia. Vedci 
z Biologického centra Českej akadémie vied v snahe presvedčiť 
ľudí, aby sa nebáli antigénového a PCR testovania, vložili 
tyčinky určené na výter pod svetelný a elektrónový mikroskop. 
Žiadne parazitické červy však nenašli. „Prekvapila nás čistota, 
ktorá je nezvyčajná v mikrosvete plnom baktérií, spór, plesní, peľov 
a množstva úlomkov i vlákien a zodpovedá požiadavkám na čistotu 
materiálu, ktorý sa dostáva do tesného kontaktu so sliznicou nosa,“ 
konštatovala na facebookovom účte Českej 
akadémie vied Jana Nebesářová z Laboratória 
elektrónovej mikroskopie.

Pacienti, ktorí trpia Morgellonovou chorobou, majú často pocit, ako keby 
po nich niečo liezlo alebo ich niečo štípalo. 
Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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Britský vedec Michael Yeadon vytvoril na konci roka 2020 petíciu, 
v ktorej žiadal, aby Európska lieková agentúra (EMA) pozastavila 
všetky klinické pokusy s vakcínami proti covidu-19, pretože 
očkovacie látky môžu spôsobiť u žien neplodnosť. Vedci túto 
teóriu odsúdili a petícia sa stala bezpredmetnou.

Na konci roka 2020 EMA schválila použitie očkovacej látky 
Comirnaty ako prvej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európskej 
únii. Yeadonove tvrdenie pokladali mnohí ľudia za dôveryhodné 
najmä preto, že vedec je bývalým viceprezidentom spoločnosti 
Pfizer. Viac ako šestnásť rokov skúmal alergie a problémy dýchacích 

ciest. Tvrdil, že očkovanie môže spôsobiť neplodnosť, pretože 
protilátky, ktoré si po podaní vakcíny telo vytvorí, začnú útočiť na 
placentu. Hovoril, že S-proteín vírusu SARS-CoV-2 a ľudský 
placentárny proteín Syncitín-1, ktorý sa nachádza na jej povrchu, sú 
veľmi podobné. Práve spomenutá podobnosť je podľa neho 
nebezpečná, pretože protilátky, ktoré sa v tele po očkovaní vytvoria, 
môžu napadnúť placentu a viesť k neplodnosti. Farmaceut Marek 
Kajan vysvetlil, že uvedená teória má viacero úskalí. Jedným z nich 
je napríklad to, že proteín na povrchu placenty a S-proteín 
koronavírusu nie sú vôbec podobné. Odborníci zastávajú názor, že 
tehotné ženy sa nemusia obávať žiadnej vakcíny, ktorou aktuálne 
lekári na Slovensku očkujú. Klinické testy na 
tehotných ženách ukázali, že vakcíny od 
spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna 
sú efektívne a bezpečné. Lekári hovoria, že 
ženy môžu byť očkované kedykoľvek 
v priebehu tehotenstva.

Po očkovaní je pred covidom-19 chránená nielen žena, ale aj plod 
a novorodenec. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Podľa teórie Michaela Yeadona môže očkovanie spôsobiť neplodnosť, 
pretože protilátky, ktoré si po podaní vakcíny telo vytvorí, začnú útočiť 
na placentu. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Pravda
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Čakacia doba pred darovaním krvi po očkovaní nie je ničím výnimočným, 
netýka sa iba vakcín proti ochoreniu COVID-19. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

S nárastom počtu zaočkovaných osôb sa zvýšilo aj 
množstvo dezinformácií, ktoré hovoria o vedľajších 
účinkoch vakcín. Na sociálnych sieťach sa rozšíril 
hoax o tom, že očkovacia látka spôsobí degradáciu 
ľudskej DNA, v dôsledku čoho nemôže človek už 
nikdy darovať krv.

Podmienky, po akej dobe môže človek darovať krv po podaní 
vakcíny, sa líšia podľa toho, aký typ očkovacej látky lekári použijú. 
Táto čakacia doba nie je ničím výnimočným, netýka sa iba vakcín 
proti covidu-19. Napríklad po očkovaní vakcínami proti rubeole, 

osýpkam či mumpse môže pacient darovať krv, až keď uplynú štyri 
týždne od podania vakcíny, pretože vakcíny proti uvedeným 
ochoreniam obsahujú oslabené vírusy alebo baktérie. Naopak, po 
podaní vakcín, ktoré obsahujú neaktívne (usmrtené) vírusy, 
napríklad očkovacie látky proti besnote, chrípke alebo tetanu, je 
čakacia doba, po ktorej môže pacient darovať krv, omnoho kratšia, 
iba 48 hodín. Časový úsek sa dokonca líši aj pri jednotlivých 
vakcínach proti covidu-19. „Darca, ktorý podstúpil očkovanie 
proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 
14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín 
(Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín 
(Novavax, Sanofi) a najskôr 28 dní po aplikácii 
očkovacej dávky vektorových vakcín 
(AstraZeneca, Johnson & Johnson),“ 
vysvetľuje vo svojom usmernení Národná 
transfúzna služba SR.

Stačí, aby sa darca vyspal 14-krát a jeho krv môže po mRNA vakcíne 
(Pfizer/BioNTech) ďalej pomáhať. Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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Obrazné porovnávanie množstva chloridu draselného vo vakcíne 
a v smrtiacej injekcii. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Pred začiatkom leta vyvolala na sociálnych sieťach rozruch 
správa, ktorá tvrdila, že vakcína Comirnaty od spoločností 
Pfizer/BioNTech je nebezpečná, pretože obsahuje chlorid 
draselný. Autor príspevku napísal, že látka vo vakcíne môže 
človeku spôsobiť vážne zdravotné problémy.

Chlorid draselný je biela kryštalická látka, ktorá sa v prírode 
vyskytuje najmä v morskej vode. Naše telo ho potrebuje na udržanie 
správnej funkcie buniek. Na Slovensku je registrovaný aj vo forme 
liekov, ktoré pacienti užívajú pri diagnostikovanom nedostatku 
chloridu draselného a pri niektorých ochoreniach obličiek. Okrem 

toho sa nachádza aj v mnohých potravinách, čo nie je pre ľudské 
telo žiaden problém, pretože ho dokáže spracovať. Bežne ho 
konzumujeme v mäse, obilninách, ovocí aj zelenine. „Najznámejšia 
potravina, ktorá obsahuje chlorid draselný, sú banány (358 mg na 
100 g). Medzi potraviny s vyšším obsahom draslíka patria napríklad 
aj surový špenát (558 mg na 100 g), pečené zemiaky bez šupky 
(391 mg na 100 g), varené sójové bôby (539 mg na 100 g), grilované 
huby Portobello (437 mg na 100 g) a spracované paradajkové 
omáčky (413 – 439 mg na 100 g). Banánový prášok obsahuje cca 
1491 mg draslíka na 100 g,“ vysvetlil pre portál Veda na dosah doktor 
František Dráfi. Podľa vedca minimálne množstvo chloridu 
draselného nepredstavuje pre pacientov 
žiadne riziko, bez ohľadu na to, či už sa 
nachádza vo vakcínach alebo v jedle.

Využitie a výskyt chloridu draselného vo veciach okolo nás: mydlo, minerál 
sylvín, injekcia, prítomnosť v potravinách ako E508, doplnok chloridu 
draselného v podobe tabliet alebo ako náhrada či prímes kuchynskej soli. 
Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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Štátny ústav pre kontrolu liečiv odmieta tvrdenie, že by na Slovensku 
prebiehalo klinické skúšanie vakcín proti ochoreniu COVID-19.
Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Ani proces schvaľovania vakcín sa nevyhol 
dezinterpretácii. Na sociálnych sieťach sa šírili 
príspevky, v ktorých autori tvrdili, že na Slovensku 
prebieha klinické skúšanie vakcín proti ochoreniu 
COVID-19. Podľa nich vybranej skupine ľudí lekári 
pri očkovaní nepodali vakcínu, ale placebo, teda 
dávku, ktorá neobsahuje účinnú látku.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) toto tvrdenie odmietol. 
„V Slovenskej republike prebieha očkovanie vakcínami 
registrovanými v Európskej liekovej agentúre a neregistrovanou 

vakcínou Sputnik V. Všetci zaočkovaní dostávajú certifikát, na 
ktorom je uvedený názov vakcíny a výrobná šarža. Nie je teda 
pravda, že niektorí ľudia môžu byť „zaočkovaní“ placebom, teda 
vakcínou, ktorá neobsahuje účinnú látku.“ Klinické skúšania vakcín 
proti ochoreniu COVID-19 podľa ŠÚKL-u stále prebiehajú. Ide však 
o dlhodobé klinické skúšania, do ktorých sú zahrnutí dobrovoľníci 
už viac ako rok. V prípade väčšiny registrovaných vakcín proti 
ochoreniu COVID-19 by mali skončiť do konca roka 2022, prípadne 
v roku 2023. Vďaka nim budú mať vedci informácie o dlhodobej 
účinnosti vakcín, napríklad ako dlho dokážu vakcíny ochrániť ľudí 
pred ochorením COVID-19 a či, prípadne kedy bude nutné, aby sa 
nechali opäť preočkovať. Štátny ústav tiež 
zdôraznil, že klinické testovanie neprebieha 
samovoľne bez súhlasu pacienta. Každý 
zúčastnený musí byť o priebehu a podmienkach 
klinickej štúdie vopred informovaný.

Na Slovensku nezaočkovali zdravotníci nikoho placebom, teda vakcínou 
bez účinnej látky. Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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Génová terapia je revolučná experimentálna technika, ktorá umožňuje 
lekárom, aby pacientom opravili nefunkčné gény.
 Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 obsahujú pre nás cudzí gén 
vírusového spike proteínu. Internetom sa teda začali šíriť 
dezinformácie, že mRNA vakcína pôsobí na našu DNA a mení ju, 
rovnako ako génová terapia.

Odborníci zdôrazňujú, že hlavnou úlohou terapie je liečiť choroby, 
zatiaľ čo funkciou vakcín je im predchádzať. Očkovacie látky 
vyvolávajú imunitnú reakciu a upozorňujú organizmus na 
prítomnosť cudzej látky. Naopak, génová terapia má za cieľ 
opraviť chybný gén tak, aby si to náš imunitný systém ani 
nevšimol. Aby sa genetická informácia dostala do cieľových buniek 

tkaniva, je nutný nosič. Na jej prenos farmaceuti najčastejšie 
využívajú chemikálie, bunky, alebo baktérie. Pomocou génovej 
terapie môžu lekári teoreticky liečiť akúkoľvek chorobu vrátane 
onkologických, srdcovocievnych a dedičných chorôb. Jej výroba je 
však dlhá, zložitá a čo je najdôležitejšie, je personalizovaná. To 
znamená, že je vytvorená na mieru konkrétnemu pacientovi. Oproti 
tomu mRNA vakcíny nielen, že pacienta neliečia, ale ani nedokážu 
zmeniť jeho DNA. Po podaní vakcíny sú na základe mRNA v tele 
pacienta syntetizované proteíny. Tento proces však prebieha 
v oddelenom bunkovom priestore (cytoplazme), nie v bunkovom 
jadre, kde sa nachádza ľudská DNA. Voľná mRNA v cytoplazme 
nemôže žiadnym spôsobom zmeniť ľudskú DNA. 
Po odovzdaní informácie sa mRNA rýchlo 
rozpadá. Génová terapia a očkovanie mRNA 
vakcínou sú teda dva veľmi odlišne 
prebiehajúce procesy.

Očkovacie látky vyvolávajú imunitnú reakciu a upozorňujú organizmus na 
prítomnosť cudzej látky. Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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Je jednoduché vybrať nejakú molekulu a poukázať na jej nežiaduce 
účinky. Účinok látok však závisí od viacerých faktorov. Úlohu hrá množstvo aj 
forma molekuly. Ilustrácia: Michaela Mašánová.

Z času na čas sa na sociálnych sieťach objavil obrázok, ktorý 
„démonizoval” jednotlivé zložky vakcín. Jeho titulok znel: „Viete, 
čo sa nachádza vo vakcíne?”

Už samotný názov je zavádzajúci, pretože každá očkovacia látka má 
špecifické zloženie. Vo všeobecnosti obsahujú vakcíny účinnú látku, 
vďaka ktorej si ľudské telo dokáže vybudovať imunitu voči 
patogénu, a tiež rozličné pomocné látky. Sú to najmä molekuly 
upravujúce napríklad pH a aciditu očkovacej látky. Okrem toho 
môže každá vakcína obsahovať aj ďalšie zložky, ktoré majú 
špeciálny význam. Keďže lekári podávajú vakcíny zdravým ľuďom, 

je, prirodzene, kladený veľký dôraz na to, aby boli bezpečné. 
Účinnosť a bezpečnosť vakcín posudzujú regulačné autority, ako sú 
Európska lieková agentúra a Štátny ústav pre kontrolu liečiv. 
Liekové agentúry kontrolujú či bolo klinické skúšanie vakcín správne 
nadizajnované, vykonané a tiež to, či boli výsledky správne 
interpretované. Na trh sa dostane len taká vakcína, ktorej prínos 
významne prevyšuje nad jej potenciálnymi rizikami. Je jednoduché 
vypichnúť molekulu a poukázať na jej nežiaduce účinky. Účinok 
látok však závisí od viacerých faktorov. Úlohu hrá množstvo aj 
forma molekuly. Vakcíny sú vo všeobecnosti najbezpečnejšie 
dostupné lieky a jedným z najväčších úspechov modernej 
medicíny. Zachránili už milióny, možno až 
miliardy životov.

Jednotlivé ingrediencie plnia svoje funkcie a sú dôkladne sledované 
z hľadiska bezpečnosti. Ilustrácia: Michaela Mašánová.
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