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Úvod 

 

Otázka čínskych dezinformačných kampaní sa v posledných rokoch dostáva čoraz 

viac do popredia a to hlavne kvôli rastúcej roli Číny na globálnej politickej scéne. I keď 

téma dezinformácií, resp. hybridného pôsobenia ako takého, je na Slovensku oveľa 

častejšie spájaná s Ruskom, Peking je dnes taktiež relatívne aktívnym hráčom na 

dezinformačnej scéne, a to i napriek tomu že jeho techniky a stratégie sa podstatne 

líšia od tých ruských. Na rozdiel od Ruska sú čínske dezinformačné aktivity skôr 

namierené na vytváranie pozitívneho obrazu a imidžu krajiny v zahraničí (no i pre 

domácu populáciu) skôr než snaha o rozvrátenie demokratickej spoločnosti a 

polarizácia spoločnosti.  

V prípade Číny je problematika dezinformácií zároveň značne prepojená aj s ďalšími 

nástrojmi na budovanie vplyvu a moci v zahraničí, a to napríklad vytváranie väzieb na 

ekonomické a politické elity krajiny (elite capture) alebo príliv čínskeho korozívneho 

kapitálu (corrosive capital).  

Čínske hybridné pôsobenie je možné konceptuálne rozlíšiť na dve hlavné skupiny: 

propagačné a obštrukčné. Zatiaľ čo prvá časť tohto výskumu sa venujú teoretickému 

popisu týchto dvoch kategórií a ich ďalšiemu rozdeleniu, druhá časť sa zameriava na 

praktické príklady a detailnejší popis čínskych aktivít priamo na Slovensku. Avšak, 

treba podotknúť že dezinformačné kampane Číny na Slovensku sú zatiaľ druhovo 

špecifické a spadajú hlavne pod kategóriu propagačných mechanizmov. To znamená 

že väčšina týchto aktivít zahŕňa hlavne snahu Pekingu šíriť pozitívne správy medzi 

slovenskou verejnosťou s cieľom zlepšovania imidžu Číny. Jedným z dôvodov je 

pravdepodobne obmedzenosť nástrojov a kontrola nad médiami ktorými Čína na 

Slovensku disponuje. Práve kvôli tomuto sa tento výskum do väčšej časti venuje 

hlavne čínskym propagačným aktivitám na Slovensku, zatiaľ čo na vykreslenie 

obštrukčných mechanizmov Číny sa zameriava na príklady zo zahraničia (napr. 

mediálne útoky na organizáciu Sinopsis v Česku alebo cenzúra informácii zo 

Xinjiangu).  
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Čo vieme o čínskom hybridnom pôsobení 

 

Authoritarian image management1 (v preklade manažment autoritárskeho imidžu) je 

užitočný analytický koncept, ktorý spája celú škálu taktík používaných autoritárskymi  

režimami na posilnenie svojho imidžu v zahraničí.2  

Na základe obsahu a cieľovej skupiny existujú štyri základné mechanizmy 

manažovania imidžu. 

Pokiaľ ide o obsah, rozlišuje sa medzi propagačnými a obštrukčnými nástrojmi. 

Propagačné nástroje smerujú k šíreniu pozitívnych informácií o autoritárskom štáte 

(napr. publikovaním propagandistických komentárov v zahraničných médiách, alebo 

organizovaním platených výletov do daného autoritárskeho štátu pre zahraničných 

novinárov). Obštrukčné mechanizmy naopak smerujú k zamedzeniu šírenia kritických 

informácií, a teda ochrane imidžu daného autoritárskeho štátu (napr. blokovaním 

negatívnych zmienok o danom autoritárskom štáte v zahraničných filmoch, alebo 

obmedzovaním prístupu k informáciám pre zahraničných novinárov sídliacich v 

danom štáte).3  

Oba druhy nástrojov môžu smerovať proti všeobecnému alebo špecifickému publiku. 

V prvom prípade je cieľom ovplyvniť vnímanie autoritárskeho štátu u všeobecnej 

verejnosti. V druhom prípade je potom aktivita zameraná na konkrétne osoby, alebo 

užšie vymedzené skupiny osôb, ktorými sú typicky rôzne druhy elít (politické, 

akademické, podnikateľské, atď.). 

Čínske dezinformačné kampane možno charakterizovať ako zámerné šírenie 

nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, ktorých cieľom je ovplyvniť verejnú 

mienku a vytvoriť nové, alebo posilniť existujúce, rozpory v cieľovej spoločnosti. Tieto 

taktiky sú súčasťou takzvaného authoritarian media influence toolboxu4 (v preklade 

súboru autoritárskych nástrojov na ovplyvňovanie médií). Okrem dezinformácií, často 

používanými nástrojmi sú aj propaganda (alebo šírenie pozitívnych naratívov), cenzúra 

(alebo potláčanie negatívnych naratívov) a akvizícia zahraničných platforiem na šírenie 
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správ čínskymi technologickými spoločnosťami ako Huawei a Tencent. Všetky tieto 

nástroje spadajú pod aktivity Pekingu v oblasti politického vplyvu, známe aj ako united 

front5 (v preklade jednotný front). Tento termín, ktorým Lenin označil taktiky 

strategických spojenectiev, sa vzťahuje na využívanie skupín a jednotlivcov 

kontrolovaných Komunistickou stranou Číny (KSČ) na presadzovanie záujmov strany 

doma aj v zahraničí. Za súčasného prezidenta Xi Jinpinga dochádza k nevídanému 

úsiliu o formovanie zahraničnej verejnej mienky. Súčasné aktivity jednotného frontu sa 

zameriavajú na usmerňovanie čínskej diaspóry v zahraničí, kooptovanie vplyvných 

zahraničných osobností (napr. politikov, akademikov a podnikateľov), vytváranie 

hospodárskeho bloku zameraného na Čínu (napr. pomocou takzvanej Belt and Road 

Initiative, tzv. Novej hodvábnej cesty), ako aj ovplyvňovanie medzinárodného vnímania 

Číny pomocou globálnej multimediálnej stratégie.6 Tento prehľad sa zameriava na 

čínske aktivity v médiách, a to predovšetkým na sociálnych sieťach. 

V akademických kruhoch sa o čínskych dezinformačných kampaniach diskutuje aj v 

rámci ďalších teoretických konceptov ako napríklad discourse power (diskurzívna 

moc), sharp power (ostrá moc), hybrid warfare (hybridná vojna) alebo political warfare 

(politická vojna). Discourse power7 (v preklade diskurzívna moc) je moc štátu určovať 

medzinárodnú agendu prostredníctvom ovplyvňovania domáceho ako aj zahraničného 

politického poriadku a hodnôt, pričom dezinformačné kampane tvoria jej neoddeliteľnú 

súčasť. Čína využíva všetky taktiky zo svojho súboru nástrojov na ovplyvňovanie médií 

(vrátane dezinformačných kampaní) na zvýšenie svojej diskurzívnej moci 

prostredníctvom šírenia pro čínskych naratívov v zahraničných médiách. Napriek tomu 

že diskurzívna moc má dopad na tradičné ako aj sociálne médiá, Peking je čoraz 

asertívnejší v online priestore. Práve tu využíva svoju sharp power8 (v preklade ostrú 

moc), ktorú možno charakterizovať ako agresívnejšiu formu soft power (mäkkej moci), 

a ktorá sa spolieha na informačné operácie šíriace sa prostredníctvom takzvaných 

obsahových fariem, ako aj rôznych skupín, stránok, účtov, trollov, botov a mnohých 

ďalších prostriedkov na sociálnych médiách.9 

Dezinformačné kampane majú významné postavenie aj v rámci hard power (tvrdej 

moci). Toto vidieť na aktivitách Strategických podporných síl Ľudovej oslobodeneckej 

armády, ktoré vznikli v roku 2015 ako samostatný orgán PLA so zameraním na vedenie 
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informačnej vojny. Informačná vojna je dôležitým prvkom hybrid warfare10 (hybridnej 

vojny), ktorú možno charakterizovať ako medzištátny konflikt pod hranicou 

ozbrojeného násilia s integrovaným nasadením vojenských a nevojenských 

prostriedkov (vrátane finančných nástrojov a politického ovplyvňovania) a so 

zameraním na dosiahnutie strategických cieľov. Hybridná vojna v tomto zmysle 

presahuje vojenský rozmer11 a tento koncept sa používa zameniteľne s konceptom 

gray zone operations12 (operácií v šedých zónach), ktorý zahŕňa otvorené aj skryté 

aktivity netradičnej štátnej moci, vrátane podvracania vládnych a mimovládnych 

organizácií, psychologických operácií, zneužívania právnych procesov a korupcie. 

Dezinformácie možno chápať aj ako prvok political warfare13 (politickej vojny), ktorá je 

často spájaná s aktivitami United Front Work Department (UFWD, alebo Oddelenia 

jednotnej fronty), pričom UFWD používa dezinformačné kampane predovšetkým na 

vyvracanie negatívnych naratívov, potláčanie zahraničnej opozície, či vytváranie 

rozporov v zahraničných politických systémoch. 

Najčastejšie spomínanými príkladmi čínskych informačných operácií sú 

dezinformačné kampane na Taiwane, v Hongkongu a medzi čínskou diaspórou v 

zahraničí. Okrem PLA a UFWD tu hlavné úlohy zohrávajú aj iní aktéri, vrátane Štátnej 

rady ČĽR, Ústredného výboru KSČ a štátom kontrolovaných médií,14 pričom tieto úlohy 

siahajú od rozširovania falošných správ kritizujúcich vládu taiwanskej prezidentky Tsai 

Ing-wen, o hongkongských demonštrantov alebo o politickom systéme USA na 

čínskych (napr. Weibo, WeChat) a zahraničných (napr. Facebook, Twitter, YouTube, 

Line) sociálnych sieťach, cez kultivovanie celebrít, až po získavanie podpory od 

zahraničných podnikateľov, ktorí chcú profitovať z čínskeho trhu.15 

Čo sa týka dezinformácií šírených sa medzi čínskou diaspórou v zahraničí, dobrým 

príkladom boli naratívy rozširované medzi diaspórou v USA počas vlády prezidenta 

Trumpa. Tieto naratívy boli rozširované na sociálnych sieťach štátom kontrolovanými 

čínskymi médiami ako aj nezávislými blogermi a zameriavali sa na zdôrazňovanie 

politických zlyhaní Washingtonu (napr. Trumpovej reakcie na COVID-19). Cieľom bolo 

odvrátenie pozornosti od politických zlyhaní Pekingu, zdiskreditovanie 

demokratického systému USA a zobrazenie čínskeho systému ako lepšieho modelu 

spravovania štátu.16 Digital Forensic Research Lab (DFRLab) amerického think tanku 
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The Atlantic Council identifikoval niekoľko sietí Facebookových stránok, ktoré sa 

zapojili do koordinovaného šírenia pro čínskych a proti trumpovských naratívov 

prostredníctvom videí stiahnutých z malajzijských obsahových fariem Qiqu Web a 

Qiqi.17 Administrátori týchto stránok boli lokalizovaní v Malajzii, Číne a na Taiwane, 

obsah bol šírený prevažne v mandarínskej čínštine, a mnohé z týchto stránok mali 

podobné názvy. Ďalšie siete identifikované DFRLabom obsahovali stránky na 

Facebooku šíriace proti americké naratívy prostredníctvom videí stiahnutých z účtov 

čínskych médií Douyin a Kuaishou, ktoré sú alternatívmi TikToku dostupné výlučne pre 

čínsky trh.18 Zdá sa teda, že širším cieľom týchto kampaní bola diskreditácia 

politického systému USA, pričom účty štátom kontrolovaných čínskych médií na 

WeChate (prístupné pre obyvateľov Číny ako aj čínsku diaspóru v zahraničí) a 

Facebooku (prístupné predovšetkým pre diaspóru) kombinovali pozitívne naratívy o 

vzostupe Číny s negatívnymi naratívmi o zahraničných politikoch.19 

Keď v Hongkongu vypukli protesty proti návrhu zákona o extradícii do Číny, Peking sa 

opäť raz obrátil na dezinformačné kampane šírené prostredníctvom sociálnych sietí. 

Kombinované boli pozitívne naratívy o KSČ, hongkonskej polícii a iných hongkonských 

autoritách podriadených Pekingu s negatívnymi naratívmi o účastníkoch protestov,20 

ako aj falošnými obvineniami zo zahraničného zasahovania do protestov.21 Zámerným 

zdôrazňovaním určitých informácií a vynechávaním iných boli hongkonskí policajti a 

novinári štátnych médií vykreslení ako obete násilia demonštrantov a legitímna príčina 

protestov bola zredukovaná na násilné rabovanie. Tieto naratívy boli opäť šírené 

štátom kontrolovanými čínskymi médiami, ako aj falošnými stránkami na Facebooku 

a kanálmi na YouTube.22 Štátom kontrolované médiá šírili aj naratívy porovnávajúce 

údajne zdržanlivú reakciu hongkonskej polície s policajným násilím v západných 

demokraciách, najmä v USA.23 Cieľom jedného z populárnych naratívov šíreného 

počas protestov po smrti Georgea Floyda v USA bolo zdiskreditovanie demokratického 

systému tvrdením, že demokratické krajiny ako USA majú dvojaké štandardy pri 

zaobchádzaní s protestujúcimi doma a v zahraničí.24 Širším cieľom bolo však 

polarizovanie hongkonskej populácie a posilnenie pro-autoritárskych sentimentov v 

Číne.  
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Posledným často spomínaným príkladom je Taiwan, a to najmä prezidentské voľby v 

roku 2020,25 keď prezidentka Tsai nadobudla druhé funkčné obdobie víťazstvom nad 

jej oponentom Han Kuo-yuom. V rámci týchto volieb došlo k významnému nárastu 

čínskych informačných operácií, ktorých cieľom bolo zdôrazňovanie princípu jednej 

Číny, vyzdvihovanie blízkeho vzťahu medzi Číňanmi a Taiwancami a pretláčanie pro 

čínskych naratívov v nádeji, že tieto kampane povedú k nárastu pozitívnych 

sentimentov voči Číne medzi taiwanským obyvateľstvom. Dezinformácie z Číny sa 

šírili prevažne na čínskych a západných sociálnych sieťach.26 Čo sa týka západných 

sietí, DFRLab identifikoval stránky na Facebooku s väzbami na čínsky štát, pričom 

jedna z týchto stránok sa maskovala ako taiwanské médium, zatiaľ čo na YouTube boli 

identifikované inzeráty na nábor taiwanských influencerov, ktoré boli zverejnené 

organizáciami pridruženými k UFWD. Ďalšou široko skúmanou kampaňou bol kanál na 

YouTube s názvom “Xida speaks on Taiwan at the foot of Yushan” (v preklade “Xida 

hovorí o Taiwane na úpätí vrchu Yushan”), ktorý zverejňoval videá novinára Chinese 

National Radio (Čínskeho národného rozhlasu) hovoriacim mandarínskou čínštinou s 

taiwanským prízvukom kritizujúcim prezidentku Tsai a jej vládnucu Democratic 

Progressive Party (DPP, alebo Demokratickú progresívnu stranu).27 Tieto naratívy 

posilňovali čínsku mäkkú moc šírením pozitívnych správ zdôrazňujúcich výhody 

spolupráce s Čínou pre taiwanskú ekonomiku ako aj negatívnych správ o taiwanských 

politikoch, ktorí nesúhlasia so zjednotením Číny a Taiwanu.28 

Napriek tomu že tento prehľad sa vo veľkej miere zameriaval na dezinformačné 

kampane šírené prostredníctvom sociálnych médií, je dôležité poznamenať, že 

kampane na sociálnych sieťach sú len jednou formou šírenia čínskych dezinformácií. 

Ďalšími formami identifikovanými počas taiwanských prezidentských volieb boli 

napríklad kampane influencerov, kde čínske provinčné vlády verbovali taiwanských 

influencerov podporujúcich zjednotenie Číny a Taiwanu, a kampane hanobenia, ako 

bolo vidieť v prípade spochybňovania legitimity doktorandského titulu prezidentky Tsai 

z London School of Economics and Political Science.29 V oboch prípadoch však 

sociálne médiá zohrávali významnú úlohu, a tak zameranie tohto prehľadu na sociálne 

siete je opodstatnené.  
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Čínske veľvyslanectvo na Slovensku a sociálne 

siete 

 

Aktivita čínskej ambasády na sociálnych sieťach je relatívne novým fenoménom, ktorý 

začal vo februári 2020, a počas začiatku pandémie COVID-19 takto ambasáda šírila 

dezinformácie o pôvode vírusu a jeho rozšírení.30 Z regionálneho komparatívneho 

hľadiska je prítomnosť čínskych diplomatov na Slovenku na sociálnych sieťach 

oneskorená. Čínska ambasáda v Česku si profil na Facebooku zriadila už v roku 2015. 

Prítomnosť ambasád v Poľsku a Maďarsku na Facebooku a Twitteri potom začala 

v roku 2019.31  

Aktivity čínskej ambasády na Slovensku sú viditeľné na Facebooku a Twitteri. 

Originálna aktivita čínskeho veľvyslanectva na Twitteri je minimálna, kde veľká väčšina 

príspevkov, ktoré sa na ich profile nachádzajú pochádza hlavne zo zdieľania čínskych 

médií ako CGTN, People's Daily alebo od významných čínskych politikov alebo 

hovorcov ministerstiev. Na svetovej úrovni je realitou, že je to práve Twitter na ktorom 

sa čínsky ‘vlčí bojovníci’ angažujú najviac, a kde sú ich správy najviac amplifikované.32 

Na Slovensku je táto realita iná, a to hlavne aj kvôli menšiemu významu Twitteru. Aj 

napriek tomu má však Čínske veľvyslanectvo 4931 sledujúcich, čo je na slovenské 

pomery relatívne veľa (napríklad veľvyslanectvo US na Slovensku má ku 11.11.2022 

presne 4589 sledujúcich a veľvyslanectvo Veľkej Británie 2551 sledujúcich). 

Analýza aktivity veľvyslanectva na Twitteri z roku 2020 však zároveň ukázala, že 

takmer 40 percent sledujúcich veľvyslanectva na Twitteri si vytvorilo svoje účty v roku 

2020, čo naznačuje, že tento účet sleduje veľký počet botov. Zároveň veľkú časť 

sledujúcich tvoria účty iných čínskych veľvyslanectiev a diplomatov.33 

Naopak, na Facebooku je Čínske veľvyslanectvo na Slovensku aktívnejšie, aj keď jeho 

dosah je výrazne nižší s iba 846 sledujúcimi. Medzi 1. januárom a 1. novembrom 2022 

publikovalo 177 príspevkov (0.58 príspevku na deň), z ktorých však iba 30 bolo 
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originálnych a s obsahom týkajúcim sa Slovenska, a nie prebraných z čínskych 

tlačových agentúr alebo kampaní čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Veľká 

väčšina príspevkov, 132 zo 177, bola v anglickom jazyku, čo takisto značí že ich 

primárnym cieľom možno nebola úplne slovenská verejnosť, a naopak boli to iba 

prebraté správy. Väčšina príspevkov sa zameriavala na súčasné udalosti akými boli 

napríklad začiatkom roka Olympijské hry alebo neskôr 20. zjazd čínskej komunistickej 

strany. V menšej časti sa však aj tieto zaoberali kontroverznými témami, ktoré sa dajú 

priamo prepojiť s dezinformáciami ako sú napríklad Ujghurovia a Xinjiang alebo otázka 

Taiwanu.  

Ku Taiwanu pridalo Čínske veľvyslanectvo na Slovensku na Facebook 12 príspevkov, 

a to hlavne v dobe keď Taiwan navštívila Nancy Pelosi, predsedníčka snemovne 

reprezentantov Kongresu USA. Celkovo však boli príspevky skôr klasickými 

propagačnými príspevkami ktoré sa snažili propagovať Čínsku ľudovú republiku a 

čínsku kultúru - či už predstavovaním čínskych sviatkov alebo čínskeho umenia. 

Najväčšiu aktivitu však veľvyslanectvo vyvíjalo hlavne v súvislosti s pandémiou COVID-

19. V reakcii na prebiehajúcu strategickú komunikáciou ohľadom roly Číny pri vzniku 

a rozšírení ochorenia čínske veľvyslanectvo spustilo kampaň zameranú na prelomenie 

údajných fám o Číne a pandémii. Doteraz bolo na Facebooku a Twitteri zverejnených 

13 infografik, ktoré "vyvracajú" údajné mýty o pôvode vírusu, účelovosti a 

transparentnosti reakcie Číny na vypuknutie choroby, reakcii Taiwanu na vírus a jeho 

vplyve na WHO. Celkovo možno tieto "infografiky" charakterizovať ako zmes ohýbania 

pravdy, dezinformácií a kreatívnej sémantiky. Išlo o súčasť väčšej koordinovanej 

kampane zameranej na viaceré krajiny, keďže podobné infografiky a články zverejnili 

čínske veľvyslanectvá v Berlíne, Varšave a Aténach. Článok o 24 mýtoch uverejnila 

čínska tlačová agentúra Xinhua. Zaujímavé je, že kampaň, ktorá mala pôvodne 

obsahovať 16 "zlomených mýtov", skončila pri čísle 13. Dôvodom boli pravdepodobne 

pomerne ostrá spätná reakcia slovenskej verejnosti na facebookovej stránke 

veľvyslanectva. "Pravdivosť" týchto "mýtov" bola vo všetkých prípadoch údajne 

založená buď na bližšie nešpecifikovaných vedcoch, alebo na racionalite, a to aj v 

prípadoch, keď pôvodný "mýtus" nesúvisel so žiadnou vedeckou otázkou, ako 

napríklad otázka vstupu Taiwanu do WHO alebo osud doktora Li Wenlianga, lekára z 
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Wuhanu, ktorý ako prvý zaznamenal prípady zápalu pľúc podobného SARS a neskôr 

bol pokarhaný políciou za "šírenie fám".34 

Napriek aktuálne nízkej čínskej aktivite na sociálnych sieťach zameranej na slovenské 

publikum, skúsenosti z iných štátov ukazujú, že táto aktivita môže smerovať nie len na 

šírenie pozitívneho obrazu o Číne, ale aj na ovplyvňovanie povedomia a vnímania 

vitálnych domácich a zahraničnopolitických záujmov ovplyvňovaného štátu. 

V septembri 2022 oznámila sociálna sieť Facebook, že odhalila a zrušila sieť účtov 

s pôvodom v Číne, ktorých primárnym cieľom bolo ovplyvňovanie predvolebnej 

kampane v USA pred tzv. midterm voľbami do Kongresu USA. Cieľom tejto siete účtov 

bola aj protivládna kritika českej zahraničnej politiky, najmä podpory Ukrajiny pri jej 

obrane pred ruskou agresiou, dopadov tejto podpory na českú ekonomiku, 

a v nadväznosti na to vyslovovala varovanie pred znepriatelením si Číny. Táto operácia 

prebiehala na viacerých sociálnych sieťach vrátane Facebooku, Instagramu, Twitteru a 

dvoch českých petičných platforiem.35 
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Obr. 1: Čínska kampaň "búrania mýtov" o COVID-19 
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Dezinformácie a slovenské médiá 

 

Čínska ambasáda na Slovensku využíva na šírenie dezinformácií a propagandy aj tzv.  

tradičné médiá (t. j. tradičné spravodajské platformy, televízia, printové médiá atď.). 

Historicky sa veľvyslanectvu darilo publikovať skôr v alternatívnych médiách ako sú 

napríklad Hlavné Správy alebo Nové Slovo.36 Hlavné Správy patria takisto k médiám, 

ktoré boli v roku 2022 na istú dobu zablokované Národným bezpečnostným úradom 

vzhľadom na ich zaujaté a dezinformačné informovanie ohľadom Ruskej invázie 

Ukrajiny37.  

Od roku 2018 však rôznymi spôsobmi začalo čínske veľvyslanectvo publikovať aj 

tradičných médiách. Začiatkom roku 2018 totiž vyšlo v biznisovom magazíne Trend 

špeciálne číslo so zameraním na Čínu a jej prítomnosť v Európe,  ktoré magazín vydal 

v spolupráci s čínskym veľvyslanectvom.38 Aj keď všeobecne boli články relatívne 

kritické voči Číne, niektoré z nich vykazovali napríklad znaky kultu osobnosti Xi 

Jinpinga alebo prezentovali veľmi pozitívne videnie čínsko-slovenských vzťahov.39 Čo 

však už bolo viac problematické, bolo v roku 2019 vydanie tzv. advertoriálu, teda 

komentáru, ktorý bol umiestnený na platenej inzerčnej ploche, napísaného vtedajším 

veľvyslancom Číny na Slovensku Lin Linom v časopise Trend. V článku s titulom „Čína 

dodržiava princíp jedna krajina – dva systémy, zahraničie by nemalo zasahovať do jej 

vnútorných záležitostí“ sa veľvyslanec vyjadroval ku vtedajšej situácii okolo pro-

demokratických protestov v Hongkongu, a protestujúcich obvinil z terorizmu.40 Fakt, 

že práve Trend sa stáva miestom na publikovanie názorov a propagovanie záujmov 

čínskeho veľvyslanectva na Slovensku sa potvrdil aj v septembri roku 2022, kedy Trend 

publikoval PR článok, ktorý napísal nový čínsky veľvyslanec na Slovensku Sun Lijie41. 

Článok sa snaží propagovať čínsky ekonomický systém a jeho postavenie v roku 2022, 

a dá sa chápať aj v kontraste s na Západe rastúcou post-pandemickou infláciou. 

Veľvyslanec v ňom poukazuje na post-pandemické ekonomické opatrenia ktoré Čína s 

cieľom ekonomického rozvoja aplikuje, vyzdvihuje Čínu ako krajinu s „obrovským 

potenciálom ekonomického rozvoja“ alebo propaguje zjavne pozitívne vnímanie 
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ekonomických vzťahov medzi Čínou a krajinami strednej Európy a Slovenskom. 

K vydaniu textu došlo v čase, kedy sa z Číny pravidelne objavovali informácie 

o problémoch na realitnom a bankovom trhu.  

Okrem Trendu sa však novému čínskemu veľvyslancovi veľmi nedarilo penetrovať 

slovenské médiá. Na Slovensku máme totiž len zopár prípadov kedy v nich vystupoval 

súčasný veľvyslanec Sun Lijie. Mesiac po návšteve Nancy Pelosi na Taiwane v auguste 

2022 sa totiž veľvyslanec Sun zúčastnil rozhovoru v Hospodárskych novinách,42 v 

ktorom však čelil priamym otázkam o prístupe Číny ku vzťahom s Taiwanom a takisto 

o postavení de facto nezávislého ostrova. Zaujímavým faktom je, že krátko predtým 

vystúpil veľvyslanec Sun aj v relatívne obskúrnej regionálnej Západoslovenskej 

televízii. Augustový rozhovor, v ktorom odpovedal na 3 zjavne predpripravené otázky, 

má k začiatku novembra približne 60 vzhliadnutí.43 A aj keď často publikuje 

veľvyslanectvo práve alternatívnych médiách, ktorým sa budeme venovať ďalej, je 

adekvátne povedať, že dosah čínskeho veľvyslanectva na mainstremový mediálny 

diskurz je minimálny. Naopak vo väčšine prípadov, akými bol práve rozhovor v 

Hospodárskych novinách alebo v roku 2019 v Euractive, v ktorom čelil vtedajší 

veľvyslanec Lin aktívnym otázkam o sklamaniach v čínsko-slovenskej spolupráci alebo 

o jeho vyjadreniach publikovaných v advertoriáli pre Trend,44 sa ukazuje, že dosah 

veľvyslanectva na mainstreamové médiá je stále obmedzený, a novinári nemajú 

problém sa mu vzoprieť. 
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Čína v alternatívnych médiách 

 

V šírení dezinformačných naratívov sa na Slovensku angažujú skôr alternatívne médiá, 

ako už vyššie spomínané Hlavné správy alebo Nové slovo. Celkovo sa alternatívne 

médiá medzi rokmi 2017 až 2020 ohľadom Číny zameriavali hlavne na témy 5G sietí, 

investícií, Hongkongu, Sin-ťiangu a Taiwanu.45 V svojich príspevkoch často miešajú 

nezaujaté informácie z lokálnych tlačových agentúr, čo im dovoľuje navodiť nezaujatú 

fasádu, s oficiálnymi čínskymi alebo ruskými zdrojmi46, ktoré sú však v daných témach 

jasne zaujaté a presadzujú dezinformačný naratív. Takýmto spôsobom sa na 

Slovensku šíria pro-čínske dezinformačné názory najčastejšie. 

Napríklad Nové slove publikovalo krátko po návšteve Nancy Pelosi na Taiwane článok 

čínskeho veľvyslanca Sun Lijie, v ktorom sa pokúša naznačiť, že Taiwan a Čína majú 

už takmer 1700 ročnú históriu a takisto opakuje výhražný výrok Xi Jinpinga, že „kto sa 

zahráva s ohňom, popáli sa.“47 Revizionsticky o histórii písal už v roku 2016 vtedajší 

veľvyslanec Lin Lin pre Nové slovo a Hlavné správy, kedy prezentoval Tibet ako súčasť 

Číny od 13. storočia pod titulkou „Osem omylov ohľadom čínskeho Tibetu.“48 

Revizionistická história má svoje miesto v Novom slove dlhodobo, nakoľko aj v roku 

2018 v ňom vyšiel redakčný článok ktorý vykresľuje Tibet ako súčasť Číny od 6. 

storočia.49 Fakt, že Nové Slovo sa stalo primárnym miestom pre publikáciu textov 

Čínskeho veľvyslanca na Slovensku sa potvrdil aj v novembri 2022, kedy pri príležitosti 

20. zjazdu Komunistickej strany Číny, v ňom vydal veľvyslanec Sun článok ktorý slúži 

ako propagačný materiál pre čínsky rozvojový systém a takisto až prehnane pozitívne 

opisuje podobu slovensko-čínskych vzťahov50 (okrem iného vyzdvihuje to, že 

Slovensko sa aktívne podieľa na budovaní v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta 

– hoci v jej rámci na Slovenku nebol dodnes realizovaný jediný projekt – a využíva 

platformu 16+1, ktorá však dnes skôr čelí rapídnemu odbytu Európskych krajín.51). 
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Slovenské elity šíria čínske dezinformácie 

 

Čínske snahy o vytváranie a udržiavanie vlastného pozitívneho imidžu nie sú 

limitované len na pôsobenie skrz médiá a sociálne siete. V rámci využívania techník 

autoritárskeho manažovania imidžu Čína okrem všeobecnej verejnosti aktívne pôsobí 

aj spoločenské elity, a to najmä z prostredia politiky, biznisu a akadémie. 

Z predchádzajúcej kapitoly vysvitlo, že Čína dokáže prostredníctvom priameho 

pôsobenia na verejný diskurz na Slovensku osloviť len pomerne limitované publikum. 

K amplifikácii pro-čínskeho obsahu však dochádza v prípadoch, kedy sú do jeho šírenia 

zapojené lokálne spoločenské elity.  

Jeden z prvých zdokumentovaných prípadov využívania elít na šírenie pro-čínskej 

propagandy sa viaže k pôsobeniu Konfuciových inštitútov (KI) na Slovensku.  KI pri 

Univerzite Komenského spoluorganizoval výstavu s názvom "Čínsky príbeh - čínsky 

Tibet" . V nej bol Tibet rámcovaný skrz naratívy čínskej propagandy, pričom bol 

predstavovaný ako údajne neoddeliteľná súčasťou Číny už od 13. storočia. Výstava 

bola zorganizovaná niekoľko mesiacov po tom, čo Slovensko navštívil Dalajláma, ktorý 

mal na Univerzite Komenského prednášku a dokonca sa stretol s vtedajším 

prezidentom SR Andrejom Kiskom. Výstava prebehla na viacerých miestach na 

Slovensku, okrem iného aj na Univerzite Komenského, Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzite v Nitre a vo viacerých galériách.  

Aktivity smerujúce k využívaniu elít na vytváranie pozitívnej mienky o Číne sa 

zintenzívnili obzvlášť v období pandémie COVID-19, t. j. obdobia značnej 

medzinárodnej krízy verejnej mienky o Číne. Vďaka zapojeniu lokálnych aktérov získali 

čínske dezinformácie o COVID-19 výrazne väčší dosah ako pri šírení prostredníctvom 

oficiálnych kanalov.  

V období šírenia pandémie bol v tomto smere asi najaktívnejším lokálnym 

podporovateľom čínskych naratívov poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Blaha 

prostredníctvom sociálnych sieti podporoval čínske naratívy o tzv. rúškovej diplomacii, 
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v ktorej porovnával dodávky rúšok a iných ochranných prostriedkov z Číny s údajným 

nedostatkom pomoci zo strany EÚ a USA. Blaha tieto dodávky pravidelne označoval 

za "pomoc", hoci podstatná väčšina dodávaného materiálu mala komerčný charakter. 

Poslanec tiež šíril myšlienku, že existuje možnosť, že vírus pochádza z USA a bol 

nasadený proti Číne ako biologická zbraň. Na rozdiel od vlastných príspevkov 

veľvyslanectva na sociálnych sieťach mala propaganda a dezinformácie zverejnené 

Blahom široký dosah. Príspevok o možnom pôvode vírusu v USA lajklo 2 800 ľudí a bol 

zdieľaný 970-krát, čo je na slovenské pomery vysoké číslo. Príspevok navyše zdieľali 

stránky propagujúce neonacistický obsah, proruskú propagandu a protiliberálne 

posolstvá. Spolu zdieľané príspevky získali viac ako 5 000 interakcií od účtov s takmer 

100 000 sledovateľmi. Jeden z príspevkov o "čínskej pomoci" s názvom "Keď všetci zlí 

komunisti zrazu pomáhajú Európe" mal ešte väčší úspech - bol lajknutý 5 500-krát a 

zdieľaný 1 800-krát.52 Podobnú rétoriku mal aj Robert Fico, predseda SMER-SD a bývalý 

premiér. Fico vyzval súčasného premiéra Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi 

cukrom a bičom Igora Matoviča aby sa Číne poďakoval za jej ochotu predať Slovensku 

ochranné pomôcky a ďalší zdravotnícky materiál. 53 

Na vytváranie väzieb na slovenských politikov Čína využíva nástroje, ktoré sú známe 

z jej pôsobenia aj v iných štátoch. Významnú rolu v tom zohráva napríklad existencia 

Skupina priateľstva s Čínskou ľudovou republikou, ktorá pôsobí v Národnej rade SR.54 

V auguste 2019 sa skupina na čele s poslancom Ľubošom Blahom zúčastnila návštevy 

Pekingu a Tibetu. Náklady na túto cestu, označovanú ako „študijný pobyt“, boli 

kompletne hradené Čínou. Spolu s Blahovými verejnými príspevkami na Facebooku, 

ktoré opakovali oficiálnu čínsku propagandu, sa poslanecká cesta stala na Slovensku 

pomerne kontroverznou a rozvírila verejnú diskusiu.55 

Na tento účel slúži aj budovanie vzťahov na medzistraníckej úrovni. Zo Slovenska sa 

aktívne na tejto spolupráci zúčastňuje strana SMER-SD. V novembri 2019 Čína 

zorganizovala stretnutie vládnucich strán Číny a krajín Strednej a východnej Európy. Zo 

Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnil podpredseda SMER-SD Juraj Blanár, ktorý 

v tom čase zastával funkciu predsedu parlamentného zahraničného výboru.56 
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Čínska snaha o budovanie vzťahov s politikmi sa zameriavala aj na reprezentantov 

krajnej pravice.  

V roku 2016 Uhrík navštívil Čínu na pozvanie a náklady vlády provincie Henan. Vo 

svojich príspevkoch z návštevy na Facebooku Uhrík chválil čínske štátne podniky a ich 

efektívnosť, ktorá podľa Uhríkových slov chráni Čínu pred zahraničnými kolonizátormi 

a čínsky ľud pred kapitalistickými drancovania, a to napriek tomu, že neefektívnosť 

týchto podnikov opakovane diskutujú aj oficiálne štátne médiá v Číne. Okrem toho 

Uhrík chválil Komunistickú stranu Číny a zároveň odsudzoval EÚ. Podobne ako Blaha, 

aj Uhrík sa pri chvále Číny dopúšťal paradoxných vyjadrení. Podľa neho v krajine 

prakticky neexistuje korupcia, čo je v rozpore s notoricky známou protikorupčnou 

kampaňou Xi Jinpinga, ktorého vnútorná politika je postavené z veľkej časti na 

vyšetrovanie korupcie v rámci Komunistickej strany Číny a štátnej správy.57 
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Potláčanie informácií z periférií 

 

Čínske hybridné pôsobenie ktoré by sa dalo zaradiť do kategórie obštrukčného 

pôsobenia je najlepšie preukázateľné na dvoch príkladoch: potláčanie opozície počas 

pro-demokratických demonštrácií v Hongkongu a blokovanie informácii ohľadom 

potláčania ľudských práv v Xinjiangu. Avšak v oboch prípadoch sa Čína angažovala v 

týchto aktivitách skôr v daných regiónoch než priamo na Slovensku. Toto je hlavne 

kvôli tomu že Peking zatiaľ na Slovensku nedisponuje nástrojmi dostačujúcimi na 

efektívne používanie obštrukčných technik a spolieha sa na propagačné nástroje na 

ovplyvňovanie verejnej mienky v zahraničí. Toto zahŕňa šírenie vlastného naratívu ako 

v prípade už spomínanej inzercie v časopise Trend, ktorá obviňovala protestujúcich 

Hongkončanov a Hongkončanky z terorizmu.58 Tento trend by sa však mohol zmeniť 

ak by sa Číne podarilo získať kontrolu nad domácimi médiami či už prostredníctvom 

investícií alebo kúpou daných mediálnych staníc keďže krajina má silný precedens 

používania týchto obštrukčných mechanizmov na domácej pôde. Jej skúsenosti v 

tomto smere prispievajú k tomu že v dnešnej dobe má Peking kapacitu a dostatok 

znalostí nato aby tieto mechanizmy do určitej miery vedelo uplatniť v zahraničí ak sa 

dostane ku kontrol potrebných nástrojov. Schopnosť potláčať šírenie kritických 

informácií o Číne prostredníctvom investícií do médií dobre ilustruje aj skúsenosť 

Českej republiky, kde vstup čínskeho investora do spoločnosti vlastniacej časopis 

Týden a televíznu stanicu Barrandov viedol k úplnému odstráneniu kritických 

informácií a publikovaniu výlučne pozitívneho obsahu o Číne.59 

Rozsiahla domáca čínska digitálna cenzúra je len jedným z príkladov ktorý poukazuje 

na efektivitu daných taktík priamo v Číne. Priama internetová cenzúra je jedným z 

najpramočiarejším mechanizmov čínskej propagandy a má mnoho podôb, či už je to 

odstraňovanie kontroverzných komentárov a článkov na sociálnych sieťach, 

blokovanie účtov ktoré sa podieľajú na týchto diskusiách alebo úplne blokovanie 

výrazov a obsahu okolo politických senzitívnych tém. Asi najlepším príkladom v tomto 

smere je napríklad blokovanie výrazu „incident zo 4.6.“ (krvavé potlačenie protestov na 
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námestí Tiananmen) ktorý na čínskom internete nevedie k žiadnym výsledkom.60 

Okrem retrospektívneho filtrovania, táto cenzúra taktiež prebieha v priamom čase, 

niečo čo sa dalo sledovať či už počas nedávnych protestov proti opatreniam ohľadom 

koronavírusu v Novembri 2022 alebo počas rozsiahlych pro-demokratických protestov 

v Hong Kongu v roku 2019 kedy Čínske orgány úspešne cenzurovali zábery protestov 

na Čínskych webových stránkach a sociálnych médiách.61 Toto dokonca zahŕňalo 

cenzúru piesní na čínskych hudobných platformách ktoré vtedajší protestujúci spievali 

na protestoch v Hong Kongu.  

Ako už bolo spomenuté na začiatku, na Slovensku su obštrukčné mechanizmy Číny 

namierené cenzurovanie negatívnych správ šíriacich sa medzi zahraničnou 

verejnosťou zatiaľ relatívne limitované. Avšak ako príklad zo zahraničia by sa dalo 

poukázať na čínske obmedzenie prístupu k informáciám pre zahraničných novinárov s 

úmyslom zabrániť nezávislému informovaniu o politicky-senzitívnych otázkach v 

zahraničí. Tu je dobrou ilustráciou už spomínaná situácia v Xinjiangu kde je Čína roky 

obviňovaná zo systematického porušovania ľudských práv, mučenia či nútenej práce. 

Avšak niektorí zahraniční novinári ktorí sa snažili do regiónu vycestovať za účelom 

nezávislého reportovania alebo výskumu, alebo sa o to pokúsili, opakovanie potvrdili 

že Čínske orgány sa im v tomto snažili aktívne zabrániť či už to bolo nevydaním 

cestovných víz alebo zabraňovaním ich prístupu k informáciám alebo voľného pohybu 

priamo v regióne.62 
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Útoky “čínskych priateľov v zahraničí” voči 

kritikom 

 

Okrem výhražného e-mailu, ktorý poslal riaditeľ bratislavského Konfuciovho inštitútu 

Ľuboslav Štora predstaviteľom CEIASu v súvislosti so zverejnením záverov výskumu 

o šírení čínskeho vplyvu v rámci slovensko-čínskej akademickej spolupráce,63 je 

využívanie obstructive/specific (alebo obštrukčných/špecifických) mechanizmov 

manažmentu imidžu zo strany Číny na Slovensku obmedzené. Avšak skúsenosti zo 

susednej českej republiky ukazujú, že Čína je pripravená využívať tieto nástroje na 

presadzovanie svojich záujmov aj v stredoeurópskom regióne. Ide najmä o tri prípady 

útokov na projekt Sinopsis64 zo strany takzvaných "čínskych priateľov v zahraničí".  

Je však dôležité poznamenať že ani v Česku nie je využívanie tohto typu mechanizmu 

rozšírené, predovšetkým keď to porovnáme s využívaním propagačných 

mechanizmov, ktoré v čínskom arzenáli vplyvových aktivít v strednej Európe stále 

prevládajú. Napriek tomu sú tieto tri prípady významné, nakoľko poukazujú na 

prepojenie medzi takzvaným corrosive capital65 (koróznym kapitálom) a elite capture 

(únos elít), ktoré práve v našom regióne zohráva signifikantnú úlohu pri šírení 

pozitívnych a cenzurovaní negatívnych naratívov o Číne. 

Napriek pretrvávajúcemu sa zhoršovaniu česko-čínskych vzťahov, ktoré začalo už pred 

nástupom súčasnej českej vlády v roku 2021, spomenuté útoky pochádzajú zo 

všetkých elitných kruhov vrátane politických, akademických a hospodárskych, čo 

poukazuje na rozsah čínskych vplyvových aktivít v krajine. Prvý útok bol iniciovaný 

spoločnosťou Home Credit, známej dcérskej spoločnosti skupiny PPF, ktorá v roku 

2019 generovala viac ako polovicu svojich príjmov v Číne. Ešte dôležitejšie však je, že 

táto spoločnosť uzavrela zmluvu s PR agentúrou66 s cieľom “racionalizovať” český 

verejný diskurz o Číne, v rámci ktorého vytvorila projekt Sinoskop - Inštitút pre súčasnú 

Čínu (dnes známy ako Asiaskop), a ktorý mal fungovať ako protipól projektu Sinopsis. 

Okrem podpory pro-čínskych naratívov sa PPF uchýlila aj k použitiu právnych 
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prostriedkov na umlčanie tých, ktorí sú voči Číne kritickí. Po tom, ako projekt Sinopsis 

publikoval článok67 o obchodných aktivitách spoločnosti Home Credit, vrátane jej 

početných súdnych sporov s čínskymi občanmi a kritiky zo strany čínskych médií, 

spoločnosť zaslala projektu Sinopsis predžalobnú výzvu, v ktorej informovala 

organizáciu o možnom súdnom spore, ak sa neospravedlní spoločnosti za svoje 

tvrdenia.68 V snahe o umlčanie kritického diskurzu o Číne teda došlo k využitiu hrozby 

tzv. SLAPP žalobou (strategic lawsuit against public participation; stategická žaloba 

namierená proti verejnej participácii/verejnej kontrole).  

Druhý útok prišiel z politických kruhov a mal osobnejší charakter. Po tom, čo sinológ a 

člen projektu Sinopsis Martin Hála69 kritizoval niektoré české politické elity, vrátane 

bývalého ministra vnútra Jana Hamáčka, za ich vzťahy s KSČ, šírenie čínskych 

dezinformácií o COVID-19 a podmienky, za ktorých česká vláda získala od Číny rúška 

a respirátory, minister Hamáček70 sa o Hálovi hanlivo vyjadril na Twitteri, rozvádzajúc 

svoj postoj ďalej v článku pre denník Právo. Hamáčkovej reakcie sa vzápätí zastal 

politológ Petr Drulák,71 ktorý vo svojom článku pre mesačník Literární noviny obvinil 

Sinopsis z neobjektívnosti vzhľadom na ich financovanie washingtonskou 

organizáciou National Endowment for Democracy (NED), ktorú Drulák označil za 

inštitúciu zameranú na „destabilizáciu režimov, ktoré sa snažia postaviť proti geo-

politickým záujmom USA.“72 Samotné Literárne noviny, ktoré sú financované aj 

z českých verejných zdrojov, sú dlhodobo známe svojim podieľaním sa na šírení 

čínskej propagandy v Českej republike.73  

Zatiaľ čo útoky spojené s Home Creditom poukazujú na úlohu korozívneho kapitálu a 

jeho prepojenie na ekonomické a politické elity, ďalšie dva prípady poukazujú na 

dôležitú úlohu ktorú v našom priestore stále zohrávajú tradičné médiá. Hamáčkov 

komentár na Twitteri, ako aj čoraz aktívnejšie pôsobenie čínskej ambasády na 

západných sociálnych sieťach, však indikujú že podobne ako v prípadoch 

dezinformácií voči Taiwanu, Hongkongu a USA (ktoré boli obšírne rozpísané na 

začiatku publikácie), sociálne médiá budú pravdepodobne zohrávať významnejšiu 

úlohu aj v rámci čínskych vplyvových aktivít v našom regióne. 

  



 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku  22 

Poznámky  

 

1  Alexander Dukalskis, Making the World Safe for Dictatorship (Oxford: Oxford University Press, 
2021), p.4. 

2   Ibid, p.10.  

3   Ibid, p.34-35. 

4  Sarah Cook, China’s Global Media Footprint: Democratic Responses to Expanding Authoritarian 
Influence (Washington: National Endowment for Democracy, 2021), p.1-2. 

5  Anne-Marie Brady, Magic Weapons: China’s political influence activities under Xi Jinping 
(Washington: Wilcon Center, 2017), p.2. 

6  Ibid, p.7. 

7  Chinese Discourse Power: China’s Use of Information Manipulation in Regional and Global 
Competition (Washington: Atlantic Council, 2020), p.6.  

8  Ibid, p.9. 

9  Sarah Cook, China’s Global Media Footprint: Democratic Responses to Expanding Authoritarian 
Influence (Washington: National Endowment for Democracy, 2021), p.4.  

10  Frans-Paul van der Putten et al, Hybrid Conflict: The Roles of Russia, North Korea and China (Hague: 
Clingendael Institute, 2018), p.1. 

11  Frank G. Hoffman, “Hybrid Warfare and Challenges,” Joint Force Quarterly : JFQ, no. 52 (2009). 

12  Anthony H. Cordesman, and Grace Hwang, Chronology of Possible Chinese Gray Area and Hybrid 
Warfare Operations (Washington: Centre for Strategic and International Studies, 2020), p.3. 

13  Jude Blanchette et al, Protecting Democracy in an Age of Disinformation: Lessons from Taiwan 
(Washington: Centre for Strategic and International Studies, 2021), p.5. 

14  Chinese Discourse Power: China’s Use of Information Manipulation in Regional and Global 
Competition (Washington: Atlantic Council, 2020), p.11. 

15  China’s Disinformation Strategy: Its Dimensions and Future (Washington: Atlantic Council, 2020), 
p.5. 

16  Descendants of the Dragon: China Targets its Citizens and Descendants Beyond the Mainland 
(Washington: Atlantic Council, 2020), p.4. 

17  Ibid, p.10. 

18  Ibid, p.19-20. 

 



 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku  23 

 

19  Ibid, p.21. 

20  Targeting The Anti-Extradition Bill Movement: China’s Hong Kong Messaging Proliferates on Social 
Media (Washington: Atlantic Council, 2020), p.5. 

21  Ibid, p.10. 

22  Ibid, p.21. 

23  Ibid, p.13. 

24  Ibid, p.14. 

25  Chinese Messaging Across the Strait: China-Friendly Narratives and the 2020 Taiwan Presidential 
Election (Washington: Atlantic Council, 2020), p.8. 

26  Ibid, p.12. 

27  Ibid, p.14. 

28  Ibid, p.25. 

29  Jude Blanchette et al, Protecting Democracy in an Age of Disinformation: Lessons from Taiwan 
(Washington: Centre for Strategic and International Studies, 2021), p.11. 

30  Šimalčík, Matej, Ivana Karásková, and Barbara Kelemen. Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi 
cukrom a bičom. AMO.cz, August 2020. https://ceias.eu/sk/cinska-pritomnost-na-slovensku-
medzi-cukrom-a-bicom/.  

31  Filip Šebok, Ivana Karásková, „Chinese propaganda on COVID-19: Eldorado in Czech 
cyberspace.“ In Ivana Karásková (ed). China’s propaganda and disinformation campaigns in 
Central Europe. 2020, Prague, Czech Republic, Association for International Affairs (AMO). 
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-
propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf.   

32  Kinetz, Erika. “Army of Fake Fans Boosts China's Messaging on Twitter.” AP NEWS. Associated 
Press, May 28, 2021. https://apnews.com/article/asia-pacific-china-europe-middle-east-
government-and-politics-62b13895aa6665ae4d887dcc8d196dfc.  

33  Matej Šimalčík. „COVID-19 and China’s changing propaganda tactics in Slovakia“ In Ivana 
Karásková (ed). China’s propaganda and disinformation campaigns in Central Europe. 2020, 
Prague, Czech Republic, Association for International Affairs (AMO). https://mapinfluence.eu/wp-
content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-
propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf.   

34 Ibid.  

35  Ben Nimmo, David Agranovich. „Removing Coordinated Inauthentic Behavior From China and 
Russia.“ Meta, 27.9.2022. https://about.fb.com/news/2022/09/removing-coordinated-inauthentic-
behavior-from-china-and-russia/.   

 

https://ceias.eu/sk/cinska-pritomnost-na-slovensku-medzi-cukrom-a-bicom/
https://ceias.eu/sk/cinska-pritomnost-na-slovensku-medzi-cukrom-a-bicom/
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://apnews.com/article/asia-pacific-china-europe-middle-east-government-and-politics-62b13895aa6665ae4d887dcc8d196dfc
https://apnews.com/article/asia-pacific-china-europe-middle-east-government-and-politics-62b13895aa6665ae4d887dcc8d196dfc
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://about.fb.com/news/2022/09/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-china-and-russia/
https://about.fb.com/news/2022/09/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-china-and-russia/


 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku  24 

 

36  Šimalčík, Matej, Ivana Karásková, and Barbara Kelemen. Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi 
cukrom a bičom. 

37  Vančo, Martin. “Sú Späť a Opäť Šíria Proruskú Propagandu, No Štát UŽ Nereaguje (Analýza).” 
domov.sme.sk. SME.sk, August 7, 2022. https://domov.sme.sk/c/22977844/hlavne-spravy-hlavny-
dennik-infovojna-dezinformacne-media.html. 

38  Turcsanyi, Richard Q., and Matej Šimalčík. “ Čína na Slovensku: Sme pripravení na 
budúcnosť?“ Amo.cz, May 2018. https://mapinfluence.eu/wp-
content/uploads/2018/05/AMO_cina-na-slovensku-sme-pripraveni-na-buducnost.pdf.  

39  Šimalčík, Matej, Ivana Karásková, and Barbara Kelemen. Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi 
cukrom a bičom. 

40  Šimalčík, Matej. “Ako Slovenské Médiá Uverejnili Čínsku Propagandu.” CEIAS. CEIAS.eu, August 29, 
2019. https://ceias.eu/sk/ako-slovenske-media-uverejnili-cinsku-propagandu/.  

41  Lijie, Sun. “Odolnosť, Potenciál a Dlhodobé Vyhliadky Čínskej Ekonomiky.” TREND. TREND.sk, 
September 6, 2022. https://www.trend.sk/spravy/odolnost-potencial-dlhodobe-vyhliadky-cinskej-
ekonomiky.  

42  Novotný, Pavel. “Čínsky Veľvyslanec Pre HN: Nesľubujeme, Že v Otázke Taiwanu SA Vzdáme 
Použitia Sily.” HN. HNonline.sk, September 5, 2022. 
https://hnonline.sk/focus/zahranicie/96039504-cinsky-velvyslanec-pre-hn-neslubujeme-ze-v-
otazke-taiwanu-sa-vzdame-pouzitia-sily.  

43  Exkluzívny Rozhovor s Veľvyslancom ČĽR Na Slovensku J.E. Sun Lijie. YouTube. YouTube, 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=MeZvYWLZE8A&t=164s&ab_channel=Z%C3%A1padoslovensk
%C3%A1TV.  

44  Yar, Lucia. “ČÍNSKY VEĽVYSLANEC: Snažíme Sa Nájsť Najlepší SPÔSOB, Ako Využiť Centrálnu 
Polohu Slovenska.” euractiv.sk. EURACTIV, September 6, 2019. 
https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/interview/cinsky-velvyslanec-snazime-sa-najst-
najlepsi-sposob-ako-vyuzit-centralnu-polohu-slovenska/.  

45  Blablová, Veronika, Peter Dubóczi, Pavel Havlíček, Matej Šimalčík, Ivana Karásková, Barbara 
Kelemen, and Michaela Ružičková. From East with Love: Dissecting Pro-China Bias in Czech and 
Slovak Alternative Media. amo.cz. Accessed December 4, 2022. https://mapinfluence.eu/wp-
content/uploads/2022/04/Mapinfluence_policy-paper_from-the-east-with-love_A4_web_05-1.pdf.  

46  Ibid. 

47  Lijie, Sun. “Sun Lijie: Vôli Ľudu Nemožno Vzdorovať a KTO SA Zahráva S OHŇOM, Popáli Sa.” 
Noveslovo. Nove slovo, August 7, 2022. https://noveslovo.eu/2022/08/05/sun-lijie-voli-ludu-
nemozno-vzdorovat-a-kto-sa-zahrava-s-ohnom-popali-sa/.  

48  Lin, Lin. “Osem Omylov Ohľadom Čínskeho Tibetu.” noveslovo.sk. nove slovo, December 6, 2016. 
https://www.noveslovo.sk/c/Osem_omylov_ohladom_cinskeho_Tibetu.  

49  Majtán, Michal. “Krátke Predstavenie Tibetu.” noveslovo.sk. nove slovo, April 26, 2018. 
https://www.noveslovo.sk/c/Kratke_predstavenie_Tibetu.  

 



 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku  25 

 

50  Lijie, Sun. “Nová Cesta Číny, Nové Príležitosti Pre Svet.” Noveslovo, November 5, 2022. 
https://noveslovo.eu/2022/11/05/nova-cesta-ciny-nove-prilezitosti-pre-svet/.  

51  Seputyte, Milda, and Ott Tammik. “Latvia, Estonia Join Lithuania in Abandoning Eastern Europe-
China Cooperation.” Bloomberg.com. Bloomberg, August 11, 2022. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-11/baltic-states-abandon-eastern-european-
cooperation-with-china.  

52  Matej Šimalčík. „COVID-19 and China’s changing propaganda tactics in Slovakia“ In Ivana 
Karásková (ed). China’s propaganda and disinformation campaigns in Central Europe. 2020, 
Prague, Czech Republic, Association for International Affairs (AMO). https://mapinfluence.eu/wp-
content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-
propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf 

53  Dušan Mikušovič, „Fico karhal Matoviča, že nelichotí Číne, a konšpiroval, že za epidémiami sú 
biznisové záujmy“, Denník N, 27 marec 2020, https://dennikn.sk/1825057/fico-karhal-matovica-
zenelichoti-cine-a-konspiroval-ze-za-epidemiami-su-biznisove-zaujmy/ 

54  Viď https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=eu/sp/sp&SkupinaId=159.  

55  Filip Šebok, „The curious case of the China-loving Slovak parliamentarian Ľuboš Blaha“, China 
Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE), 26. august 2019, 
https://chinaobservers.eu/thecurious-case-of-the-china-loving-slovak-parliamentarian-lubos-
blaha/. 

56  „China-CEEC Ruling Parties Roundtable Held in Beijing“, International Department of CPC Central 
Committee, 18. november 2019. 
https://www.idcpc.org.cn/english/news/201912/t20191201_102057. html. 

57  Matej Šimalčík. „Image of China in Slovakia: ambivalence, adoration, and fake news.“ Asia-Europe 
Journal, vol. 19 (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-021-00597-4  

58  Matej Šimalčík, Ivana Karásková, Barbara Kelemen, Čínska prítomnosť na Slovensku: medzi cukrom 
a bičom (Praha, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), 2020), http://www.amo.cz/wp-
content/uploads/2020/09/Mapinfluence-policy-paper-SK.pdf.    

59  Richard Turcsányi, Ivana Karásková, Tamás Matura, Matej Šimalčík. „Followers, Challengers, or By-
Standers? Central European Media Responses to Intensification of Relations with 
China.“ Intersections: East European Journal of Society and Politics. Vol. 5 No. 3 (2019). 

60  Filip Šebok, ‘Spoločenská kontrola a propaganda: Co je „sociální kredit“ a jak Čína informovala 
veřejnost o koronaviru?’ in Supervelmoc, eds. Kristína Kironská a Richard Turcsányi (Nakladatelství 
Epocha, Praha 2021) p. 141. 

61  Robin Dyxon, ‘The ‘Great Firewall’: China censors videos, social media posts of Hong Kong 
protests’, Los Angeles Times, June 18, 2019, https://www.latimes.com/world/la-fg-china-hong-
kong-censorship-20190618-story.html.   

62  Diksha Madhok, ‘From visa denials to online trolling, foreign journalists in China say they face 
‘unprecedented hurdles’ CNN, January 31, 2022, https://edition.cnn.com/2022/01/31/media/china-
foreign-journalists-intl-hnk/index.html.  

 

https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=eu/sp/sp&SkupinaId=159
https://www.idcpc.org.cn/english/news/201912/t20191201_102057
https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-021-00597-4
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mapinfluence-policy-paper-SK.pdf
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mapinfluence-policy-paper-SK.pdf
https://www.latimes.com/world/la-fg-china-hong-kong-censorship-20190618-story.html
https://www.latimes.com/world/la-fg-china-hong-kong-censorship-20190618-story.html
https://edition.cnn.com/2022/01/31/media/china-foreign-journalists-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2022/01/31/media/china-foreign-journalists-intl-hnk/index.html


 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku  26 

 

63  Mirek Tóda, “Spíte dobre? Mali by ste byť vo veľkom strese.Šéf čínskeho inštitútu píše 
slovenskému expertovi”, Denník N, April 22, 2021, https://dennikn.sk/2361789/spite-dobre-mali-by-
ste-byt-vo-velkom-strese-sef-cinskeho-institutu-pise-slovenskemu-expertovi/  

64  Sinopsis je projekt vedený českými akademikmi a odborníkmi na Čínu, spojený s Karlovou 
univerzitou v Prahe, ktorý vznikol v čase čoraz bližších vzťahov medzi Českom a Čínou, a ktorého 
cieľom je kritická analýza vnútornej a zahraničnej politiky Číny s osobitným dôrazom na česko-
čínske vzťahy.  

65  Matej Šimalčík, Oligarchs and Party Folks: Chinese Corrosive Capital in Slovakia and Czechia 
(Bratislava: CEIAS, 2021). 

66  Tomáš Čorej, “Firma najbohatšieho Čecha si mala najať agentúru, aby vylepšovala obraz Číny”, 
Denník N, December 10, 2019, https://dennikn.sk/1682725/firma-najbohatsieho-cecha-si-mala-
najat-agenturu-aby-zlepsila-obraz-ciny/  

67  Filip Jirouš, “Český „Král lichvářů“: Home Credit v Číně znovu terčem společenské kritiky”, Sinopsis, 
September 3, 2019, https://sinopsis.cz/cesky-kral-lichvaru-home-credit-v-cine-znovu-tercem-
spolecenske-kritiky/  

68  “Odpověď Projektu Sinopsis na předžalobní výzvu od společnosti Home Credit”, Sinopsis, 
December 9, 2019, https://sinopsis.cz/odpoved-projektu-sinopsis-na-predzalobni-vyzvu-od-
spolecnosti-home-credit/  

69  Martin Hála, “Investice nebudou, zato z Číny přijdou… roušky!”, Aktuálně.cz, March 19, 2020, 
https://nazory.aktualne.cz/investice-nebudou-zato-z-ciny-prijdou-
rousky/r~c0827fd869f011eab115ac1f6b220ee8/  

70  Jan Jandourek, “Martin Hála: Pan Hamáček je s čínskými zájmy v ČR spojen dlouhodobě”, 
Forum24, March 23, 2020, https://www.forum24.cz/martin-hala-pan-hamacek-je-s-cinskymi-zajmy-
v-cr-spojen-dlouhodobe/  

71  Petr Drulák, “Český (ne)zájem: Nevládní tlampače”, Literární noviny, May 12, 2020, 
https://www.literarky.cz/civilizace/1195-cesky-ne-zajem-nevladni-tlampace  

72  Ibid. 

73  Lukáš Valášek, Daniel Konrád. „Literární noviny šíří čínskou propagandu. A Česko jim dává 
statisícové dotace.“ Aktuálně.cz, 27.1.2020. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/literarni-noviny-
cina-spoluprace/r~f68e6648316811eaa24cac1f6b220ee8/  

https://dennikn.sk/2361789/spite-dobre-mali-by-ste-byt-vo-velkom-strese-sef-cinskeho-institutu-pise-slovenskemu-expertovi/
https://dennikn.sk/2361789/spite-dobre-mali-by-ste-byt-vo-velkom-strese-sef-cinskeho-institutu-pise-slovenskemu-expertovi/
https://dennikn.sk/1682725/firma-najbohatsieho-cecha-si-mala-najat-agenturu-aby-zlepsila-obraz-ciny/
https://dennikn.sk/1682725/firma-najbohatsieho-cecha-si-mala-najat-agenturu-aby-zlepsila-obraz-ciny/
https://sinopsis.cz/cesky-kral-lichvaru-home-credit-v-cine-znovu-tercem-spolecenske-kritiky/
https://sinopsis.cz/cesky-kral-lichvaru-home-credit-v-cine-znovu-tercem-spolecenske-kritiky/
https://sinopsis.cz/odpoved-projektu-sinopsis-na-predzalobni-vyzvu-od-spolecnosti-home-credit/
https://sinopsis.cz/odpoved-projektu-sinopsis-na-predzalobni-vyzvu-od-spolecnosti-home-credit/
https://nazory.aktualne.cz/investice-nebudou-zato-z-ciny-prijdou-rousky/r~c0827fd869f011eab115ac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/investice-nebudou-zato-z-ciny-prijdou-rousky/r~c0827fd869f011eab115ac1f6b220ee8/
https://www.forum24.cz/martin-hala-pan-hamacek-je-s-cinskymi-zajmy-v-cr-spojen-dlouhodobe/
https://www.forum24.cz/martin-hala-pan-hamacek-je-s-cinskymi-zajmy-v-cr-spojen-dlouhodobe/
https://www.literarky.cz/civilizace/1195-cesky-ne-zajem-nevladni-tlampace
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/literarni-noviny-cina-spoluprace/r~f68e6648316811eaa24cac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/literarni-noviny-cina-spoluprace/r~f68e6648316811eaa24cac1f6b220ee8/


 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku  27 

Autorky a autori 

 

BARBARA KELEMEN | analytička, CEIAS 

 kelemen@ceias.eu    @KelemenBarbara  

 

MATEJ ŠIMALČÍK | výkonný riaditeľ, CEIAS 

 simalcik@ceias.eu       @MatejSimalcik 

 

DOMINIKA REMŽOVÁ | analytička, CEIAS 

 remzova@ceias.eu    

 

ADAM KALIVODA | výskumný asistent, CEIAS 

 kalivoda@ceias.eu      @AdamKalivoda 

 

 

  

mailto:kelemen@ceias.eu
https://twitter.com/KelemenBarbara
mailto:simalcik@ceias.eu
https://twitter.com/MatejSimalcik
mailto:remzova@ceias.eu
mailto:kalivoda@ceias.eu
https://twitter.com/AdamKalivoda


 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku  28 

Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií 

 

Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS) je nezávislý think tank so sídlom v 

Bratislave (Slovensko) a s pobočkami v Olomouci (Česká republika) a vo Viedni 

(Rakúsko). 

Hlavným cieľom CEIAS je šíriť poznatky o Ázii medzi vedcami a odborníkmi v strednej 

Európe i mimo nej a zároveň informovať verejnosť o stredoeurópskych aktivitách v Ázii. 

Na tento účel CEIAS vykonáva a publikuje svoj výskum, organizuje verejné semináre a 

konferencie, podporuje vzdelávanie o ázijských témach a komunikuje s miestnymi, 

regionálnymi a medzinárodnými médiami a tvorcami politík. 

Činnosť CEIAS sa zameriava najmä na medzinárodné vzťahy a bezpečnostné štúdie vo 

východnej, juhovýchodnej, južnej a strednej Ázii. CEIAS spolupracuje s mnohými 

odborníkmi a podobnými organizáciami v regióne i mimo neho. 

Sledujte nás aj online: 

 

 
https://www.facebook.com/CEIASeu/   

 

 
https://twitter.com/CEIAS_eu 

 

 
https://www.instagram.com/ceias_eu/ 

 

 
https://www.linkedin.com/company/ceias-eu/ 

 

 
https://www.ceias.eu 

 

 
office@ceias.eu  

 

 

https://www.facebook.com/CEIASeu/
https://twitter.com/CEIAS_eu
https://www.instagram.com/ceias_eu/
https://www.linkedin.com/company/ceias-eu/
https://www.ceias.eu/
mailto:office@ceias.eu


 

 

 

Čínske dezinformačné kampane na Slovensku 

 

 

Autorky a autori: Barbara Kelemen, Matej Šimalčík, Dominika Remžová, Adam Kalivoda 

Design: Matej Šimalčík 

 

Citácia: Kelemen, Barbara, Matej Šimalčík, Dominika Remžová, Adam Kalivoda. Čínske dezinformačné 
kampane na Slovensku. CEIAS, December 2022. 

 

 

Vydal: 

Central European Institute of Asian Studies 
Murgašova 2, 811 04 Bratislava, Slovakia 
www.ceias.eu  
office@ceias.eu  

 

 

Všetky práva vyhradené. 

© Autori 

© Central European Institute of Asian Studies, 2022 

 

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného 

programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný CEIAS.   

http://www.ceias.eu/
mailto:office@ceias.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


