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ÚVOd
Problematika neistej správnosti a dôveryhodnosti in-
formácií v elektronickom a mediálnom prostredí je už 
dlho známou témou. Príchod aktuálnej pandémie Co-
vidu-19 však vo významnej miere zdôraznil, že môže 
mať aj priamy dopad na zdravie a život človeka. Po-
kiaľ nastane masívne šírenie správnych a nesprávnych 
informácií vzťahujúcich sa k určitej téme, môžeme 
hovoriť o tzv. infodémii (Understanding ©2020). v sú-
vislosti s vírusom SARS-Cov-2 a ochorením Covid-19, 
ktoré spôsobuje, sa popri pandémii tohto ochorenia 
hovorí aj o infodémii Covidu-19. v období pandémie 
môže mať nepriaznivé dôsledky: ľuďom môže sťažovať 
orientáciu v hodnoverných a spoľahlivých zdrojoch, 
ovplyvňovať rozhodovanie, spôsobovať preťaženie, 
emočné vyčerpanie (Understanding ©2020), zmäte-
nie, rizikové správanie (Infodemic ©2021), sociálnu 
stigmatizáciu (Islam et al. 2020) a pod. Bližšie sme sa 
efektom infodémie Covidu-19 venovali v príspevku Zá-
bojník 2021.
v súčasnosti je v internetovom prostredí jednodu-
ché publikovať prakticky akýkoľvek obsah. Sociálne 
médiá umožňujú ľuďom zverejniť informácie, ku kto-
rým môže mať prístup široká verejnosť a ktoré môžu 
byť ďalej ľahko rozširované napríklad tak, že ich po-
užívatelia zdieľajú. Počet príjemcov tak prudko stúpa 
a v prípade, že ide o škodlivú informáciu, to predsta-
vuje v období pandémie problém. Podľa tangcharo-
ensathiena a kol. (2020) infodémiu nemožno odstrá-
niť, ale je možné ju riadiť. existuje množstvo návrhov 
a spôsobov, akými sa dá manažovať táto zložitá situá-
cia. v tomto príspevku v stručnosti priblížime niekoľko 
špecifík, ktoré súvisia s riadením infodémie Covidu-19 
a uvedieme aj niekoľko oblastí, ktoré s ním súvisia.

INFODéMIA COvIDU-19 A JeJ RIADeNIe
Infodémiu ako kľúčový pojem tohto príspevku možno 
charakterizovať, ako „nadbytok informácií – správnych 
aj nesprávnych – ktorý sťažuje ľuďom nájdenie dôve-
ryhodných zdrojov a spoľahlivých odporúčaní v situá-
ciách, keď ich potrebujú“ (Understanding ©2020, s. 2). 
Nárast informácií môže byť exponenciálny, a to v krát-
kom čase (Understanding ©2020). v tejto súvislosti 
sú v zahraničnej literatúre často zmieňované pojmy 
dezinformácia a misinformácia, ktoré sa môžu vysky-
tovať v rôznych podobách (fámy, hoaxy, konšpiračné 
teórie atď.). Dezinformácia je taká „informácia, ktorá 
je nepravdivá a zámerne vytvorená s cieľom poškodiť 
osobu, sociálnu skupinu, organizáciu alebo krajinu“ 
(Wardle a Derakhshan ©2017, s. 20). Misinformácia 
je, naopak, „informácia, ktorá je nepravdivá, ale nie je 
vytvorená s úmyslom poškodiť“ (Wardle a Derakhshan 
2017, s. 20). v kontexte zdravia je dôležité pozname-
nať, že či už ide o úmyselne alebo aj neúmyselne ší-
renú nepravdivú informáciu (správu), obsah môže byť 
rovnaký, a preto aj potenciálne nebezpečný s tými is-
tými mimoriadne vážnymi dopadmi na zdravie a život 
človeka.
exponenciálne šírenie informácií prehľadne znázornila 
Svetová zdravotnícka organizácia (angl. World Health 
Organization (WHO)). Na Obrázku 1 je zaujímavé pozo-
rovať, ako dokážu včasne realizované kroky efektívne 
zabrániť masívnemu šíreniu nepravdivých a neovere-
ných informácií, a tým aj hrozbe – až o cca 80 percent 
(Let`s flatten [bez dátumu]). 

Aj keď ide o zjednodušené vyjadrenie problému, jas-
ne deklaruje opodstatnenosť rôznych krokov, ktoré, 
slovami Svetovej zdravotníckej organizácie, „splošťu-
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jú infodemickú krivku“ (Let`s flatten [bez dátumu]). 
v skutočnosti (napr. na sociálnych sieťach) môže ísť 
o stovky, tisíce a prípadne aj ďaleko väčšie počty prí-
jemcov, ktorí môžu dané informácie následne šíriť ďa-
lej. kroky/stratégie, ktoré sú znázornené na obrázku, 
by sme mohli spoločne zahrnúť do oblasti informačnej 
gramotnosti (preverovanie faktov, čerpanie informácií 
z dôveryhodných zdrojov atď.) či informačnej etiky.
vzhľadom na to, že elektronické prostredie poskytuje 
používateľom možnosti voľného publikovania a šíre-
nia akéhokoľvek obsahu bez kontroly, je takmer ne-
dosiahnuteľné pokúšať sa o realizáciu takých krokov, 
ktoré by tomu mohli technologicky úplne zabrániť. 
Preto pochopiteľne mnohé riešenia smerujú k ľudské-
mu faktoru, a to k vzdelávaniu, posilňovaniu informač-
nej, zdravotnej a iných typov gramotnosti, efektívnej 
komunikácii, informačnej etike atď.
Súčasná pandémia Covidu-19 má niekoľko špecifík, 
ktoré majú zároveň vplyv aj na riadenie infodémie, 
pričom ho môžu aj sťažovať. Pretože ide o menej 
známy typ vírusu, nie sú k dispozícii zistenia vyplý-
vajúce z jeho dlhoročného pozorovania a skúmania 
(na rozdiel od iných vírusov, ktorých charakteristiky 
sú v porovnaní so SARS-Cov-2 dobre známe). Najmä 
v počiatočných štádiách pandémie sa môžu odporú-
čania priebežne meniť (zmeny je možné vidieť napr. 

pri odporúčaniach nosenia ochranných pomôcok či 
užívaní určitých liekov) (eysenbach 2020). vznik no-
vých variantov zas môže spôsobiť to, že je potrebné 
prijímať špeciálne opatrenia, ktoré sa odvíjajú od ich 
charakteristík (hrozby).
významnou inštitúciou, ktorá sa zaoberá pandémiou 
aj infodémiou Covidu-19 na globálnej úrovni, je Sveto-
vá zdravotnícka organizácia. Realizuje rôzne konferen-
cie, školenia, kurzy, vydáva rôzne odporúčania, príruč-
ky a pod. (World ©2021).
Problematike riadenia infodémie Covidu-19 je v sú-
časnosti venovaná veľká pozornosť. Zverejňuje sa 
množstvo publikácií, ktoré pojednávajú o mnohým jej 
aspektoch. Jednou z oblastí/pojmov, ktoré používa aj 
Svetová zdravotnícka organizácia, je tzv. infodemic-
ký manažment. Možno ho charakterizovať ako „sys-
tematické využívanie analýz a prístupov založených 
na riziku a dôkazoch za účelom riadenia infodémie 
a znižovania jej dopadu na zdravotné správanie počas 
mimoriadnych situácií súvisiacich so zdravím“. (Info-
demic ©2021). Cieľom infodemického manažmentu 
je: 1) venovať pozornosť obavám a otázkam komunity, 
2) podporovať porozumenie rizikám a odporúčaniam 
expertov v oblasti zdravia, 3) budovať odolnosť voči 
misinformáciám a 4) zapojiť a posilňovať komunity, 
aby podnikli pozitívne kroky (Infodemic ©2021).

Obr. 1 Exponenciálne šírenie informácií (Spotlight [bez dátumu])
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Infodemickému manažmentu sa vo svojom článku 
podrobnejšie venuje napr. g. eysenbach (2020), ktorý 
definoval jeho štyri hlavné piliere: 1) uľahčenie pres-
ného prekladu znalostí (angl. knowledge translation), 
2) spresňovanie znalostí, filtrovanie, overovanie fak-
tov, 3) budovanie ezdravotnej gramotnosti a 4) moni-
torovanie, infodemiológia, „infoveillance“ a meranie 
sociálnych médií.

vZDeLávANIe A gRAMOtNOSť
Pri riadení infodémie (v situácii, ktorá sa vyznačuje 
súbežným výskytom pravdivých aj nepravdivých in-
formácií), zohráva dôležitú úlohu to, akú majú ľudia 
schopnosť nájsť, hodnotiť a využívať informácie, s kto-
rými prichádzajú do kontaktu, t. j. či a akú majú úro-
veň informačnej gramotnosti (Information ©2021). 
v kontexte zdravia je zásadné spomenúť aj zdravotnú 
gramotnosť, ktorá súvisí so schopnosťami vyhľadávať, 
porozumieť a používať informácie a služby pri reali-
zovaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú zdravia jednotlivca 
alebo zdravia ostatných (Health 2021).
Infodémia Covidu-19 ukázala, že nízka úroveň zdravot-
nej gramotnosti je globálnym a zároveň aj podceňo-
vaným problémom (Paakkari a Okan 2020). Zo zistení 
výskumu, ktorý bol realizovaný už v roku 2015 v rámci 
8 štátov európskej únie vyplynulo, že až zhruba polo-
vica respondentov má nedostatočnú alebo problema-
tickú zdravotnú gramotnosť (Sørensen et al. 2015). 
Nízkou úrovňou zdravotnej gramotnosti sú ohrození 
najmä starší ľudia (zároveň sú ohrozenou skupinou aj 
pri ochorení Covid-19), menšinové populácie, osoby 
s nízkym socioekonomickým statusom či ľudia s nedo-
statočnou zdravotnou starostlivosťou (Health 2019). 
v prípade takej situácie, akou je súčasná pandémia 
s priamym dosahom na veľký počet ľudí, to môže byť 
veľmi nepriaznivým faktorom.
vzdelávanie v oblasti zdravia aj informácií všeobecne 
je preto nevyhnutnosťou a malo by byť realizované 
nielen reaktívne, ale aj proaktívne. v tomto kontexte 
sa v literatúre hovorí o tzv. informačnej výchove (Mat-
thaeidesová 1998) alebo informačnom vzdelávaní 
(angl. information education), ktoré možno definovať 
ako „ucelený formatívny proces získavania znalostí, 
vedomostí a návykov z odborov a disciplín, ktoré sa 
zaoberajú zhromažďovaním, spracovaním, uchováva-
ním, sprístupňovaním a využívaním informácií (predo-
všetkým informačnej vedy a knihovníctva“ (Planková 
2003-). Jeho cieľom je informačná gramotnosť (Černý 
et al. 2015), ktorú sme definovali vyššie. v kontexte 
tohto článku aj zdravia všeobecne môžeme spome-
núť aj tzv. zdravotnú výchovu, príp. výchovu k zdraviu 
(používajú sa rôzne termíny) (angl. health education), 

ktorú možno charakterizovať ako „spoločenskú vedu, 
ktorá čerpá z biologických, environmentálnych, psy-
chologických, fyzikálnych a lekárskych vied s cieľom 
podporovať zdravie a predchádzať chorobám, invali-
dite a predčasnej smrti [...]“ (Health ©2021). v tejto 
súvislosti možno realizovať rôzne aktivity, ktoré majú 
za cieľ zlepšiť povedomie o zdraví, a to prednášky, kur-
zy, semináre, webináre, workshopy a iné. Informácie 
týkajúce sa zdravia možno prezentovať viacerými spô-
sobmi: obrázky, plagáty, infografiky, videá atď. (Health 
©2002 – 2021).
Norman a Skinner (2006) publikovali model tzv. egra-
motnosti (angl. eHealth literacy), teda zdravotnej gra-
motnosti, ktorá sa viaže k elektronickému prostrediu. 
Daný model metaforicky znázornili ako ľaliu, kde líst-
ky kŕmia piestik. Lístky predstavujú jednotlivé typy 
gramotnosti – zdravotnú, tradičnú a matematickú, 
počítačovú, mediálnu, vedeckú a informačnú – ktoré 
spoločne prispievajú k budovaniu ezdravotnej gra-
motnosti. túto možno charakterizovať ako schopnosť 
vyhľadávať, porozumieť a hodnotiť zdravotnícke in-
formácie z elektronických zdrojov a aplikovať získané 
poznatky na riešenie zdravotného problému (Norman 
a Skinner 2006).
Ako už bolo naznačené vyššie pri obrázku Svetovej 
zdravotníckej organizácie, z pohľadu manažmentu 
infodémie je dôležité, aby tí, ktorí ju eliminujú, boli 
nielen vedci a odborníci, ale aj bežní ľudia, ku ktorým 
sa môžu informácie často dostať bez toho, aby mali 
k dispozícii vyjadrenie odborníka či experta. Preto jed-
ným zo spôsobov, akými možno efektívne spomaľovať, 
resp. zastavovať šírenie nepravdivých a neoverených 
informácií, je vzdelávanie a posilňovanie rôznych ty-
pov gramotnosti. v súčasnosti má veľkú zodpovednosť 
za narábanie s informáciou práve používateľ (eysen-
bach 2020).

kOMUNIkáCIA
Ďalším dôležitým a v krízovej situácii aj kľúčovým as-
pektom je komunikácia dôležitých informácií. existuje 
niekoľko oblastí/pojmov, ktoré sú relevantné k prob-
lematike pandémie a infodémie Covidu-19 – môže ísť 
napr. o komunikáciu zdravia (angl. health communica-
tion), v mimoriadnej situácii aj o krízovú komunikáciu 
či komunikáciu rizika.
Su et al. (2021) uvádzajú, že krízová komunikácia je 
na mieste najmä v prípade výskytu týchto troch typov 
kríz: 1) kríza alebo bezprecedentná udalosť s rozsiah-
lymi osobnými a ekonomickými dôsledkami, 2) komu-
nikačná kríza, ktorá by mohla brániť v realizácii riešení 
a 3) potenciálna kríza dôvery v štádiu existencie alebo 
rozvoja. v kontexte súčasnej situácie s Covidom-19 
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môžeme vidieť prítomnosť všetkých uvedených ty-
pov kríz: pandémia je nepochybne sprevádzaná ako 
osobnými, tak aj ekonomickými problémami, infodé-
mia zas komplikuje riešenie a východisko z pandémie 
a v spoločnosti môžeme takisto zaznamenať aj nedô-
veru voči odporúčaniam, liekom a pod. Autori zdôraz-
ňujú tri ciele, ktoré by mala plniť krízová komunikácia 
v období súčasnej pandémie: 1) poskytovať verejnosti 
hodnoverné a spoľahlivé informácie o Covide-19, a to 
včas, transparentne a pravdivo, 2) eliminovať misin-
formácie a dezinformácie a zastaviť s nimi súvisiace in-
fodémie a 3) zabezpečiť, aby poskytovanie informácií 
o Covide-19 neviedlo k neúmyselným (nezámerným) 
následkom (Su et al. 2021).
v zásade existuje množstvo komunikačných stratégií, 
pričom žiadna z nich nie je „najlepšia“. Prax však uká-
zala, že existuje niekoľko zásad, ktoré je vhodné brať 
do úvahy (effective [bez dátumu]). vedci a odborníci 
uvádzajú široké spektrum aspektov, ktoré zohrávajú 
dôležitú úlohu pri poskytovaní informácií o zdraví.
v komunikácii (napr. v médiách) by mali mať vyhrade-
ný dostatočný priestor lekári, vedci, odborníci a per-
sonál z oblasti verejného zdravotníctva, aby mohli 
poskytovať autentické, užitočné a transparentné 
informácie (Mheidly a Fares 2020). Dôležité je brať 
do úvahy publikum, ktoré môže byť z viacerých aspek-
tov rôznorodé. komunikáciu je potrebné prispôsobiť  
tak, že sa zohľadní kontext, kultúra či iné špecifiká da-
nej cieľovej skupiny. Nevyhnutnosťou sú aj informácie 
v jazyku príjemcu. Pozornosť by mala byť venovaná aj 
kategórii ľudí, ktorí vôbec alebo v obmedzenej miere 
používajú informačné a komunikačné technológie: 
napr. starší ľudia, drogovo závislí či sociálne znevýhod-
není obyvatelia. takýmto ľuďom je možné zabezpečiť 
potrebné informácie napr. prostredníctvom terénnych 
pracovníkov (tangcharoensathien 2020). Je vhodné, 
ak povedomie o zdraví propagujú aj ľudia rôzneho ra-
sového alebo etnického pôvodu, príp. predstavitelia 
určitej skupiny. Môže to zvýšiť šancu, že ľudia, ktorí 
majú podobné charakteristiky, si lepšie uvedomia, že 
sa to dotýka aj ich a taktiež aj dôležitosť odporúčaní 
(Mheidly a Fares 2020). treba mať však na pamäti, že 
niektoré skupiny obyvateľov nemusia disponovať pro-
striedkami na dodržiavanie opatrení (nemôžu nosiť 
ochranné pomôcky, pretože ich nevlastnia, nemôžu 
sa dať otestovať, pretože nemajú k dispozícii odberné 
miesta a pod.) (Skovdal et al. 2020).
komunikácia by sa mala vyznačovať empatiou (Mheidly 
a Fares 2020). Nie je vhodné zvoliť spôsob, ktorý by 
vrhal na ľudí hanbu alebo vinu (Skovdal et al. 2020). 
Ďalšou z možností, ktorá sa dá využiť pri komuniko-
vaní a poskytovaní hodnoverných informácií, je umelá 

inteligencia. v rámci spolupráce sektorov zdravotníc-
tva, technológií a obchodu vznikol chatbot spoločnos-
ti Dialogue Health technologies, ktorý dostal meno 
Chloe. výhodou chatbotov v takýchto kritických si-
tuáciách je, že simultánne poskytujú bezplatné a ak-
tuálne informácie (napr. o ochorení Covid-19). Môžu 
tak odbremeniť preťažené telefonické linky, kedy sa 
ľudia obracajú na inštitúcie s prosbami o konzultácie 
a odporúčania. Zatiaľ, čo jeden pracovník môže ko-
munikovať s obmedzeným počtom ľudí, chatbot do-
káže vybaviť požiadavky množstva používateľov naraz. 
v prípadoch, kedy sa ľudia potrebujú rýchlo dostať 
k informáciám, ale telekomunikačné kapacity sú ob-
medzené, tak môžu mať okamžitý prísun potrebných 
informácií. Chloe napr. zisťovala od používateľov ich 
príznaky, polohu, cestovateľskú anamnézu či nedávne 
kontakty. Následne bola schopná poskytnúť im od-
porúčania vrátane odkazov na miestne zdroje (Siedli-
kowski et al. 2021).

MONItOROvANIe INFORMáCIí NA INteRNete
Jednou z oblastí, ktorá sa zaoberá o. i. cirkuláciou in-
formácií v elektronickom prostredí, je tzv. infodemio-
lógia. Ide o novovznikajúcu vednú disciplínu, ktorá je 
dôležitá pri odhaľovaní zložitých vzorcov šírenia info-
démie (tangcharoensathien 2020). Ako už napovedá 
názov, tento pojem zavedený guntherom eysenba-
chom je podobný epidemiológii, pričom je doplnený 
o aspekt informácií. tak, ako sa epidemiológia zaoberá 
výskytom, distribúciou a kontrolou ochorení v popu-
lácii (epidemiology 2021), infodemiológia je „veda 
o distribúcii a determinantoch informácií v elektronic-
kom médiu, konkrétne na internete, alebo v populácii 
s konečným cieľom informovať o verejnom zdraví a ve-
rejnej politike“ (eysenbach 2009). v skoršej definícii 
z roku 2002 dokonca uvádza, že ide o vednú disciplínu 
a metodológiu, ktorá študuje determinanty a distribú-
ciu zdravotníckych informácií a misinformácií (eysen-
bach 2002). k infodemiológii sa viaže aj pojem info-
veillance, ktorý možno charakterizovať ako využívanie 
infodemiologických údajov na účely dohľadu (eysen-
bach 2008 cit. podľa eysenbach 2009).
to, že infodemiológia a epidemiológia môžu spolu 
úzko súvisieť, modeloval g. eysenbach v roku 2011, 
kedy vymedzil vzájomné vzťahy medzi týmito dvoma 
disciplínami.
epidemiológia (Obr. 2, vľavo hore) vychádza zo sprá-
vania, postojov a zdravotného stavu populácie, pra-
cuje s rôznymi klinickými dátami či údajmi z ankiet, 
prieskumov atď. vodorovné šípky smerujú k odbor-
níkom v oblasti verejného zdravia a tvorcom politík, 
ktorí realizujú rôzne intervencie a rozhodnutia sme-
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rujúce k populácii. v tejto súvislosti možno spomenúť 
napr. médiá a kampane, ktoré majú v pozitívnom slo-
va zmysle ovplyvňovať správanie, postoje a zdravotný 
stav populácie. v súčasnosti sa správanie populácie 
úzko prelína aj s informačnými a komunikačnými vzor-
cami na internete, ktoré sú predmetom skúmania in-
fodemiológie (vpravo dole).
Infodemiologické metódy (merania) by mohli popri 
tradičných metódach epidemiológie poskytnúť uži-
točné obrazy o informačnom správaní používateľov 
v digitálnom prostredí, čo by mohli následne používať 
ako podklady pre rozhodovanie odborníci, tvorcovia 
politík a pod. Príkladom užitočného využitia v rám-
ci analýzy zdravotného stavu populácie sú prípady, 
kedy začnú používatelia vyhľadávať určité informá-
cie o zdraví (napr. týkajúce sa Covidu-19), publikovať 
na sociálnych sieťach statusy o svojom zdravotnom 
stave, realizovať objednávky v internetových obcho-
doch/lekárňach (napr. liekov, kníh) a pod. Účinnosť 
kampaní možno monitorovať na blogoch, diskusných 
fórach alebo taktiež v statusoch na sociálnych sieťach.
Medzi správaním, postojmi a zdravotným stavom po-
pulácie a informačnými a komunikačnými vzorcami 
(Ikv) je obojstranná šípka. tá značí, že zmena zdravot-
ného stavu môže viesť k zmene týchto vzorcov (napr. 
vyhľadávanie zdravotníckych informácií), ale aj opač-

ne, že informačné a komunikačné vzorce na webe 
(napr. výskyt dezinformácií či misinformácií) môžu 
zmeniť postoje aj správanie ľudí a prípadne aj zdravot-
ný stav populácie (eysenbach 2011).
elektronické dáta získané z prostredia webu nám ďalej 
umožňujú merať sentiment, ktorý sa viaže k rôznym 
situáciám ako sú opatrenia, analyzovať dodržiavanie 
nariadení a pod. Práca s takýmito údajmi však vyvo-
láva otázky súkromia, bezpečnosti a etiky (tangcharo-
ensathien 2020).

ZáveR
Infodémia Covidu-19 predstavuje problém, ktorý sa 
týka mnohých krajín sveta vrátane Slovenska. Jej ria-
denie si vyžaduje spoluprácu vedcov, odborníkov, 
orgánov verejného zdravotníctva, komunít, noviná-
rov, iniciatív na kontrolu (overovanie) faktov, platfo-
riem sociálnych médií a inými (tangcharoensathien 
2020). v tomto článku sme uviedli niekoľko možnos-
tí manažmentu infodémie. Niektoré návrhy vychá-
dzajú z boja proti dezinformáciám a misinformáciám 
všeobecne, iné sa zas špecificky vzťahujú na proble-
matiku zdravia. 
Spektrum spôsobov a stratégií propagácie užitoč-
ných a dôležitých informácií a boja proti neovereným 
a nepravdivým informáciám je veľké. Preto tento prí-

Obr. 2 Vzťahy medzi epidemiológiou a infodemiológiou (upravené podľa Eysenbach 2011)
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spevok neprináša vyčerpávajúci výpočet možností 
manažmentu infodémie Covidu-19. v stručnosti sme 
priblížili problematiku jej riadenia a bližšie sme sa sú-
stredili na tri oblasti manažmentu infodémie: vzde-
lávanie a gramotnosť, komunikáciu a monitorovanie 
informácií na internete. Súčasná infodémia akcentuje 
dôležitosť vzdelávania smerujúceho k informačnej, 
zdravotnej a tiež aj iných typov gramotnosti. Preto by 
bolo možné uvažovať o tom, že do vzdelávania  týkajú-
ceho sa informačnej gramotnosti by bolo vhodné zara-
diť aj aspekty zdravia, ktoré môžu byť mimoriadne pro-
spešné pre život a zdravie jednotlivca i ostatných.

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia výskumnej 
úlohy vegA 1/0360/21 Sociálne reprezentácie etic-
kých výziev digitálnej informačnej revolúcie.
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