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Správa monitoringu médií so špeciálnym zameraním
na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu
za rok 2011
V súvislosti s úlohou strediska zhromažďovať a na požiadanie poskytovať informácie
o rasizme, xenofóbii a antisemitizme, mapujeme dianie v oblasti extrémizmu na Slovensku
prostredníctvom každodenného monitoringu médií od roku 2008. Mapovanie slovenskej
mediálnej scény v tejto oblasti je zaujímavým zdrojom informácií o prejavoch uvedených
fenoménov v slovenskej spoločnosti v danom období. Zároveň poskytuje materiál pre analýzu
spôsobu, akým sa informácie tohto typu v médiách prezentujú, a teda či poskytujú médiá na
Slovensku vyvážené a korektné informácie o prejavoch rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu u
nás.
Metodika zberu dát sa vyvíja v nadväznosti na skúsenosti s monitoringom, pričom
metodika použitá pri spracovaní dát roka 2011 je totožná s metodikou použitou v predošlých
rokoch. Jednotkou sledovaného súboru je každá informácia (v ďalšom texte správa), teda
mediálny výstup – článok alebo prepis relácie, ktorá sa slovom alebo písmom týka prejavov
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a extrémizmu
Výber vzorky sledovaných médií a jednotlivých relácií v elektronických, resp. článkov
v printových médiách uskutočňovala na základe kľúčových slov agentúra STORIN.
Dáta získané v rámci tohto monitoringu boli podrobené predovšetkým kvantitatívnej
analýze; teda tak ako v minulom období sledoval sa predovšetkým celkový výskyt
relevantných správ, ich početnosť v rámci stanovených kategórií, ako aj ich komparácia
s predchádzajúcimi obdobiami. Zároveň sa sledoval obsah spracúvaných dát s cieľom
vytvorenia stručného chronologického prehľadu udalostí súvisiacich so sledovanou oblasťou,
pričom tam, kde to bolo možné posúdiť, aj spôsob, korektnosť či vyváženosť spracovaných
správ.
Vzhľadom na skutočnosť, že extrémizmus sa v súčasnosti v podmienkach SR spája,
prípadne prelína s rasizmom, xenofóbiou a antisemitizmom, pričom v médiách sa často pojem
extrémizmus používa ako synonymum týchto pojmov, získané dáta – správy týkajúce sa
týchto javov boli v rámci monitoringu roztriedené do niekoľkých kategórií s použitím pojmu
extrémizmus. Tak ako v predchádzajúcom sledovanom období, sú v sledovanom súbore
správ všetky články alebo prepisy relácií, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú extrémizmu,
teda aj správy vzťahujúce sa na boj proti extrémizmu a jeho predchádzaniu. Tieto boli

zaradené do kategórií Prevencia a opatrenia proti extrémizmu, Opatrenia proti extrémizmu na
športových podujatiach a Hodnotenia a štatistiky extrémizmu.
Správy sú ďalej diferencované podľa najčastejšie sa vyskytujúcich typov prejavov
extrémizmu v SR, teda prejavy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu
základných práv a slobôd, hanobenia národa, rasy a presvedčenia a podnecovania k
národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a prejavy diváckeho násilia, často v kombinácii
s predchádzajúcimi javmi. Správy súvisiace s týmto kontextom boli zaradené do kategórií
Extrémizmus na športových podujatiach, Prejavy extrémizmu – rasovo motivované útoky,
Prejavy extrémizmu – stretnutia a Prejavy extrémizmu – podpora skupín smerujúcich k
potlačeniu základných práv a slobôd. Do samostatnej kategórie Antisemitizmus boli (tak ako
predchádzajúce roky) zaradené mediálne výstupy – správy, ktoré sa týkajú antisemitizmu
v historických súvislostiach, edukačných a kultúrnych aktivít zameraných na prevenciu
antisemitizmu a káuz spojených s verbálnymi prejavmi antisemitizmu a s obviňovaním
z antisemitizmu. Uvedená štruktúra mediálnych výstupov – správ umožňuje v súčasnosti
dostatočne diferencovane pokryť mediálny debatu v danej problematike v celej jeho šírke,
pričom je možné, že vývoj v mediálnej reflexii v danej oblasti si v budúcnosti vyžiada ďalšiu
špecifikáciu kategórií monitorovaných správ.

1. Porovnanie počtu a štruktúry monitorovaných správ za roky 2008 – 2011
Tabuľka č.1 Počet a štruktúra správ týkajúcich sa extrémizmu za roky 2008 – 2011
2008 2009 2010
Kategórie monitoringu / časové obdobie
68
156 23
Prevencia a opatrenia proti extrémizmu
170 42
27
Extrémizmus na športových podujatiach
15
8
10
Opatrenia proti extrémizmu na športových podujatiach
41
352
117
Stretnutia
92
174 157
Rasovo motivované útoky
67
154
Podpora skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd 49
39
32
31
Hodnotenia a štatistiky extrémizmu
33
83
53
Antisemitizmus
507 914 572
Spolu

2011
21
34
15
92
85
72
28
68
415

Kým v oblasti extrémizmu v roku 2008 v médiách najviac rezonovala téma
extrémizmu na športových podujatiach, predovšetkým v súvislosti s futbalovým zápasom
DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 1. novembra 2008, ktorá rozvírila už aj tak
vzrastajúce napätie slovensko-maďarských vzťahov v tom období.
V roku 2009 to bola téma týkajúca sa zhromaždení neonacistov, a to najmä
v Šarišských Michaľanoch 8. 8. 2009, ktoré odštartovalo šnúru ďalších protirómskych
stretnutí v iných mestách Slovenska.
Média v roku 2010 najväčšiu pozornosť zo všetkých nami skúmaných javov venovali
útokom neonacistov, a najmä v kontexte útočných protestov namierených proti účastníkom
prvého ročníka dúhového pochodu Pride v Bratislave. Veľký záujem médií vzbudila aj
predvolebná bilbordová kampaň Slovenskej národnej strany do parlamentných volieb, ktorej
charakter možno označiť za zneužitie slobody prejavu.
V roku 2011 bola najväčšia pozornosť venovaná druhému dúhovému pochodu,
organizovanému na území Slovenska.
Ale osobitnou témou v roku 2011 bolo aj odhalenie busty Ferdinanda Ďurčanského
v Rajci.
Špecifickou témou v roku 2011 boli aj rasovo motivované útoky na Slovákov žijúcich
v zahraničí.

2. Celkový počet a štruktúra monitorovaných správ v roku 2011
V monitoringu médií sme v období od 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 zaznamenali 415
správ týkajúcich sa javov súvisiacich s extrémizmom. Počet mediálnych správ týkajúcich sa
nami skúmaných jednotlivých oblastí extrémizmu predstavuje nasledujúca tabuľka.
Kategórie monitoringu / časové obdobie
Rasovo motivované útoky
Podpora skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd
Stretnutia
Antisemitizmus
Hodnotenia a štatistiky extrémizmu
Extrémizmus na športových podujatiach
Prevencia a opatrenia proti extrémizmu
Opatrenia proti extrémizmu na športových podujatiach
Spolu

2011
21
34
15
92
85
72
28
68
415

Správy týkajúce sa:
- rasovo motivovaných útokov predstavovali 6 % podiel monitorovaných správ
- udalosti súvisiace s podporou skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv
a slobôd mali 8 % zastúpenie
- stretnutia neonacistov predstavovali s 4 % oblasťou záujmu médií v minulom roku
- antisemitizmus mal 22 %
- celkové hodnotenia a štatistiky extrémizmu s 20%
- extrémizmus na športových podujatiach s 17%
- prevencia a opatrenia proti extrémizmu so 7%
- opatrenia proti extrémizmu na športových podujatiach 16 %

3. Rasovo motivované útoky
V tejto časti sa pokúsime priblížiť chronologický sled rasovo motivovaných útokov,
ktoré sme prostredníctvom médií zaznamenali v roku 2011. Okrem rasových útokov alebo
útokov, u ktorých nemožno jednoznačne vylúčiť rasový motív, a stali sa v priebehu roku
2011, sme monitorovali aj priebeh vyšetrovania útokov z predchádzajúcich období, ktorých
vyšetrovanie pokračovalo aj v roku 2011.

1. A.BELOUSOVOVÁ: Niektoré MVO si z boja proti rasizmu spravili dobrú živnosť
(22.03.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; TASR)

2. Bojuje za práva neobľúbených
(20.01.2011; Trnavský hlas; č. 3, s. 12 - 13; Rosinová Katarína)

3. BRUSEL NAŠIEL PRECHODNÝ DOMOV PRE SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH RÓMOV
(17.07.2011; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/14; R)

4. Iba špekulácie
(03.03.2011; Plus 7 dní; č. 10, s. 34, 35; Ďurajková Lenka)

5. Je rómsky problém skutočne rómsky?
(09.06.2011; www.blog.sme.sk; 09:14, s. -; Chovanculiak Róbert)

6. Kopal do rómskeho chlapca. Má podmienku
(14.06.2011; www.korzar.sk; Košický korzár, s. -; rok)

7. KOŠICE: Podľa niektorých MVO majú rasistické nálady stúpajúci trend
(21.03.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; TASR)

8. NA ÚRAD PRIŠLI HÁKOVÉ KRÍŽE
(14.12.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19.00; por. 8/18; GAVLÁK Matúš)

9. Náckovia medzi nami
(24.10.2011; Týždeň; č. 43, s. 14-23; VAGOVIČ Marek)

10. Neznámi rasisti im podpálili dom!
(14.07.2011; Nový Čas; s. 2-3; jb, pir)

11. Podpaľači zaútočili na rodinu zo Slovenska
(14.07.2011; Prešovský večerník; s. 5; tasr)

12. Severní Íri zaútočili na Slovákov
(14.07.2011; Hospodárske noviny; s. 6; Klusová Nina)

13. SLOVÁKOM PODPÁLILI DOM
(13.07.2011; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 23/27; MATTYAŠOVSKÝ Tibor)

14. STRUČNE
(22.03.2011; Šport; s. 21; -)

15. ÚTEK PRED PODPAĽAČMI
(13.07.2011; Televízna stanica JOJ; Prvé noviny; 17.00; por. 3/14; GACIOVÁ Marcela)

16. VLÁDA: SR by mala zlepšiť spoločenskú integráciu azylantov a utečencov
(14.12.2011; www.prestavka.sk; s. -; TASR)

17. Život dieťaťa je menej ako česť politika!
(01.08.2011; Plus jeden deň; s. 4-5; Krčová Erika, Starovičová Daniela, Mašlejová Viera, Kukučka Martin)

4. Stretnutia extrémistov

Kým v roku 2009 bola téma stretnutí extrémistov s 352 zaznamenanými správami aj
vzhľadom na vysoký počet protirómskych stretnutí najmedializovanejšou zo všetkých nami
skúmaných tém, v roku 2010 sme v tejto oblasti zaznamenali 117 mediálnych správ pričom
najväčšiu pozornosť venovali médiá stretnutiu stúpencov Slovenskej pospolitosti pri soche
Svätopluka na Bratislavskom Hrade, ktoré sa konalo 7. 8. 2010.
V tomto prehľade správ sme sa snažili predstaviť rôznorodosť tém, ktoré sa týkali
stretnutí extrémistov v roku 2011.

1. Dúhový pochod sa skončil, polícia zadržala niekoľkých extrémistov
(04.06.2011; www.pravda.sk; s. -; pk. pn, sita, tasr)

2. Extrémista môže prednášať deťom
(12.05.2011; Sme; s. 4; Trško Michal)

3. Extrémista v uniforme môže prednášať deťom
(16.05.2011; Trnavské noviny; č. 19, s. 2; TRŠKO Michal)

4. Gejov a lesby strážili ťažkoodenci
(05.06.2011; Nový Čas Nedeľa; s. 2*-3; nio, mih)

5. HÁKOVÉ KRÍŽE LEMUJÚ CESTU DO ČAKAJOVIEC
(08.02.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi Noviny; 19.00; por. 3/15; DIAN Marcel)

6. HĽADANIE NÁRODNÉHO POKLADU
(16.08.2011; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19.55; por. 2/2; BIELIK Peter)

7. Káva s egyptským veľvyslancom
(17.01.2011; www.aktualne.sk; Blogy, 00.00, s. -; Palko Vladimír)

8. Komárno svätému Cyrilovi a Metodovi stále nepraje
(25.01.2011; Slovenské národné noviny; č. 3, s. 10; Kňažko Marian)

9. MAĎARSKÁ ÚSTAVA ROBÍ PROBLÉMY
(26.04.2011; Televízna stanica JOJ; Noviny; 19.30; por. 8/18; JURIŠ Richard)

10. MYJAVA: RIZIKOVÝ ZÁPAS UŽ ZAJTRA
(14.01.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi Noviny; 19.00; 1,5 min.; TRAUTENBERGER Ľudo)

11. Navštívil nás aj Jobbik
(29.01.2011; Sme; s. 2; trs, pm)

12. Pamiatka rómskeho holokaustu
(18.08.2011; Bojovník; č. 18, s. 1, 2; luc TASR)

13. Piata koaličná strana
(14.02.2011; Týždeň; č. 7, s. 38 - 41; Majchrák Jozef, Daniška Jaroslav)

14. Protirómske nepokoje strašia Európu
(11.10.2011; Sme; s. 13; Mareš Miroslav)

15. Rómsky pochod Bratislavou
(12.09.2011; www.blog.sme.sk; 15:04, s. -; Hlina Alojz)

16. Ticho prekryli kultúrou
(14.03.2011; Sme; s. 6; map)

17. TLAČOVÁ BESEDA - NEZÁVISLÍ CHCÚ ZMENY
(30.08.2011; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 13.00; 44 min.; R)

18. Zrátame vám to po lete!
(20.06.2011; Plus jeden deň; s. 6-7; Pristašová Eva)

5. Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv
a slobôd, hanobenie rasy a výskyt rasovo hanlivých výrokov
Monitorovanie javov podpory propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných
práv a slobôd sme vzhľadom na zvýšený výskyt rasovo hanlivých výrokov, či už
predstaviteľov istých politických strán, prípadne iných verejne známych osobností, v roku
2010 rozšírili aj o túto oblasť, a po preskúmaní tém zaznamenaných v roku 2011 sme sa
rozhodli ponechať túto časť v našej správe. Je to problematika, ktorá aj v priebehu roka 2011
bola zaznamenaná v rôznych oblastiach spoločenského života a týkala sa všetkých vrstiev
spoločnosti.

1. ČLEN KOTLEBOVEJ STRANY M. MIŠUN PREDNÁŠAL NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
(12.05.2011; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 12.00; por. 3/6; DANILOV Sergej)

2. KOTLEBU UŽ NESTÍHAJÚ
(04.01.2011; Televízna stanica Markíza; Nočné Televízne noviny; 22.00; 0,5 min.; ĎURIANOVÁ Marianna)

3. Pre hajlovanie skončil Stropkovčan s obvinením
(17.02.2011; www.korzar.sk; Prešovský korzár, s. -; SITA)

4. PREPADNUTÝ STARČEK
(06.11.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19.00; por. 10/15; POJEDINCOVÁ Zuzana)

5. SZSZ: V. Skalský podal trestné oznámenie za ohováranie
(04.04.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; Tasr)

6. ÚDAJNÝ KANIBAL SA SÚSTAVNE SŤAŽOVAL
(13.05.2011; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 3/25; TOKARČÍK Dušan)

7. ZVRÁTENÝ ZMYSEL PRE HUMOR
(12.06.2011; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 19/23; BALÁŽ Martin)

8. BLOK AKTUALÍT
(07.09.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19.00; por. 7/12; R)

9. Boxer zmizol bez stopy
(22.11.2011; Plus jeden deň; s. 8; meg)

10. BRATISLAVA: Muž dvíhal pravicu a pokrikoval nacistické heslo
(18.08.2011; www.aktuality.sk; Regióny, 10.58, s. -; TASR)

11. Bustu polícia musela najprv vidieť
(16.06.2011; Sme; s. 4; Vražda Daniel)

12. Extrémista vyčíňal znova
(04.04.2011; Stropkovské spektrum; s. 14, s. 1; ada)

13. Extrémisti sa opäť zviditeľnili
(30.05.2011; Stropkovské spektrum; č. 22, s. 3; ada)

14. Hajloval pred dôchodcami
(09.08.2011; Topoľčianske noviny; č. 31, s. 4; SITA)

15. Hajloval pred pohostinstvom
(26.07.2011; www.piestanskydennik.sk; 12.30, s. -; SITA, red)

16. HÁKOVÉ KRÍŽE LEMUJÚ CESTU DO ČAKAJOVIEC
(08.02.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi Noviny; 19.00; por. 3/15; DIAN Marcel)

17. HÁKOVÉ KRÍŽE NA AUTÁCH
(30.05.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi Noviny; 19.00; por. 5/16; HAJDIN Juraj)

18. Hákový kríž skúmajú experti
(14.06.2011; Plus jeden deň; č. 137, s. 4; meg)

19. Herec Rastislav R. dostal 7 mesiacov podmienečne
(27.09.2011; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. -; SITA)

20. Mladú Stropkovčanku obvinili z extrémizmu
(13.06.2011; Stropkovské spektrum; č. 24, s. 2; ada)

21. Naša hanba
(23.06.2011; Plus 7 dní; č. 26, s. 134-136; Getting Peter)

22. Obvinili extrémistu
(03.10.2011; www.korzar.sk; Košický korzár, s. -; krs)

23. ODHALENIE BUSTY VOJNOVÉMU ZLOČINCOVI BY MOHLO BYŤ AJ TRESTNÝM ČINOM
(21.04.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 09.00; 2 min.; HURAJTOVÁ Lucia)

24. Podmienka pre herca Rastislava R. ?
(28.09.2011; Plus jeden deň; s. 37; sita)

25. Pokreslené policajné auto
(26.05.2011; Plus jeden deň; s. 6; sita)

26. Policajné auto pokreslila hákovými krížmi

(25.05.2011; www.pluska.sk; 08.50, s. -; SITA)

27. Polícia zadržala muža, ktorý hajloval pred pohostinstvom
(26.07.2011; www.orangeportal.sk; 13.03, s. -; TASR)

28. Popravili thaiboxera Valencína!
(03.12.2011; Plus jeden deň; s. 7; Mego Ivan)

29. Potetovaný neonacista
(15.07.2011; Plus jeden deň; s. 13; sita)

30. Pre hajlovanie skončil Stropkovčan s obvinením
(17.02.2011; www.korzar.sk; Prešovský korzár, s. -; SITA)

31. Stropkovčania hajlovali v reštaurácii, obvinili ich
(06.06.2011; www.tvnoviny.sk; Krimi a nehody, 11:20, s. -; tvnoviny.sk)

32. Súd s hercom Rastislavom R. odročili
(26.05.2011; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. -; SITA)

33. Tetovanie za "paletu"
(15.07.2011; Šport; s. 21; Dodek Peter)

34. Tínedžer hajloval pred domom, v ktorom bývajú Rómovia
(12.07.2011; Zvolensko-Podpolianske noviny; č. 27, s. 2; MOJ)

35. V Stropkove sa hajlovalo
(07.06.2011; www.aktuality.sk; Správy, 10.57, s. -; TASR)

36. VIAC ZADRŽANÝCH AKO GÓLOV
(26.08.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19.00; por. 4/15; SKLADAN Dalibor)

37. Vyhrážky okorenil hajlovaním. Hrozí mu basa
(04.08.2011; www.atlas.sk; Slovensko, 14:06, s. -; tasr)

38. Zlý nápad Petronely
(26.05.2011; Šport; s. 21; DODEK Peter)

39. Z PREČINU PODPORY A PROPAGÁCIE SKUPÍN SMERUJÚCICH K POTLAČENIU
ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD OBVINILI V KOŠICIACH DVOCH MLADÍKOV Z MAĎARSKEJ
REPUBLIKY
(16.03.2011; Televízna stanica STV 1; Slovensko Dnes; 19.15; por. 6/9; R)

6.

Prevencia a opatrenia proti extrémizmu

V oblasti prevencie a opatrení proti extrémizmu sme v priebehu roka 2011 zaznamenali
nasledovné udalosti.

1. Boj proti extrémizmu a prevencia
(11.03.2011; Parlamentný kuriér; č. 191-192, s. 29; Komová Anna)

2. "DÚHOVÁ BRATISLAVA"
(04.06.2011; Televízna stanica JOJ; Krimi Noviny; 19.00; por. 2/14; PIRNÍKOVÁ Denisa)

3. Lipšic chce zintenzívniť boj proti extrémizmu
(07.06.2011; www.sme.sk; Z domova, 13:17, s. -; tasr)

4. MVSR: Boj proti extrémizmu by sa mal zintenzívniť
(07.06.2011; www.tasr.sk; s. -; DOMR)

5. NA FUTBALOVÝCH CHULIGÁNOV MÁ ZABRAŤ KARTA ŠPORTOVÉHO DIVÁKA A VIAC
KOMPETENCIÍ USPORIADATEĽOM ZÁPASOV
(13.06.2011; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 12.00; por. 2/5; DANILOV Sergej)

6. Objasňovať vraždy sa polícii skôr nedarí ako darí
(02.11.2011; www.pravda.sk; 18.57, s. -; SITA)

7. PÁD VLÁDY NEOVPLYVNÍ POLICAJNÝ ZBOR
(21.10.2011; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 17.00; 40 min.; R)

8. SLOVENSKO VERZUS TERORIZMUS
(25.07.2011; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19.55; por. 2/2; VLKOVÁ Alžbeta)

7. Hodnotenia a štatistiky extrémizmu
Je potrebné poukázať aj na to, že sa slovenská spoločnosť začala širšie zaoberať
extrémizmom a bol dávaný aj dôraz nielen na zahraničné správy a štatistiky ale aj na to ako
sa Slovensku zbierajú dáta o extrémizme.
Slovensko bolo spomenuté s správe mimovládnej Európskej siete proti rasizmu
(European Network Against Racism – ENAR, o rastúcom rasizme na Slovensku.
Napriek tomu, že zvýšený záujem o túto problematiku je pozitívom zaznamenaným na
Slovensku počas roka 2011, je nutné preštudovať a detailnejšie sa venovať štatistikám, aby sa
predišlo protirečeniam, prípadne sa odhalili chyby, ktoré spôsobujú dané rozdiely.
K prezentovaniu tohto problému sme vybrali nasledovné príklady.

1. A.BELOUSOVOVÁ: Niektoré MVO si z boja proti rasizmu spravili dobrú živnosť
(22.03.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; TASR)

2. Boj proti extrémizmu dostane novú zbraň. Súdnych znalcov
(09.06.2011; www.aktualne.sk; Domov, 00:00, s. -; Filo Jakub)

3. Extrémistu v uniforme naša polícia nevidela
(26.07.2011; Sme; s. 3; Burčík Matúš)

6. Náckovia medzi nami
(24.10.2011; Týždeň; č. 43, s. 14-23; VAGOVIČ Marek)

7. Počet odhalených extrémistických činov sa prepadol
(21.03.2011; www.aktualne.sk; domov, 00.00, s. -; FILO Jakub)

8. POLÍCIA CHCE ODHALIŤ VIAC SKRYTEJ KRIMINALITY, NIEKTORÉ ŠTATISTIKY, KTORÝMI
SA RIADI, SÚ VŠAK OTÁZNE
(07.03.2011; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 12.00; por. 5/7; KAŠIAROVÁ
Mária)

9. Polícia za deväť mesiacov objasnila 50 vrážd
(02.11.2011; www.sme.sk; 13.44, s. -; TASR)

10. Predurčení extrémisti?
(29.11.2011; Sme; s. 13; Mallok Katarína)

11. SÚDY: V minulom roku odsúdili za trestné činy extrémizmu 52 páchateľov
(07.08.2011; www.tasr.sk; s. -; TASR)

8. Extrémizmus na športových podujatiach a opatrenia proti nemu
Prostredníctvom monitoringu médií sme v roku 2011 zaznamenali športové podujatia,
výhradne futbalového charakteru, kde prišlo k istej forme diváckeho násilia alebo
predstavovali toto riziko. Takéto prejavy sú na Slovensku zaznamenávané pravidelne.
Za rok 2011 sme sa v tejto správe rozhodli poukázať nie len na negatívne prejavy, ale
aj na to že táto problematika sa začína dostávať do popredia a prejavuje sa snaha o riešenie
a to na viacerých úrovniach.
Vybrali sme nasledovné články pre priblíženie problematiky.

1. Boj proti extrémizmu a prevencia
(11.03.2011; Parlamentný kuriér; č. 191-192, s. 29; Komová Anna)

2. Futbalový zápas nie je príčinou, ale prostriedkom agresie
(03.11.2011; Trnavský hlas; č. 44, s. 30; Čuperková Tatiana)

3. Lipšic chce zintenzívniť boj proti extrémizmu
(07.06.2011; www.sme.sk; Z domova, 13:17, s. -; tasr)

4. MVSR: Boj proti extrémizmu by sa mal zintenzívniť
(07.06.2011; www.tasr.sk; s. -; DOMR)

5. NA FUTBALOVÝCH CHULIGÁNOV MÁ ZABRAŤ KARTA ŠPORTOVÉHO DIVÁKA A VIAC
KOMPETENCIÍ USPORIADATEĽOM ZÁPASOV
(13.06.2011; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 12.00; por. 2/5; DANILOV Sergej)

6. Štrnásty marec nesmie byť oslavou
(18.03.2011; Sme; príloha Bratislava, č. 11, s. 4; HUDEKOVÁ Kristína)

9. Antisemitizmus

Problematika antisemitizmu sa do médií v roku 2011 dostala nielen prejami
antisemitizmu na športových podujatiach ale hlavne už spomenutou bustou venovanou
Ferdinandovi Esterházymu.

1. Bitkárov od busty Esterházyho obvinili
(18.03.2011; Sme; s. 5; Ogurčáková Jana, Sambor Miloslav)

2. BUSTU ESTERHÁZYHO POLIALI FARBOU
(26.03.2011; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 5/22; R)

3. Cigán alebo Žid?
(29.10.2011; Plus jeden deň; s. 13; Hoťka Daniel)

4. DISKRIMINÁCIA
(11.04.2011; Televízna stanica STV 1; Fokus; 18.40; 43 min.; LUČANSKÁ Andrea)

5. Dotáciu môžu získať projekty na ochranu ľudských práv a slobôd
(01.03.2011; www.sme.sk; s. -; SITA)

6. Drsná Partička
(07.07.2011; Plus 7 dní; č. 28, s. 58, 59; Košecká Nina)

7. Esterházy stále rozdeľuje
(31.08.2011; Pravda; s. 37; Krno Svetozár)

8. Esterházyho busta má policajnú dohru
(16.03.2011; www.korzar.sk; Košický korzár, s. -; Ogurčáková Jana, Sambor Miroslav)

9. Esterházyovský park? Schubertov park?
(26.04.2011; Pohronie; č. 16, s. 4; Horváth Géza)

10. Existuje na Slovensku ľavicový extrémizmus?
(04.04.2011; Týždeň; č. 14, s. 63; Zajac Peter)

11. Extrémisti u nás vyčíňajú na futbale
(26.07.2011; Hospodárske noviny; s. 5; Kotris Jozef)

12. Hanba
(10.02.2011; Plus 7 dní; č. 7, s. 22, 23; Getting Peter)

13. Hŕstka mladíkov v Bytči oslavovala totalitný štát

(14.03.2011; Žilinské noviny; č. 10, s. 3; Filek Michal)

14. JÁNOS ESTERHÁZY: SLOVENSKO-MAĎARSKÝ SPOR
(25.08.2011; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; por. 1/18; JANČKÁROVÁ Marta, GODOROVÁ
Tatiana))

15. Kniha spojí historické fakty a príbehy jednotlivcov
(13.12.2011; Noviny Žiarskej kotliny; č. 49, s. 4; Zigová Iva)

16. Koncert proti rasizmu a antisemitizmu
(06.12.2011; Žilinské noviny; č. 48, s. 10; BUČOVÁ Eva)

17. Kontroverzný
(24.03.2011; Plus 7 dní; č. 13, s. 86-88; Švihran Ladislav)

18. Mierne maskovaný ťah na revizionistickú bránu
(24.03.2011; Sme; s. 17; Zemko Milan)

19. Mladí novinári môžu zabojovať o najlepšie príspevky s antidiskriminačnou témou
(31.01.2011; www.tasr.sk; s. -; TASR)

20. Na extrémistov potrebujeme nové zákony
(28.07.2011; Pravda; s. 2-3; Kopcsayová Iris)

21. Nacionalizmus alebo národovectvo?
(11.02.2011; Extra plus; č. 2, s. 23; Šotter Vladimír)

22. Náckovia medzi nami
(24.10.2011; Týždeň; č. 43, s. 14-23; VAGOVIČ Marek)

23. Naša hanba
(23.06.2011; Plus 7 dní; č. 26, s. 134-136; Getting Peter)

24. Nezaslúži si pomník
(01.03.2011; Pravda; s. 35; Nižňanský Eduard)

25. Pamäť národa a limity elít
(16.11.2011; Sme; s. 13; Dubovský Patrik)

26. Podajú trestné oznámenie?
(23.03.2011; Žilinský večerník; č. 12, s. 4; -)

27. PRÍBEH O ZÁCHRANE
(16.05.2011; Televízna stanica Markíza; Nočné Televízne noviny; 22.05; por. 16/23; PUŠKÁROVÁ Zlatica,
GLABAZŇOVÁ Zuzana)

28. SZPB: Zvažuje podanie trestného oznámenia v súvislosti s Ďurčanského sochou
(10.03.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; Tasr)

29. Študentom prednášali o deportácii Židov a arizácii
(11.02.2011; Zemplínsky korzár; s. 2; Potocký Milan)

30. Verejnosť nie je zakorenená vo vojnovom štáte
(14.03.2011; Sme; s. 6; Uličianska Zuzana)

31. VLÁDA: Schválila štatút Rady vlády SR pre ľudské práva, menšiny a rodovú rovnosť
(02.03.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; Tasr)

32. Vrahovi mojej rodiny
(09.07.2011; Sme; príloha Víkend, s. 12; Lesná Ľuba)

33. Z radu si ju vybral Mengele
(10.12.2011; Sme; príloha Víkend, s. 3; Rybárová Ela)

34. Za čo vášmu dieťaťu znížia známku zo správania
(04.05.2011; Sme; s. 16; or)

35. Zneuctili synagógu počas židovského sviatku
(03.10.2011; Naše novosti; č. 39, s. 2; TASR)

36. Zoznam deportovaných vháňal Sabinovčanom slzy do očí
(31.10.2011; www.korzar.sk; Prešovský korzár, s. -; Timková Ingrid)

Monitoring médií Slovenského národného strediska pre ľudské práva so zameraním na
prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu v Slovenskej republike sumarizuje prehľad
najdôležitejších udalostí v oblasti extrémizmu a je určený širokej verejnosti pre získanie
prehľadu o tomto negatívnom spoločenskom fenoméne v sledovanom období. Odborná
verejnosť môže využiť materiál ako podklad pre účely hlbšej analýzy sledovaných javov,
prípadne na komparáciu s predchádzajúcimi obdobiami.

