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SLOVO

Človek človeku vlkom
Okrádanie ľudskosti







Zabili by ste človeka?

Rozmiestnenie účastníkov pri Milgramovom experimente. Vy ste označení písmenom T, „žiak“ písmenom L, 
profesor písmenom E. Foto - Wikipédia.

Pes, ktorý neumrel
Rozbušky, vlajky a trináste komnaty



Plechovka v hlavnej role, nesmrteľná Nokia a pivný zadok 

Sandále do snehu

Na ľavej polovici obrázka je originálny vizuál reklamy na pivo Heineken. Fľašky na ňom sú akýmsi 
nedefinovateľným spôsobom atraktívne. Keď reklamu otočíme a stmavíme etikety, je tajomstvo ich 

atraktivity zrazu odhalené: ich krivky pripomínajú nahý zadok.

Hekeri mozgov



Názory a fakty

Slová s príchuťou

Detail stránky www.pravda.sk. V hlavnom menu sa čitateľ môže rozhodnúť, či si chce prečí tať spravodajské 
články, alebo dá prednosť publicistike. 



Prvé tri odseky reakcie Polície SR na Facebooku

Vizuálnym ekvivalentom reductio ad Hitlerum je prikresľovanie hitlerovských fúzikov súčasným postavám 
verejného života. Ten to obrázok sa objavil v tureckom denníku Star Gatekazi po tom, ako Bundestag 

uznal genocídu Arménov, ktorá bola spáchaná v Turecku v roku 1915. 

Reductio ad Hitlerum



Zvlášna forma života
Erózia zmyslu
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VETA

Mimo pravdy a lži

Únik z Hlavy XXII

Bez zmyslu

Klamlivá analógia

Niekedy je azda lepšie po zmysle výpovede ani nepátrať. Z prejavu Andreja Danka pred členmi školských 
odborov, jeseň 2016. 

Foto – FB Andyho Winsona



V hlave klamára

Obslúžiť každého

Dav na Obamovej inaugurácii v roku 2009 bol omnoho početnejší než ten, ktorý sa zúčastnil Trumpovej 
inaugurácie v roku 2017. Foto – Twitter 

Sieťový graf ekosystému mediálnej scény na Slovensku, autorom analýzy je Josef Šlerka pre 
investigace.cz. Čím sú si dve médiá bližšie, tým viac spoločných čitateľov majú. Z grafu je zrejmé, že 

informácia publikovaná napríklad v Denníku N sa k čitateľovi Zeme a veku nemusí vôbec dostať. 



Test odolnosti materiálu

Výroba klamstiev

Foto - Denník N

Fotografia Stalina bola znovu a znovu retušovaná po tom, ako jednotliví spolupracovníci postupne 
strácali jeho priazeň. Foto – Wikipédia 



Sedemkrát o pravde
Šiesta predstava: Každý uznáva autoritu pravdy

TEXT

Punc
Slovenské puncové značky a znamienka
na zlatý, strieborný a platinový tovar (rýdzosť)

ZLATO STRIEBRO PLATINA
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986/1000 959/1000 950/1000
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750/1000 900/1000 850/1000
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375/1000 800/1000

Zdroj: Puncový úrad SR 





Andrej Babiš
V Česku kúpil v roku 2013 Mladú 
Frontu a Lidové Noviny a ich 
weby. Je majiteľ holdingu 
Agrofert, ktorý na Slovensku 
vlastní napríklad Duslo Šaľa, 
poľnohospodárske družstvá a sieť 
pekární. e.sk

Bauer Media 
Jedna z najväčších 
európskych mediálnych 
spoločností so 140-ročnou 
históriou

Igor Grošaft
Podnikateľ, ktorý fungoval ako 
biely kôň pri nákupe podielu 
v Petit Presse pre Pentu.

Ivan Kmotrík
Podnikateľ s dobrými vzťahmi vo 
viacerých politických stranách, majiteľ 
mediálnej agentúry Unimedia, tlačiarní 
skupiny Grafobal, investoval aj 
v štátom dotovanej energetike, 
vo viacerých farmách, s vplyvom v 
Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, 
za štátne peniaze si stavia futbalový 
štadión pre svoj klub.

6 spoločníkov 
Esetu
Akcionári Esetu, ktorý na Slovensku 
vyvíja antivírusový softvér predávaný 
po celom svete. Jednotliví spoločníci 
majú podiel aj v iných slovenských 
firmách, napríklad v hoteli Carlton, 
ale najmä v rôznych startupoch
51 percent – Eset
49 percent –  redakcia Denníka N

Prvá slovenská 
investičná skupina
Rozhodujúcim majiteľom skupiny je 
podnikateľská rodina Vajdovcov, ktorá 
nemá na Slovensku žiadne ďalšie väčšie 
aktivity. Vo vydavateľstve Petit Press sa 
o vlastníctvo delí s Pentou (40 %).

Ringier Axel Springer, 
Milan Dubec
Šéf a spolumajiteľ vydavateľstva Ringier Axel 
Springer Slovakia. Zakladal web Pokec, priviedol 
do Ringieru veľký web Azet, a keď sa spojili, stal 
sa riaditeľom. Materským vydavateľstvom je 
švajčiarsko-nemecká firma Ringier Axel 
Springer.

Anton Siekel* 
Podnikateľ, ktorý zbohatol 
v 90. rokoch na kupónovej 
privatizácii, založil finančnú 
skupinu Istrokapitál, odkiaľ už 
odišiel, no vlastní množstvo 
firiem. Je tiež šéfom Slovenského 
olympíjského výboru. Spájajú 
ho napríklad aj s SNS.

Ivo Valenta
Český developer, ktorý vlastní aj 
regionálne TV stanice v Česku a 
konšpiračný web ParlamentniListy.cz 

CME 
Americká spoločnosť, ktorá vlastní 
televízie v strednej Európe, je aj majiteľom 
stanice Nova, firmu kontroluje mediálna 
spoločnosť Warner Brothers.

J&T
Podniká napríklad 
v hotelierstve, turistike, realitách, 
vo finančníctve, v energetike, vo 
vonkajšej reklame a s vplyvom
vo viacerých menších rádiách.

 Kto vlastní slovenské médiá

Televízia 
Markíza Televízia 

JOJ

Rádio
Expres

stanice Doma, Dajto 

tvnoviny.sk

noviny.sk pluska.skEva

webnoviny.sk

Tlačová agentúra SITA

Penta*
Skupina má investície najmä 
v zdravotníctve, realitách, vlastní aj Prima 
banku, stávkovú kanceláriu a spracovateľov 
mäsa. Má teda dostatok retailových firiem, čo 
jej umožňuje nakupovať reklamu v jej médiách. 
Marže z mediálneho trhu skúša stiahnuť aj cez 
mediálnu agentúru, ktorá obhospodaruje jej 
firmy a zadávateľov reklamy blízkych J&T. 
Okrem médií, ktoré vlastní kompletne, má 
40-percentný podiel vo vydavateľstve denníka 
Sme Petit Press.
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* Predaj vybraných titulov Ringieru do rúk Penty a Antona Siekela by mal byť ukončený v druhej polovici roka 2018
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Čísla, čísla, čísla

Akej smrti sa báť?

Úmrtnosť v Európskej únii v roku 2016 podľa príčin smrti (na 100-tisíc obyvateľov)
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Ako sa manipuluje s grafmi

Priemerná výška mužov vybraných krajín v metroch
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Množstvo skonzumovaného syra na osobu
koreluje s počtom úmrtí zamotaním sa do posteľnej bielizne 
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Riziko terorizmu v krajinách „prvej ligy“ EÚ
0 = minimálne riziko, 10 = maximálne riziko

Zdroj:         Wikipédia, Global Terrorism Index 2016. 
Prvá liga : Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Španielsko, Taliansko
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Cudzie a známe
Študujte primárne zdroje

Dôsledky a riziká otepľovania na vybrané prírodné a kultúrne systémy
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Zvýšenie priemernej teploty na Zemi v porovnaní s predindustriálnou dobou (°C)
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Over si, že rozumieš jazyku

Priemerná teplota zemského klimatického systému stúpla za posledných sto rokov 
o viac ako jeden stupeň. 

Odchýlka je v porovnaní s priemerom rokov 1951 – 1900

Vývoj globálnej teploty (1880 – 2017) 

Zdroj: NA3A/GISS, Get the data, Created with Datawrapper
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ČLOVEK

Tanec v lyžiarkach
Uprednostňujeme verziu tých, ktorí uspeli (Survivalship bias)



Vyhľadávame súhlas (Confirmation bias)



Explózia dát

Štruktúrované dáta               Neštruktúrované dáta
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Stoka
Tajný agent kávovar

Až 90 percent dát, ktoré má ľudstvo uložené na harddiskoch, bolo vytvorených za posledné dva roky

Rýchlosť procesorov sa približne každé tri roky zdvojnásobuje. (Pozor, os y na grafe je logaritmická, každý 
dielik stupnice označuje desaťnásobok predchádzajúceho.)

Rýchlosť mikroprocesorov
Logaritmická škála
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10¹¹

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Rýchlosť sa každé 3 roky zdvojnásobí                                                       Rok

r²=0,9699

Zdroj: Denník N, singularity.com



Kostlivec v digitálnej skrini

Nešikovný podvrh, ktorý mal Benčíka usvedčovať zo spolupráce s ŠtB. Všimnite si, že meno blogera je 
evidentne napísané moderným počitačovým fontom.

V roku 2015 začala Nadácia Pontis mapovať ľudí, ktorí sú neformálnymi lídrami slovenskej občianskej 
spoločnosti. Na obrázku vyššie vidíte len malý výsek z Mapy sociálnych inovátorov, ktorá znázorňuje ľudí 

a vzťahy v treťom sektore na Slovensku. 
Celú mapu nájdete na: https:/www.nadaciapontis.sk/mapa-inovatorov-1 

Zoon politikon
Orbán uťahuje skrutky



Démon súhlasu

Som tu

Ukážka zadania v Aschovom experimente. Foto – Wikipédia 



Koľko nás je?

Termín zberu 20. - 24. 10.

Zdroj: AKO pre TA3

Preferencie kandidátov na primátora Bratislavy
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Volebný salamander

Volebný salamander (či drak) v štáte Massachusetts, dielo senátora Gerryho. Foto – Wikipedia

Printscreen stránky obsahujúcej predvolebný prieskum firmy Behavio, ktorý sponzorovali samotní 
občania. Naľavo vidíte graf, ktorý odhaľuje, medzi ktorými stranami sa voliči najviac rozhodujú. Čím 
hrubšia je čiara spájajúca dve strany, tým viac voličov medzi nimi váha. Napravo je na printscreene 

otvorená záložka „Emoce“, kde je jasne vidieť, že negatívne emócie, vykreslené červenou farbou, 
prevládajú nad tými pozitívnymi, vykreslenými modrou farbou, prakticky u všetkých politikov.



Príliš málo možností

Originál hlasovacieho lístka v britskom referende o Brexite

Janečkova metóda v kocke. Zdroj: prezident21.cz 
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BIG DATA
Za posledných niekoľko rokov sa množstvo 

digitálnych dát, ktoré vytvárajú a ukladajú uží-
vatelia internetu, rýchlym tempom zväčšuje. 
Hovoríme preto o ére Big Data, o čase veľkých 
dát. Obrovské množstvo nových dát prináša 
ľuďom, firmám i vládam nové príležitosti (ana-
lýzou týchto dát vzniká nové poznanie), ale 
kladie na nich aj značné nároky (je napríklad 
čoraz ťažšie chrániť si súkromie).

DEEPFAKE
Falošné video, nahrávka či fotografia, ktoré 

vznikli za pomoci pokročilej umelej inteligen-
cie. Deepfake je obvykle natoľko hodnover-
ným podvrhom, že ho bežný užívateľ interne-
tu nedokáže rozoznať od originálu.

DEZINFORMÁCIA
Účelovo vytvorená a šírená, často pomerne 

sofistikovaná lož, ktorej cieľom je ovplyvniť 
verejnú mienku občanov žiadaným smerom 
alebo zakryť pravdivý stav vecí. Dezinformácie 
sa vo zvýšenej miere objavujú v časoch, keď 
spoločnosť stojí pred dôležitým rozhodnutím, 
napríklad pred voľbami či referendami, prípad-
ne v čase blížiaceho sa vojnového konfliktu.

EZOTERIKA
V pôvodnom význame išlo o akékoľvek 

tajné učenie, prístupné len úzkemu okruhu 
zasvätených. Dnes sa termín ezoterika pou-
žíva ako súhrnný názov rôznych religióznych 
prúdov, ktoré nie sú zakotvené v tradičných 
svetových náboženstvách. Do tejto kategórie 
môžeme napríklad zaradiť vieru v amulety, 

veštenie, astrológiu, telepatiu a podobné 
javy.

FACTCHECKINGOVÁ ORGANIZÁCIA
Organizácia, ktorá overuje pravdivosť výro-

kov politikov či iných verejne činných osôb. Na 
Slovensku je najznámejšou takouto organizá-
ciou Demagog.sk.

FAKE NEWS
Spôsob žurnalistickej práce, pri ktorej mé-

dium nekladie dôraz na pravdivosť správ, ktoré 
ponúka. Neoveruje si fakty alebo si správy 
často priamo vymýšľa. Podobne ako bulvárne 
médiá, aj fake news (či dezinformačné) médiá 
rady používajú šokujúce nadpisy a emotívny 
slovník. Aj keď fake news médiá môžu dosa-
hovať značnú popularitu a zisky, majú veľmi 
škodlivý vplyv na kvalitu demokracie v krajine, 
kde pôsobia, pretože vedome klamú jej ob-
čanov. Zoznam dezinformačných (fake news) 
webov nájdete na stránke demagog.sk.

FAŠIZMUS
Autoritárske spoločenské zriadenie vyzná-

vané najmä ultrapravicovými nacionalistami. 
Vyznačuje sa silným vodcom, ktorý drží 
v rukách všetku moc, adorovaním národ-
ných hodnôt, potláčaním opozície a silnou 
reguláciou spoločenských, ekonomických 
a kultúrnych prejavov občanov. Fašisti často 
považujú liberálnu spočnosť za skazenú 
a úpadkovú a vyznávajú návrat k takzvaným 
zlatým časom, niektorému minulému obdobiu 
v dejinách krajiny. Prvým fašistickým režimom 
bolo Mussoliniho Taliansko. V súčasnosti má 

SLOVNÍČEK POJMOV



k fašizmu na Slovensku najbližšie Kotleba – 
Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá adoruje 
obdobie vojnového slovenského štátu, kritizu-
je súčasnú kultúru ako pokleslú a snaží sa ju 
regulovať, kladie národ za najvyššiu hodnotu 
a má silného vodcu Mariana Kotlebu.

HOAX
Úmyselne nepravdivá správa, ktorej autor 

sa snaží, aby na čitateľov, divákov či posluchá-
čov pôsobila pravdivým dojmom. Hoax je nie-
kedy stvorený zo žartu, ale často je súčasťou 
dezinformačnej kampane.

KAUZALITA
O kauzalite či kauzálnej súvislosti hovoríme 

vtedy, keď je jeden proces alebo stav (príčina) 
aspoň čiastočne zodpovedný za existenciu 
druhého stavu (následku). Ak napríklad nad 
Bratislavou vypukne silná letná búrka a výsled-
kom je, že niektoré ulice sú zatopené, môžeme 
hovoriť o kauzálnej súvislosti medzi dažďom 
a vodou na uliciach.

KLIŠÉ
Vyjadrenie či metafora, ktoré bolo nadužívané 

do tej miery, až stratilo svoj pôvodný význam 
a ostalo takmer bez zmyslu. V politike sú dnes 
takýmito výrazmi napríklad ponúknuť komplex-
né riešenie, odmietnuť nálepkovanie či byť tu pre 
občanov.

KOGNITÍVNA DISONANCIA
Psychologický stres, ktorý zažíva človek, 

keď verí súčasne dvom či viacerým navzájom 
si protirečiacim myšlienkam alebo hodnotám. 
Tento stres vzniká obvykle vtedy, keď nové 
informácie narušia hodnotový systém daného 
človeka. Keď napríklad vypukne vojna, mnohí 
hlboko veriaci ľudia zažívajú kongitívnu diso-
nanciu, pretože sa nedokážu zmieriť s tým, že 
Boh dopustil niečo také strašné.

 
KOGNITÍVNE SKRESLENIE (COGNITIVE BIAS)

Ľudský mozog je evolučne nastavený na to, 

aby svojmu majiteľovi pomáhal prežiť. Nie na 
to, aby mu za každých okolností servíroval ob-
jektívnu pravdu. V niektorých situáciách preto 
zlyháva a objektívnu pravdu zahmlieva či skres-
ľuje. Hovoríme vtedy o kongnitívnom skreslení. 
Je napríklad experimentálne preukázané, že 
ľudia si z prežitej dovolenky pamätajú najmä jej 
koniec a jej najvýraznejší okamih, a na základe 
nich hodnotia celý pobyt. Na to, či ich každo-
denná dovolenková rutina bola príjemná alebo, 
naopak, otravná, si takmer ani nespomenú.

KOMPROMIS
Dohoda, pri ktorej každá zo strán ustúpi 

približne rovnakou mierou zo svojich ideálnych 
predstáv. Líši sa od konsenzu, ktorý je takou 
dohodou, pri ktorej sú všetky zúčastnené 
strany spokojné.

KONTEXT
Každá informácia má svoj kontext, sieť 

súvislostí, ktorá ju obkolesuje a umožňuje jej 
správnu interpretáciu. Napríklad informácia 
muž bodol mladú ženu ihlou, ona stratila 
vedomie môže byť interpetovaná zavádzajúco, 
ak nepoznáme jej kontext. Muž totiž mohol 
byť anestéziológom a uspávať ženu pred 
operáciou.

KONSENZUS
Dohoda, ktorá vyhovuje všetkým zúčastne-

ným stranám. Na rozdiel od konsenzu je kom-
promis dohodou, ktorá síce všetkým stranám 
na sto percent nevyhovuje, ale je spravodlivá 
v tom zmysle, že ústupky, ktoré jednotlivé 
strany urobili, sú približne rovnaké.

KONŠPIRAČNÁ TEÓRIA
Vysvetlenie udalostí vo verejnom živote, 

ktoré bez vierohodných dôkazov obviňuje ľudí, 
čo skutočne alebo údajne držia moc, z konšpi-
rácie (t. j. tajného sprisahania). Medzi najzná-
mejšie konšpiračné teórie patria: presvedčenie, 
že Dvojičky nechala zničiť vláda USA, takzvaná 
teória o chemtrails, teda  presvedčenie, že 
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dopravné lietadlá chrlia na ľudí psychotropné 
látky, či presvedčenie, že celému svetu vládne 
židovská tajná loby. Na Slovensku je v súčas-
nosti asi najvyplvnejšou konšpiračnou teóriou 
predstava, že protesty Za slušné Slovensko, 
ako aj príchod migrantov do Európy organi-
zoval George Soros v konšpirácii s miestnymi 
mimovládnymi organizáciami.

KORELÁCIA
Spoločný výskyt dvoch javov, ktoré však 

nemajú medzi sebou kauzálny vzťah. Po dni 
napríklad vždy nasleduje noc, ale to nezname-
ná, že deň spôsobuje noc.

METAFORA
Prenesenie významu slova na základe 

podobnosti. Keď napríklad poviete nebo plače, 
používate metaforu založenú na podobnosti 
medzi dažďom a slzami. Tvorbou nových 
metafor v literatúre a poézii sa obohacuje 
a obnovuje jazyk.

METAVÝSKUM
Súhrnná analýza predchádzajúcich výsku-

mov, ktorá ponúka celkový prehľad o stave 
vedeckého poznania v danej oblasti.

NACIONALIZMUS
Politická ideológia, podľa ktorej sú záujmy 

a potreby národa prvoradé.

NEWSPEAK
Pôvodne fiktívna reč v Orwellovom románe 

1984, ktorej cieľom bolo upraviť myslenie 
občanov tak, aby neboli schopní brojiť proti 
vládnucej moci. V prenesenom význame je 
termínom newspeak označovaný akýkoľvek 
súčasný žargón, v ktorom sa premnožili frázy, 
klišé a floskuly, prípadne odborné výrazy do tej 
miery, až sa pod nimi stráca význam výpovede.

 
PRIMÁRNY ZDROJ

Nahrávka, dokument, list, fotografia, 
zápisník, zmluva či iný artefakt pochádza-

júci priamo zo skúmanej doby. Dôležitým 
primárnym zdrojom z obdobia komunizmu sú 
napríklad zväzky Štátnej bezpečnosti, ktoré 
môžu byť použité ako dôkaz, že daná osoba 
spolupracovala s ŠtB alebo ňou, naopak, bola 
prenasledovaná.

SEKUNDÁRNY ZDROJ
Dokument, ktorý komentuje primárny 

zdroj. Môže ísť napríklad o historickú štúdiu, 
film či záznam z diskusie medzi odborníkmi. 
V sekundárnych zdrojoch sú – na rozdiel od 
primárnych zdrojov – často prítomné analýzy, 
hodnotenia či zovšeobecnenia, ktoré majú 
pomôcť čitateľovi porozumieť udalostiam či 
fenoménom, ktorých sa týkajú.

VIRÁL
Obvykle príspevok na sociálnej sieti, ktorý 

užívatelia internetu považujú za natoľko kon-
troverzný či atraktívny, že ho sami šíria. Mnohé 
virály vzniknú náhodou, za inými je vedomá 
snaha reklamných agentúr, ktoré tak dokážu 
osloviť veľkú časť spoločnosti. Medzi najznámej-
šie virály na Slovensku z minulých rokov patrí 
napríklad Lasicov falošný výrok o moslimoch.

WATCHDOGOVÁ ORGANIZÁCIA
Organizácia, ktorá sleduje, či štátne orgány, 

firmy alebo iné organizácie so značnou mocou 
alebo vplyvom konajú zákonne a nezneužívajú 
svoje výsadné postavenie. Na Slovensku je 
napríklad v oblasti súdnictva watchdogovou 
organizáciou Aliancia Fair-play, v oblasti ľud-
ských práv Amnesty International Slovensko, 
v oblasti médií je watchdogovou stránkou 
projekt Miroslavy Kernovej omediach.com.

WHISTLEBLOWER
Osoba, ktorá verejnosti odhalí informácie 

o nekalom či protizákonnom konaní v štátnej 
alebo súkromnej orgnizácii. Whistleblowerkou 
napríklad bola Zuzana Hlávková, ktorá v roku 
2016 upozornila na predražené zakázky na 
Ministerstve zahraničných vecí SR.
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