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Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady dňa 7. 12. 2022 
 

Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. 
Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu č.: AO-RPMS/2022/00254 
Predmet podnetu: blog „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“ 
Subjekt: Hlavné správy (HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o., Heuréka evolution) 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia č. 1: 
Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 109 ods. 1 až 4 a § 110 ods. 
2 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“) 
postupom podľa § 225 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. začína správne konanie podľa § 152 ods. 3 
zákona č. 264/2022 Z. z. voči spoločnosti HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. vo veci zamedzenia šírenia 
nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním obsahu – blog „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie 
príbehu o holokauste“ šíreného v rámci obsahovej služby Hlavné správy, ktorý mohol naplniť definíciu 
nelegálneho obsahu podľa § 151 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 123 zákona č. 264/2022 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok 
správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21. 12. 2022 Z: ReO 
 
Návrh uznesenia č. 2: 
Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 109 ods. 1 až 4 a § 110 ods. 
2 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“) 
postupom podľa § 225 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. začína správne konanie podľa § 152 ods. 3 
zákona č. 264/2022 Z. z. voči subjektu Heuréka evolution vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho 
obsahu v súvislosti s poskytovaním obsahu – blog „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu 
o holokauste“ šíreného v rámci obsahovej služby Hlavné správy, ktorý mohol naplniť definíciu 
nelegálneho obsahu podľa § 151 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 123 zákona č. 264/2022 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok 
správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21. 12. 2022 Z: ReO 
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PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 

Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách: 
 
§ 13 Vymedzenie obsahovej služby 
(1) Obsahová služba je služba určená na príjem verejnosťou koncovému užívateľovi alebo 
inému užívateľovi, ktorej obsah zostavuje jej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadaviek užívateľa a 
a) vo vnímateľnej podobe tento obsah tvoria časovo usporiadané zvukové, obrazové alebo 
audiovizuálne komunikáty alebo štruktúrované textové informácie (lineárne mediálne služby), 
najmä programová služba, 
b) vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka zvukových, obrazových alebo audiovizuálnych 
komunikátov alebo štruktúrovaných textových informácií, ku ktorým poskytovateľ služby 
umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru obsahov (nelineárne 
mediálne služby), najmä audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a elektronický 
programový sprievodca, 
c) vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka obsahových služieb podľa písmena a) alebo 
b), ku ktorým poskytovateľ obsahovej služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo 
spoločne vo forme súboru služieb (súborné mediálne služby), najmä retransmisia 
programových služieb a multiplex, alebo 
d) je ďalším nezmeneným verejným prenosom multiplexu alebo jeho časti poskytovaným inou 
osobou ako pôvodným poskytovateľom multiplexu. 
(2) Obsahovou službou je aj platforma na zdieľanie obsahu, najmä platforma na zdieľanie 
videí. 
 
§ 151 ods. 2.: Nelegálnym obsahom sa na účely tohto zákona rozumie obsah, ktorý  
a) napĺňa znaky detskej pornografie alebo extrémistického materiálu, 
b) podnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu, 
c) schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu, alebo 
d) napĺňa znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických 
režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo 
trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. 
 
§ 152 ods. 3. Konanie o zamedzení nelegálneho obsahu regulátor začne aj vtedy, keď z vlastnej 
činnosti získa informáciu o existencii nelegálneho obsahu a vec neznesie odklad. 
 

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky 
 
Čl. 26 
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. 
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným 
spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na 
hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore 
rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. 
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o 
opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť 
štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 
 
 
 



Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon 
 
§ 422d ods. 1.: Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť 
holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na 
komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia 
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá 
sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 
 
§ 422d ods. 2.: Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, schvaľuje, 
spochybňuje, hrubo zľahčuje alebo sa snaží ospravedlniť genocídium, zločiny proti mieru, 
zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo 
nenávisť voči skupine osôb alebo jej členovi, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu 
odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe 
medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, alebo 
právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky. 
 
§ 423 ods. 1.: Hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Kto verejne hanobí 
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo 
b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, 
národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, 
náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, 
 
§ 424 ods. 1.: Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti 
Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich 
skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre 
ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie alebo 
preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá 
sa odňatím slobody až na tri roky. 
 

* * * * * 
 
Rada vykonala kontrolný monitoring   obsahovej služby Hlavné správy 
(https://www.hlavnespravy.sk/), ktorého zameraním bolo zistiť dodržiavanie príslušných 
ustanovení Zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách v rámci blogového príspevku 
„Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste1“ publikovaného dňa 
1.9.2022 v čase o 9:47 h na danej obsahovej službe. 
 
Podľa informácií uvedených na danej stránke v časti Kontakt by mal byť jeho vydavateľom 
subjekt Heuréka Evolution – HS, Šoltésovej 9, 040 01  Košice. Podľa informácií z Registra 
mimovládnych neziskových organizácií vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
je subjekt Heuréka evolution, Šoltésovej 9, 040 01  Košice, IČO: 31295711 registrovaným 
občianskym združením.  
 
Stránka www.hlavnespravy.sk v časti Obchodné podmienky ďalej uvádza nasledovné: „Tieto 
všeobecné obchodné podmienky pre dodanie digitálnych služieb Hlavných správ formou 
predplatného (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi zákazníkom 
na jednej strane a poskytovateľom služieb, spoločnosťou Heuréka Evolution, s.r.o., so sídlom 
Šoltésovej 9, 040 01 Košice, IČO: 36191183, zapísaná v Obchodnom registri vedenom 

                                                 
1 https://blog.hlavnespravy.sk/30443/zidovka-z-tel-avivu-odhaluje-falsovanie-pribehu-o-holokauste/ 

https://www.hlavnespravy.sk/


Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10964/V, DIČ: 2021473663, IČ DPH: 
SK2021473663, e-mail: hlavnespravy@hlavnespravy.sk, ktorá je prevádzkovateľom 
spravodajského portálu Hlavné správy na internetovej adrese www.hlavnespravy.sk a Blogu 
Hlavných správ na internetovej adrese www.blog.hlavnespravy.sk (ďalej len „poskytovateľ“), 
na druhej strane.“ 
 
Obchodný register SR eviduje v databáze spoločnosť HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o., 
Šoltésovej 9, Košice 040 01, IČO: 36191183. 
 
S ohľadom na zistené skutočnosti sa domnievame, že poskytovateľom obsahovej služby Hlavné 
správy na internetovej stránke https://www.hlavnespravy.sk môže byť subjekt Heuréka 
evolution, Šoltésovej 9, 040 01  Košice, IČO: 31295711, resp. spoločnosť HEURÉKA 
EVOLUTION, s.r.o., Šoltésovej 9, Košice 040 01, IČO: 36191183. 
 
 
Monitoring predmetného obsahu publikovaného dňa:  1.9.2022 v čase 9:47 h. 
 
http adresa (blog publikovaný na službe Hlavné správy): 
https://blog.hlavnespravy.sk/30443/zidovka-z-tel-avivu-odhaluje-falsovanie-pribehu-o-
holokauste/ 
 
Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste 

 
(Publikácia má takmer 6 rokov, no jej aktuálnosť pre našu dobu sa vôbec nestratila.) 
 
Falšovanie histórie: Svetová židovská populácia „dosiahla“ predvojnové úrovne 
Svetová židovská populácia v posledných rokoch výrazne vzrástla a dosiahla úroveň pred 
holokaustom . Informuje o tom The Guardian. 
 
Na pozadí genocídy ruského obyvateľstva Donbasu, ktorú zorganizovali sionisti na čele s 
predsedom Európskeho židovského parlamentu Igorom Kolomojským, vyzerá táto správa, 
mierne povedané, čudne. 
 
Na pozadí pokračujúceho krviprelievania v Palestíne, ktorého vinníkom je židovské 
obyvateľstvo Izraela, odporná náchylnosť sionistických organizácií vystatovať sa svojím 
božstvom nekonečným počítaním a prepočítavaním Židov silne pripomína Hitlerovu rovnako 
odpornú náchylnosť počítať čistých árijcov vo svojich radoch. 
 
A táto choroba je v rozpore s trendmi svetového spoločenstva: nikto vo svete sa nechváli 
národnosťou svojich príbuzných a nepočíta pravdivosť či nepravdivosť tej či onej národnostnej 
príslušnosti, zatiaľ čo zo strany Židov spoločenstvo len počuje – podľa matky alebo podľa otca, 
a koľko presne percent. 
 
Je zrejmé, že práve preto sa mnohí verejní činitelia pýtajú, či sú takéto cvičenia v rasizme 
vhodné. 
 
Pripomeňme si, že v novembri 2014, v Deň národnej jednoty, v Múzeu súčasných dejín Ruska 
v Moskve. Ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s ruskými historikmi povedal: vo svete 
narastajú pokusy “prekódovať spoločnosť v mnohých krajinách, vrátane našej krajiny”. 
 

https://blog.hlavnespravy.sk/30443/zidovka-z-tel-avivu-odhaluje-falsovanie-pribehu-o-holokauste/
https://blog.hlavnespravy.sk/30443/zidovka-z-tel-avivu-odhaluje-falsovanie-pribehu-o-holokauste/


Tento proces podľa neho priamo súvisí aj s pokusmi o prepísanie histórie. A v tomto ohľade je 
podľa Vladimíra Putina potrebné zastaviť všetky druhy “pokusov o prekódovanie našej 
spoločnosti”. 
 
A v tejto súvislosti je dôvodom na znepokojenie správa denníka The Guardian o manipulácii s 
počtom židovského národa, ktorá sa viaže na históriu druhej svetovej vojny. Pokus o 
rekódovanie spoločnosti, ako sa hovorí, je na mieste. A ukázalo sa, že existuje akýsi Inštitút pre 
plánovanie politiky židovského národa. 
 
Všimnite si, že podobné inštitúcie plánovania politiky v iných krajinách z nejakého dôvodu 
neexistujú. Je to ďalší kamienok v koši židovského fašizmu (sionizmu). 
 
Takže tento inštitút vo svojej výročnej správe pre vládu uviedol, že v súčasnosti žije na svete 
14,2 milióna Židov. Je to zjavná lož, ale inštitút pokračuje v rasistickom klamstve, keď tvrdí, že 
ak sa zahrnú aj potomkovia zo zmiešaných manželstiev, počet sa zvýši na 16,5 milióna. Podľa 
inštitútu je to počet Židov v predvečer druhej svetovej vojny. 
 
Prejdime k oficiálnym údajom. 
 
1882 – 7,8 milióna. [1] 
1900 – 11,0 miliónov. 
1933 – 15,9 milióna. [1] 
1938 – 15,6 milióna. [2, 3] 
1939 – 16,7 milióna 
1940 – 15,3 milióna. [2] 
1943 – 15,2 milióna. [4] 
1946 – 14,0 miliónov. [5] 
1947 – 15,7 milióna. [2] 
1948 – 12,0 miliónov. [6, 7, 4] 
1960 – 12,5 milióna. [6, 7] 
1970 – 13,4 milióna. [6, 7] 
1980 – 13,5 milióna. [6, 7] 
1990 – 13,5 milióna. [6, 7] 
1995 – 13,4 milióna [6, 7] 
2000 – 13,1 milióna. [6, 7] 
2003 – 12,9 milióna. [6, 7] 
Údaje pochádzajú z týchto zdrojov: 
 
Kompendium obyvateľstva Ústredného štatistického úradu 1999, s. 2-11, tabuľka 2.3. 
Svetový almanach, 1947. 
Hanson W. Baldwin, New York Times, február. 22, 1948. 
“Informácie, prosím,” 1949. 
V. V. Kožinov. Rusko XX. storočie 1939 – 1964, Moskva, 1999. 
Groman Sh. Náš pluk, žiaľ, neprišiel, 2003. 
Channel 7, USA, 2003. 
 
Pozrite si roky 1938 až 1948 . Je to ťažký podvod a manipulácia ! 
 
Navyše ide o údaje zo Svetového almanachu, ktorý bol vydaný v roku 1947, a nie o údaje 
dnešných falšovateľov histórie. 



 
Výskumníci upozorňujú, že povojnové údaje vychádzajú zo skutočnosti, že židovská populácia 
v Spojených štátoch v čase výpočtov predstavovala 5,6 milióna Židov. 
Avšak 16. augusta 1963 Ben Gurion povedal, že “celkový počet Židov v Spojených štátoch by 
sa mal odhadovať na približne 9 miliónov. [Deutsche Wochenzeitung, 23. novembra 1963]. 
 
Ak má Ben Gurion pravdu, potom sa počas druhej svetovej vojny počet židovskej populácie na 
svete neznížil, ale zvýšil o 2 milióny. 
 
Komu možno veriť? Špekulácie o počtoch židovského obyvateľstva čoraz viac pripomínajú 
“históriu” prispôsobenú politickým požiadavkám židovskej diaspóry. 
 
A to napriek tomu, že problém holokaustu nebol vôbec vyriešený. Židovskí “historici” stále 
mlčia o mnohých zachovaných publikáciách z konca 19. a začiatku 20. storočia (napr. článok 
“Ukrižovanie Židov sa musí zastaviť!” z “The American Hebrew” z 31. októbra 1919), ktorý 
opisuje holokaust so stratou 6 miliónov Židov ako udalosť, ktorá sa odohrala desaťročia pred 
druhou svetovou vojnou . 
 
Dokonca aj pamätná tabuľa Osvienčimu bola prepísaná: v roku 1995 bol počet obetí na nej 
uvedený znížený zo 4 miliónov na 1,5 milióna “šmahom ruky” a bez akéhokoľvek vysvetlenia 
(všimnite si, že ide o tých istých 2,5 milióna, ktorí sa náhle narodili počas vojny, pozri vyššie). 
A zároveň zabudli upraviť celkový počet deklarovaných obetí holokaustu a nechali ho rovnaký 
– 6 miliónov. 
 
Ak Židia narobili taký zmätok okolo holokaustu, prečo by sme sa mali čudovať zmätku okolo 
počtu tohto “národa”? 
 
V správe uvedeného inštitútu sú však zaujímavé údaje. Jej riaditeľ Avinoam Bar-Yosef 
poznamenal, že okrem Izraela žije väčšina Židov v USA. V roku 2015 žilo v tejto krajine 5,7 
milióna Židov. 
 
Nasleduje Francúzsko so 475 000 Židmi, uviedol portál lenta.ru. Takže sú to práve tieto krajiny, 
vrátane Izraela, ktoré sa teraz snažia vysporiadať s Ruskom vojenskými akciami, ekonomickými 
sankciami a mnohomiliardovými nedodávkami Mistralov (aby sa opäť pochválili “chytrosťou” 
a novými milionármi?). 
 
Takže obvinenia niektorých politikov a verejných činiteľov zo sionizmu sú celkom v súlade so 
štúdiom takýchto inštitúcií. A téme, že podľa svedectva židovského historika z Tel Avivu Briana 
Riga bojovalo na Hitlerovej strane 150 000 Židov, sa venuje trestuhodne málo pozornosti. 
 
Ak si niekto myslí, že niekde tam vonku dochádza k prepisovaniu dejín neobjektívnymi 
sionistickými „inštitúciami“, tak je na omyle. Sionistický underground funguje v Rusku aj dnes 
a história sa aktívne prepisuje smerom priaznivom pre sionizmus. Tu je nedávny príklad. 
 
Pred týždňom bol v Tobolsku postavený pamätník. Je na ňom nápis: “Obrancom vlasti za 
každých okolností. Nehovorí však presne o obrancoch akej vlasti. A až obrázok vojaka vyrytý 
na pamätníku umožňuje pochopiť, že ide o pamätník Židom, ktorí bojovali vo Wehrmachte, 
uvádza portál tyumentimes.ru. 
 



Meno vojaka na pamätnej tabuli je všeobecne a smutne známe ako Werner Goldberg, dokonalý 
hitlerovec, národnosťou Žid a orientáciou homosexuál. Jeho portréty slúžili Hitlerovej 
propagande počas druhej svetovej vojny. A teraz sionistická bunka v Toboľsku umiestnila tvár 
tejto beštie na ruský pamätník. 
 
A celý tento sionistický kolotoč posúva svet do stredoveku. Známy židovský sociálny aktivista 
Gabriel Wolfson poznamenáva, že nie bez ľútosti: “A len náhodný návštevník jeruzalemskej 
štvrte môže mať pocit, že život tu zamrzol na dve storočia. [G. Wolfson, Medzi Tórou a štátom, 
Nezavisimaja gazeta, 2004.] 
 
Sophia Naiman, 
Tell Aviv 
 
zdroj :https://ss69100.livejournal.com/5476063.html 
 
Toto bola tabuľa vystavená v tábore Osvienčim do roku 1989: všimnite si „4 milióny“ obetí. 
Vpravo hore: Toto je plaketa, ktorá je v súčasnosti vystavená v Osvienčime (2002) – všimnite 
si náhle znížený počet obetí na 1,5 milióna – náhodné zníženie počtu úmrtí o 2,5 milióna. 
 

 

 
 
https://truthoverevil.weebly.com/jewish-world-population.html 
 
 Židovský pôvod z biblických Hebrejov je ďalší podvod 
 
Dnešné služby testovania DNA, ako napríklad “23andMe”, umožňujú bežným ľuďom poskytnúť 
vzorku slín, ktorá sa testuje v laboratóriu…..a voilá!….vašich predkov možno rozdeliť na 
percentá s pomerne presnými výsledkami.  
 



Moja sestra si to nechala urobiť a výsledky boli také, aké sme si mysleli, že budú na základe 
toho, čo sme vedeli o etnickej príslušnosti našich rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov.  
Aké jednoduché by teda bolo pre dnešných aškenázskych Židov hromadne absolvovať takýto 
test na určenie percentuálneho podielu semitského dedičstva, a tým overiť ich nárok na Izrael 
? 
 
Nuž, to už bolo urobené a nie je prekvapujúce, že sme o týchto štúdiách veľa nepočuli. 
Dr. Areilla Oppenheimová z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme uskutočnila v roku 2001 prvú 
komplexnú štúdiu DNA Izraelčanov a Palestínčanov. Dospela k záveru, že aškenázski Židia 
majú 40 % mongolského a 40 % tureckého genómu. 
Neexistovala žiadna semitská krv, ktorá by ich spájala s pôvodnými blízkovýchodnými 
Hebrejmi spred 4 000 rokov v Jeruzaleme alebo na biblickom území. Zistilo sa, že Židia sú 
bližšie príbuzní so skupinami na severe Úrodného polmesiaca (Kurdmi, Turkami a Arménmi) 
než so svojimi arabskými susedmi. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274378/ 
 
Potvrdil to aj ďalší projekt DNA od Dr. Erana Elhaika z McKusick-Namansovho inštitútu 
genetickej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Johna Hopkinsa v roku 2012. Jeho závery 
boli rovnaké! 
Výsledky sa zhodovali v zobrazení kaukazského pôvodu všetkých európskych Židov. Analýza 
ukázala tesný genetický vzťah medzi európskymi Židmi a kaukazskými populáciami a určila 
biogeografický pôvod európskych Židov na juh od Chazárie, t. j. na Ukrajinu. 
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130116195333.htm 
 
Rozsiahle dôkazy DNA zároveň ukázali, že Palestínčania mali vo svojich predkoch 80 % viac 
alebo menej semitskej krvi, ktorí boli preto určení ako skutoční Semiti. 
 
zdroj : https://www.veteranstoday.com/2022/08/16/jewish-descent-from-biblical-hebrews-is-
another-hoax/ 
 

* * * * * 
 

Pri posudzovaní možného výskytu nelegálneho obsahu vychádza Rada z citovaných ustanovení 
zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, pričom definícia pojmu „nelegálny obsah“ je 
odvodená z následne citovaných ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. (trestný zákon), ktoré 
vymedzujú „nelegálny obsah“ ako napĺňanie podstaty uvedených trestných činov.  
 
Dňa 1.9.2022 v čase o 9:47 h bol na spravodajskom portály Hlavné správy publikovaný blog 
„Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“, ktorý sa zaoberal okrem iného 
aj počtom obetí židovského holokaustu počas druhej svetovej vojny. 
Na základe uvedených ustanovení Kancelária posudzovala daný obsah blogu z dôvodu 
podozrenia, že vyjadrenia na adresu židovskej národnosti a vyjadrenia komentujúce 
židovský holokaust, ktoré daný blog prezentuje, by mohli predstavovať nelegálny obsah 
v zmysle § 151 ods. 2. Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách. 
 
Uvedený blok sa tematicky venuje problematike určovania reálneho počtu ľudí hlásiacich sa 
k židovskej národnosti pričom, ako vyplýva z monitoringu, okrem iného aj vyslovuje 
pochybnosti o počte obetí, ktoré si vyžiadal židovský holokaust počas druhej svetovej 
vojny a zároveň autor vyjadruje kritické postoje voči príslušníkom židovskej národnosti 
kvôli ich údajným agresívnym aktivitám v rámci celosvetového diania a kvôli údajným 



snahám celosvetovo intencionálne zavádzať verejnosť a uvádzať nepravdivé údaje. Dané 
zistenia v texte autor opiera o uvádzané zdroje. V tejto súvislosti Kancelária uvádza, že nie je 
v kompetenciách Rady skúmať pravdivosť/nepravdivosť tvrdení, resp. 
pravdivosť/nepravdivosť interpretácií údajov zo zdrojov, ktoré sa objavujú v predmetnom texte 
posudzovaného obsahu. 
 
V rámci vykonaného monitoringu sme v predmetnom texte zaznamenali nasledovné 
vyjadrenia: 
 

1. Autor hneď v úvodných odstavcoch článku konštatuje, že súčasný počet ľudí 
hlásiacich sa k židovskej národnosti je aktuálne cca ten istý ako v predvečer druhej svetovej 
vojny. 
Následne autor uvádza výpočet rokov s údajmi o počte Židov a zdrojmi, z ktorých tieto údaje 
získal: 

A v tejto súvislosti je dôvodom na znepokojenie správa denníka The Guardian o manipulácii s 
počtom židovského národa, ktorá sa viaže na históriu druhej svetovej vojny. Pokus o 
rekódovanie spoločnosti, ako sa hovorí, je na mieste. A ukázalo sa, že existuje akýsi Inštitút pre 
plánovanie politiky židovského národa. 
 
Všimnite si, že podobné inštitúcie plánovania politiky v iných krajinách z nejakého dôvodu 
neexistujú. Je to ďalší kamienok v koši židovského fašizmu (sionizmu). 
 
Takže tento inštitút vo svojej výročnej správe pre vládu uviedol, že v súčasnosti žije na svete 
14,2 milióna Židov. Je to zjavná lož, ale inštitút pokračuje v rasistickom klamstve, keď tvrdí, že 
ak sa zahrnú aj potomkovia zo zmiešaných manželstiev, počet sa zvýši na 16,5 milióna. Podľa 
inštitútu je to počet Židov v predvečer druhej svetovej vojny. 
 
Prejdime k oficiálnym údajom. 
 
1882 – 7,8 milióna. [1] 
1900 – 11,0 miliónov. 
1933 – 15,9 milióna. [1] 
1938 – 15,6 milióna. [2, 3] 
1939 – 16,7 milióna 
1940 – 15,3 milióna. [2] 
1943 – 15,2 milióna. [4] 
1946 – 14,0 miliónov. [5] 
1947 – 15,7 milióna. [2] 
1948 – 12,0 miliónov. [6, 7, 4] 
1960 – 12,5 milióna. [6, 7] 
1970 – 13,4 milióna. [6, 7] 
1980 – 13,5 milióna. [6, 7] 
1990 – 13,5 milióna. [6, 7] 
1995 – 13,4 milióna [6, 7] 
2000 – 13,1 milióna. [6, 7] 
2003 – 12,9 milióna. [6, 7] 
Údaje pochádzajú z týchto zdrojov: 
 
Kompendium obyvateľstva Ústredného štatistického úradu 1999, s. 2-11, tabuľka 2.3. 
Svetový almanach, 1947. 



Hanson W. Baldwin, New York Times, február. 22, 1948. 
“Informácie, prosím,” 1949. 
V. V. Kožinov. Rusko XX. storočie 1939 – 1964, Moskva, 1999. 
Groman Sh. Náš pluk, žiaľ, neprišiel, 2003. 
Channel 7, USA, 2003. 
 
Autor v tejto veci ďalej dodáva: „Pozrite si roky 1938 až 1948 . Je to ťažký podvod 
a manipulácia!“ 
Predmetné tvrdenie explicitne uvádza, že údaje o počtoch Židov v prvej polovici 
štyridsiatych rokov, teda v čase druhej svetovej vojny a teda aj v čase židovského 
holokaustu, sú nepravdivé. Ďalej v článku uvádza: „Výskumníci upozorňujú, že povojnové 
údaje vychádzajú zo skutočnosti, že židovská populácia v Spojených štátoch v čase výpočtov 
predstavovala 5,6 milióna Židov. 
Avšak 16. augusta 1963 Ben Gurion povedal, že “celkový počet Židov v Spojených štátoch by 
sa mal odhadovať na približne 9 miliónov. [Deutsche Wochenzeitung, 23. novembra 1963]. 
 
Komu možno veriť? Špekulácie o počtoch židovského obyvateľstva čoraz viac pripomínajú 
“históriu” prispôsobenú politickým požiadavkám židovskej diaspóry. 
Ak má Ben Gurion pravdu, potom sa počas druhej svetovej vojny počet židovskej populácie na 
svete neznížil, ale zvýšil o 2 milióny...“,  
Na základe uvedeného Kancelária dospela k názoru, že dané vyjadrenia v kontexte 
predmetného textu (počet ľudí hlásiacich sa k židovskej národnosti a údajné manipulovanie 
s týmito počtami) predstavuje zo strany autora článku relativizovanie a tým pádom 
zároveň i spochybňovanie počtu obetí židovského holokaustu. 
 
 2. V úvode článku autor uvádza: „Na pozadí genocídy ruského obyvateľstva Donbasu, 
ktorú zorganizovali sionisti na čele s predsedom Európskeho židovského parlamentu Igorom 
Kolomojským, vyzerá táto správa, mierne povedané, čudne.“ 
 
V kontexte predmetného tvrdenia uvádzame: 

Podľa KSSJ 4 z 20032: 

sionizmus -mu m. polit.-náb. hnutie zacielené na utvorenie žid. štátu v Palestíne; 

sionista -u m. stúpenec sionizmu; 

Igor Kolomoisky3, spoluzakladateľ Privatbank, Privat Group, Židovské komunitné centrum 
v v Dnepropetrovsku, Európska židovská únia, Jewish News One, 

Kancelária konštatuje, že v rámci dostupných zdrojov nenašla informáciu o tom, že by Igor 
Kolomoisky bol predsedom, alebo členom Európskeho židovského parlamentu4 tak, ako to 
uvádza autor textu. 

Autor článku priamo odvinuje „sionistov“ t. j. Židov (a konkrétne spomína údajného 
predsedu Európskeho židovského parlamentu Igora Kolomojského) z genocídy na Donbase. 
 
Okrem vyššie uvedeného vyjadrenia autor v článku ďalej uvádza: 
                                                 
2https://slovnik.juls.savba.sk/?w=sionizmus&s=exact&c=cae3&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=
ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken# 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomoyskyi 
4 https://ejp.eu/ 



 
Na pozadí pokračujúceho krviprelievania v Palestíne, ktorého vinníkom je židovské 
obyvateľstvo Izraela, odporná náchylnosť sionistických organizácií vystatovať sa svojím 
božstvom nekonečným počítaním a prepočítavaním Židov silne pripomína Hitlerovu rovnako 
odpornú náchylnosť počítať čistých árijcov vo svojich radoch. 
 
A táto choroba je v rozpore s trendmi svetového spoločenstva: nikto vo svete sa nechváli 
národnosťou svojich príbuzných a nepočíta pravdivosť či nepravdivosť tej či onej národnostnej 
príslušnosti, zatiaľ čo zo strany Židov spoločenstvo len počuje – podľa matky alebo podľa otca, 
a koľko presne percent. 
 
Komu možno veriť? Špekulácie o počtoch židovského obyvateľstva čoraz viac pripomínajú 
“históriu” prispôsobenú politickým požiadavkám židovskej diaspóry. 
 
Ak Židia narobili taký zmätok okolo holokaustu, prečo by sme sa mali čudovať zmätku okolo 
počtu tohto “národa”? 
 
A celý tento sionistický kolotoč posúva svet do stredoveku.  
 
Na základe uvedených citácií sa Kancelária domnieva, že dané publikované vyjadrenia 
v celkovom informačnom kontexte textu vytvárajú, resp. podsúvajú čitateľovi obraz 
o celkovej agresívnosti Židov, pričom autor ich bez akéhokoľvek ďalšieho kontextu, resp. 
podložených zdrojov označuje za zodpovedných z genocídy na Donbase (menovite z tohto 
činu obviňuje i ukrajinského veľkopodnikateľa a aktivistu Igora Kolomoiskeho)  
a zodpovedných za  „krviprelievanie“ v Palestíne. 
Ďalej článok na viacerých miestach podsúva čitateľovi obraz o údajných snahách 
o manipuláciu údajov o židovskej populácii za účelom zavádzania ostatných národov 
a národností v súvislosti s holokaustom, čím v celkovom vyznení vytvára pre čitateľa síce 
fakticky nijak nepodložený, ale sugestívne výrazne negatívny obraz o židovskej 
národnosti, ktorá vykonáva podvody, čo za daných okolností môže smerovať k hanobeniu 
a možnému podnecovaniu nenávisti voči Židom a príslušníkom židovského národa. 

 
* * * * * 

 
Na základe týchto skutočností konštatujeme, že predmetný blog  „Židovka z Tel Avivu 
odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“  publikovaný na obsahovej službe Hlavné správy 
obsahuje vyjadrenia, ktoré: 
- relativizujú a spochybňujú počet obetí holokaustu, čím verejne dochádza k spochybňovaniu 
holokaustu v zmysle § 422d ods. 1. 
- zároveň verejne spochybňujú genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny takým 
spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo nenávisť voči skupine osôb alebo jej členovi 
v zmysle § 422d ods. 2. 
- verejne hanobia niektorý národ, alebo rasu, alebo skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich 
skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti v zmysle § 423 ods. 
1. Zákona č. 300/2005 Z. z., 
- verejne podnecujú k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich 
skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti v zmysle § 424 ods. 1 
Zákona č. 300/2005 Z. z., 



na základe čoho Kancelária dospela k názoru, že zverejnením predmetného blogu môže 
dochádzať k  šíreniu nelegálneho obsahu v zmysle § 151 ods. 2. Zákona č. 264/2022 Z. z. 
o mediálnych službách. 
 
Kancelária ďalej v tejto súvislosti uvádza ustanovenia Čl. 26 Ústavného zákona č. 460/1992 
Zb., Ústava Slovenskej republiky: 
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. 
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným 
spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na 
hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore 
rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon, 
ktorý zaručuje občanom Slovenskej republiky právo na slobodu prejavu a vyjadrovanie 
názorov, pričom však s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, t. j. možné porušenie 
príslušných ustanovení trestného zákona, Kancelária vychádza z ods. 4 Čl. 26 ústavného 
zákona, podľa ktorého je „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno 
obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv 
a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ 
 
 
 
 
ZÁVER: 
Na základe uvedeného sme toho názoru, že predmetný obsah – blog „Židovka z Tel Avivu 
odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“  publikovaný na obsahovej službe Hlavné správy 
napĺňa definičné znaky pre nelegálny obsah podľa ustanovení § 151 ods. 2. Zákona č. 
264/2022 Z. z. o mediálnych službách. 
Kancelária preto navrhujeme na základe § 152 ods. 3. Zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych 
službách začať konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na danej platforme. 
 
 


