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V stredu 12. októbra 2022 vo večerných hodinách sa na Zámockej ulici v Bratislave odo-
hral prvý teroristický útok na území SR, pri ktorom prišli o život Matúš Horváth a Juraj 
Vankulič a vážne zranená ostala Radoslava Trokšiarová. Útok bol naplánovaný a na-
mierený proti návštevníkom podniku Tepláreň, ktorý navštevuje prevažne LGBTI+ ko-
munita. Pár hodín pred útokom zverejnil páchateľ na svojom účte na platforme Twitter 
65-stranový dokument „A call to arms“ (ďalej len manifest), kde vysvetľoval svoje rasis-
tické, antisemitské a extrémistické pohnútky, ktoré ho doviedli k činu.

Pred aj po útoku zohrali významnú úlohu digitálne platformy. Z digitálnych stôp útoč-
níka je zrejmé, že sa radikalizoval prostredníctvom internetu. Extrémistickú ideológiu 
prevzal a ďalej zdieľal na anonymných diskusných fórach 4chan a 8chan, ale aj na pla-
tformách Twitter, Discord či Telegram. Hneď po útoku čelili digitálne platformy a hos-
tingové spoločnosti dvom výzvam. V prvom prípade išlo o vysporiadanie sa so šíre-
ním teroristického obsahu. Druhou výzvou bol výskyt nenávistných a násilných prejavov 
spolu s príspevkami a komentármi, ktoré zľahčovali závažnosť teroristického činu. Rada 
pre mediálne služby (ďalej aj RpMS alebo regulátor) vzhľadom na svoje kompeten-
cie v oblasti systémového dohľadu nad šírením informácií v online priestore pristúpila 
bezprostredne po útoku k dôkladnému zmapovaniu informačných kanálov a zároveň 
okamžite  začala podnikať kroky na zníženie negatívnych dôsledkov v digitálnom pro-
stredí.

V súvislosti s brutálnym útokom na Zámockej ulici zaznamenala Rada pre mediálne služby významné syste-
matické nedostatky v monitorovaní a moderovaní obsahu digitálnymi platformami. Tieto nedostatky vedú 
k šíreniu nelegálneho a škodlivého obsahu, ktorý predstavuje závažné bezpečnostné ohrozenie jednotlivcov, 
skupín a demokratického zriadenia štátu všeobecne. Analýza platforiem Twitter a 4chan ukázala, že obe 
platformy zlyhali pri moderovaní nelegálneho obsahu pred samotným útokom. Platformy Facebook a You-
Tube zase naďalej poskytujú svojim užívateľom virálny, no často potenciálne nelegálny a problematický ob-
sah, a to napriek opakovaným nahláseniam zo strany RpMS. Platformy reagujú na nahlasovanie potenciálne 
nelegálneho alebo škodlivého obsahu pomaly, čo sa javí ako závažný problém najmä v krízových situáciách. 
Zároveň je to potvrdením, že digitálnym spoločnostiam sa dlhodobo nedarí na slovenskom trhu presadzo-
vať svoje vlastné komunitné pravidlá, najmä pokiaľ ide o nenávistné prejavy a dezinformácie na platformách. 

Monitorovacie aktivity regulátora ďalej zachytili 26 odkazov na stiahnutie celého manifestu alebo jeho vybra-
ných častí. Tieto odkazy sa nachádzali na desiatich úložiskách obsahu. V jednom prípade RpMS na vyjadre-
nie stále čaká1. V ďalšom prípade odmietol prevádzkovateľ danej platformy, ako aj poskytovateľ hostingovej 
služby teroristický obsah odstrániť. RpMS preto komunikuje s viacerými partnermi o možnostiach intervencie 
pri zamedzení prístupu k predmetnému obsahu. Hoci v mnohých prípadoch dosiahla želaný efekt, vzhľadom 
na množstvo a povahu služieb na ukladanie a následné zdieľanie obsahu online nie je aktuálne možné efek-
tívne monitorovať všetky digitálne platformy, na ktorých by mohlo dochádzať k šíreniu potenciálne nelegál-
neho obsahu spojeného s útokom na Zámockej ulici. 
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V kontexte zistených skutočností vníma RpMS ako najzávažnejší problém systémové zlyhania poskytovateľov 
digitálnych služieb. Nové európske nariadenie Akt o digitálnych službách (DSA), ktoré začne platiť od 1. janu-
ára 2024, pritom jasne ukladá, že v prípade systematických a opakovaných zlyhaní môže byť poskytovateľo-
vi sprostredkovateľských služieb uložená pokuta až vo výške šiestich percent jeho ročného svetového obra-
tu. Rada pre mediálne služby preto považuje za potrebné, aby technologické spoločnosti v čo najkratšom 
čase vyčlenili adekvátnejšie zdroje na presadzovanie svojich vlastných komunitných štandardov pre re-
gión strednej a východnej Európy, a to ako v rámci ľudského, tak aj finančného kapitálu. Digitálne platfor-
my by sa v dohľadnej dobe mali vysporiadať s nízkou efektivitou a rýchlosťou moderovania obsahu, ako aj 
so systémovými bariérami, ktoré bránia pri obmedzovaní a odstraňovaní nelegálneho a škodlivého obsahu 
v minoritných jazykoch.

Digitálne spoločnosti by zároveň mali vzájomne užšie spolupracovať a vytvoriť spoločné štandardy s prihliad-
nutím na možnosti migrácie užívateľov aj obsahu medzi jednotlivými platformami. RpMS považuje za veľmi 
dôležité tiež systematické medziodvetvové prepojenie medzi poskytovateľmi digitálnych služieb, regulátormi 
a orgánmi činnými v trestnom konaní. Slovensko by okrem toho malo využívať už existujúce globálne a európ-
ske mechanizmy na boj proti teroristickému obsahu v online priestore. Ako príklad je možné spomenúť spus-
tenie tzv. krízového protokolu iniciatívy Christchurch call, ktorej signatárom je aj Slovensko, či vydanie príka-
zu na odstránenie alebo znemožnenie prístupu k teroristickému obsahu poskytovateľom služieb vo všetkých 
členských krajinách EÚ na základe nariadenia EÚ 2021/784. 

Teroristický útok na Zámockej ulici zároveň ukázal, že novinári často nedisponujú znalosťami a skúsenosťami 
potrebnými k etickej komunikácii teroristických útokov so širokou verejnosťou. RpMS preto navrhuje, aby sa 
slovenské mediálne domy usilovali o dosiahnutie konsenzuálnej formalizácie pravidiel a štandardov novinár-
skej práce počas krízových situácií. Novinárska obec by napríklad mohla fungovať na základe samoregulač-
ného mechanizmu uplatňovaného prostredníctvom kódexu, ktorý upravuje správanie vo vybranej oblasti. V 
neposlednom rade, v záujme predísť ďalšej radikalizácii v online priestore, je mimoriadne potrebný rozvoj me-
diálnej gramotnosti, digitálnych zručností a kritického myslenia, pričom je nevyhnutná úzka spolupráca medzi 
štátnym a neziskovým sektorom.
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Rada pre mediálne služby, do 1. augusta 2022 Rada pre vysielanie a retransmisiu, je 
slovenský národný regulačný orgán, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním práv-
nych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych 
služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu. Poslaním RpMS 
je presadzovať verejný záujem a vykonávať štátnu reguláciu vo vymedzených ob-
lastiach, ako aj chrániť slobodu prejavu, právo na informácie a právo na prístup ku 
kultúrnym hodnotám a vzdelaniu2.

Na základe zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách má RpMS kompetenciu 
zamedziť šíreniu nelegálneho obsahu a spolupracovať s digitálnymi platformami pri 
efektívnom, proporcionálnom a nediskriminačnom uplatňovaní ich komunitných pra-
vidiel, noriem a štandardov. RpMS disponuje právomocami v oblasti systematického 
dohľadu a posudzovania vhodnosti opatrení na ochranu verejnosti, ktoré boli prijaté 
digitálnymi platformami s pôsobnosťou na Slovensku. Za nelegálny obsah sa podľa 
§ 151 zákona o mediálnych službách považuje taký obsah, ktorý napĺňa znaky detskej 
pornografie alebo extrémistického obsahu, podnecuje alebo schvaľuje konanie, ktoré 
napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu alebo napĺňa znaky trestného 
činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov 
proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestné-
ho činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

V prípade, že RpMS dospeje k záveru, že na digitálnej platforme sa nachádza potenciálne nelegálny obsah, 
má okrem bežných mechanizmov na nahlásenie nelegálneho a problematického obsahu priamo na platfor-
mách k dispozícii aj eskalačné kanály, cez ktoré škodlivý obsah nahlasuje. Regulátor koná na základe vlastnej 
iniciatívy, na základe podnetu orgánov štátnej správy alebo na základe podnetu od fyzickej či právnickej oso-
by podaného písomnou alebo elektronickou formou.

Nové kompetencie, ktoré regulátor nadobudol v auguste 2022, po teroristickom útoku náležite využil. Bez-
prostredne po čine spustila RpMS monitoring na platformách Facebook, Twitter, Telegram, YouTube a na 
vybraných webových portáloch. Monitoringom boli odhalené viaceré príspevky a komentáre porušujúce ko-
munitné štandardy digitálnych platforiem, ako aj verejné úložiská dokumentov, na ktorých sa nachádzal ma-
nifest publikovaný útočníkom zo Zámockej ulice. V snahe obmedziť šírenie teroristického obsahu a nenávist-
ných prejavov podnikla RpMS voči všetkým zisteniam kroky v rozsahu svojich zákonných kompetencií.

Vďaka právomociam v oblasti systémového dohľadu nad šírením informácií v online priestore zmapovala 
RpMS digitálne platformy pred a po útoku. Cieľom tejto správy je ozrejmiť kroky, ktoré regulátor bezprostredne 
po incidente podnikol na elimináciu závažných dôsledkov v digitálnom priestore, ako aj upozorniť na nega-
tívne dopady diania na platformách v súvislosti s teroristickým útokom. Správa zároveň popisuje úlohu digi-
tálnych platforiem pred aj po útoku, reakcie štátu, inštitúcií, médií, hostingových služieb, ako aj globálne a eu-
rópske mechanizmy a iniciatívy, ktoré majú za cieľ eliminovať škody v prípade podobných udalostí. V závere 
prináša odporúčania cielené na zníženie rizika opakovania sa podobných tragických udalostí, ako aj zníženie 
negatívnych dôsledkov v online priestore.
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V stredu 12. októbra 2022 krátko po 19. hodine zastrelil 19-ročný muž 
z Bratislavy dvoch ľudí, Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča. Rado-
slavu Trokšiarovú, čašníčku z baru, pred ktorým k útoku prišlo, zranil. 
Teroristický útok bol namierený na hostí baru Tepláreň, ktorý navšte-
vuje prevažne LGBTI+ komunita. Páchateľ stál niekoľko desiatok mi-
nút v blízkosti podniku a čakal na svoje obete, osobne ich však ne-
poznal. Útočník následne z miesta činu ušiel a polícia ho našla na 
druhý deň ráno po útoku mŕtveho. Predpokladanou príčinou smrti je 
samovražda3.

Na základe informácií z osobného účtu na platforme Twitter, na kto-
rej útočník vystupoval pod prezývkou NTMA0315, je možné predpo-
kladať, že sa na svoj čin pripravoval a výber podniku nebol náhodný. 
V auguste 2022 sa pred Teplárňou odfotografoval a vzniknutú foto-
grafiu zverejnil na platforme Twitter so sarkastickým popisom. V ho-
dinách bezprostredne pred útokom na rovnakej platforme napísal, 
že „už sa rozhodol“ („I have made my decision.“) a že „to bude vyko-
nané“ („It will be done.“). Na jeho účte boli prítomné konšpiračné a 
protižidovské meme obrázky, ako aj nenávistné príspevky namierené 
voči niektorým skupinám ľudí4. 

Približne päť hodín pred útokom na Zámockej ulici zverejnil útočník na svojom účte na platforme Twitter odkaz 
na 65-stranový manifest obsahujúci neonacistické, extrémistické, antisemitské a homofóbne myšlienky. Autor 
v ňom vychádza z konšpiračnej teórie o židovskom ovládnutí sveta a o údajných snahách zničiť a podmaniť 
bielu rasu. Útočník v zverejnenom dokumente vyzýval na násilie voči židom, LGBTI+ komunite, politikom a ich 
rodinným príslušníkom, sudcom, obhajcom, novinárom či ideologickým nepriateľom. Viackrát pritom zopako-
val, že jeho cieľ „oslobodiť bielu rasu“ sa dá dosiahnuť len prostredníctvom obrovského násilia namiereného 
voči vybraným skupinám ľudí. Vzhľadom na to, že útočník v manifeste opakovane glorifikuje trestné činy, ob-
hajuje ich a podnecuje ostatných občanov na spáchanie teroristických trestných činov, je tento dokument 
považovaný za teroristický obsah. Vražda na Zámockej ulici bola 17. októbra 2022 prekvalifikovaná vyšetro-
vateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku podľa § 149 
Trestného zákona.

Autor sa v manifeste odvoláva na známych neonacistických, extrémistických a krajne pravicových teroristov. 
Za zdroje inšpirácie považoval páchateľ zo Zámockej ulice napríklad Austrálčana, ktorý v marci 2019 zastrelil 
v mešitách v novozélandskom meste Christchurch päťdesiatjeden ľudí, extrémistu, ktorý  v apríli 2019 zastrelil 
ženu v synagóge v americkom štáte Kalifornia či teroristu, ktorý v máji 2022 zabil desať ľudí v supermarkete  
v štvrti amerického Buffala obývanej najmä afroamerickou komunitou.
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Úloha digitálnych platforiem 
pri radikalizácii útočníka

Zverejnený manifest a digitálne stopy poskytujú dôležité údaje, vďaka ktorým je 
možné priblížiť sa poznaniu o tom, akým spôsobom sa útočník zradikalizoval. Z 
dostupných materiálov vyplýva, že k radikalizácii páchateľa došlo na digitál-
nych platformách. V časti venovanej sebe samému priznáva, že od relatívne 
mladého veku trávil veľa voľného času na internetových a diskusných fórach. Na 
anonymnom internetovom fóre 8chan, ktorý je spájaný s extrémistickými prispie-
vateľmi, sa dostal  k manifestu jedného z krajne pravicových teroristov. Ten mu 
podľa jeho vlastných slov úplne zmenil život a veľmi veľa sa z neho naučil.   

4chan a 8chan sú diskusné „imageboardové“ fóra, na ktorých môžu používatelia písať komentáre   
a zdieľať obrázky a videá. Diskusné platformy sú anonymné, minimálne alebo vôbec neregulované  
a propagujú extrémnu formu slobody prejavu. 4chan bol založený v roku 2003. Ešte extrémnejšia ses-
terská stránka 8chan, ktorá je dnes známa už ako 8kun, funguje od roku 2013. Používatelia  na plat-
formách vytvárajú rôzne diskusné sekcie, ktoré samy moderujú. Najznámejšie sú však sekcie /b/, čo 
je skratka pre „random“, ale najmä /pol/, v preklade „politicky nekorektné“5. Tieto vlákna pozostávajú  
z neustáleho prívalu rasistického, antisemitského, nenávistného a konšpiračného obsahu. Spomínané 
sekcie sa stali jednou z kľúčových organizačných platforiem pre extrémistické kampane ako napríklad 
útok na Kapitol v roku 2021. Okrem toho sú tieto diskusné fóra opakovane spájané s nacionalistickými 
teroristickými činmi, násilím, šírením teroristických materiálov, propagáciou rasistických konšpirač-
ných teórií alebo so zrodom populárnej konšpiračnej teórie QAnon6.

4chan a 8chan
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Útočník v manifeste konštatuje, že inšpiráciu na teroristický útok čerpal aj od ďalších známych pravicových 
teroristov, s ktorých činmi a dielami sa bližšie oboznámil na anonymných diskusných fórach. Odborníci pritom 
potvrdzujú, že vysoko medializované teroristické činy majú radikalizujúci účinok7. Americkí útočníci, ktorí útočili 
z ideologickej alebo rasovej zaujatosti, boli v mnohých prípadoch ovplyvnení páchateľmi masového násilia z 
minulosti alebo sa o nich zaujímali. Viacerí z nich sa na tieto osoby priamo odvolávali8. Niektorí z nich zdoku-
mentovali svoj obdiv vo vlastných manifestoch alebo v príspevkoch na sociálnych sieťach. Výskum Inštitútu 
pre strategický dialóg (ISD) taktiež ukázal, že známe teroristické útoky zohrávajú významnú úlohu pri radikalizá-
cii ďalších používateľov9. Je zrejmé, že svoju úlohu zohrali aj pri radikalizácii útočníka zo Zámockej ulice.

Medzi ním a predchádzajúcimi ultrapravicovými extrémistami, na ktorých odkazuje autor manifestu, sú totiž 
zreteľné výrazné podobnosti. Jednou z nich je radikalizácia na digitálnych platformách spôsobená konzu-
máciou nenávistného obsahu a podporou ostatných členov komunity v páchaní násilia či publikovanie ma-
nifestov. Cieľom takýchto dokumentov je inšpirovať ostatných k podobným činom, prezentovať jasný zámer 
bez snahy akýmkoľvek spôsobom svoj zločin skryť, práve naopak, propagovať ho, a podobné aktivity.

Navyše, páchateľ zo Zámockej ulice sám píše, že sa identifikoval s osobou strelca z amerického Buffala. 
Ten sa zradikalizoval na diskusnom fóre 4chan, ku ktorému sa dostal na začiatku pandémie v marci 202010. 
V 180-stranovom manifeste opakuje rasistické, antisemitské, konšpiračné a extrémistické myšlienky, ktoré 
boli prevzaté od iných extrémistov a z krajne pravicového portálu 4chan. Dokument je doplnený o rasistické 
a antisemitské meme obrázky prevzaté priamo z tohto diskusného fóra.

Rovnako kľúčovú úlohu v procese radikalizácie zohrávajú aj digitálne platformy, anonymné diskusné fóra, online 
komunity a prístup k nenávistným materiálom. Závery z analýzy britského ministerstva spravodlivosti ukazujú, že 
zatiaľ čo internet má čoraz dôležitejšiu úlohu v radikalizácii jedincov, počet tých, ktorí podľahnú radikalizač-
ným procesom v offline svete, klesá11. Tieto zistenia zodpovedajú všeobecnému trendu rozšíreného používania 
internetu v spoločnosti.

Štúdia RAND Corporation potvrdzuje, že internet uľahčuje a ponúka viac možností, ako sa radikalizovať, keďže 
umožňuje spojenie s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a prístup k extrémistickým myšlienkam z celého sveta. Internet 
zároveň funguje ako „komora ozveny“ („echo chamber“).  To znamená, že používatelia pravidelne komunikujú 
svoje myšlienky s ľuďmi, ktorí majú rovnaké názory, čo ich dlhodobo utvrdzuje o ich správnosti12.

Útočník zo Zámockej ulice opieral svoje presvedčenie o konšpiračnú teóriu o židovskom ovládnutí sveta a z toho 
plynúcej snahy o zničenie alebo podmanenie bielej rasy. Hovoril o tzv. Novom svetovom poriadku, o konšpirácii, 
podľa ktorej svet ovláda a manipuluje malá skupina ľudí. Okrem toho sa vo svojom presvedčení opieral o ďalšie 
konšpiračné teórie, ako napríklad o „veľkú výmenu“ založenú na úvahe, že prevažne židia privádzajú do Európy 
a USA prisťahovalcov, čím systematicky nahrádzajú „bielu populáciu“. Písal tiež o potrebe zničiť „sionistickú oku-
povanú vládu (ZOG)“, čo je jeden z ústredných pojmov mnohých konšpirácií. V manifeste útočník na niekoľkých 
miestach odkazoval na „14 slov“, populárny neonacistický slogan o nadradenosti bielej rasy a o potrebe chrániť 
budúcnosť bielych.
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Práve tieto a podobné konšpiračné teórie a neonacistické myšlienky našli mimoriadne úrodnú pôdu na 
miestach ako 4chan. Hoci základné tvrdenia sa nezakladajú na modernej biológii či sociológii, v niektorých 
vláknach anonymných diskusných fór sa stali hlavným myšlienkovým prúdom. Debaty sú tu často založené na 
rasistickom presvedčení o nadradenosti bielej rasy13. Útočník zo Zámockej ulice sa hlásil k tzv. akceleracionizmu, 
čo je koncepcia o nadradenosti bielej rasy, podľa ktorej je na urýchlenie kolapsu modernej spoločnosti potreb-
ná a nevyhnutná agresívna akcia v zmysle obrovského násilia. Len vďaka nej je údajne možné dosiahnuť svoje 
ciele o vytvorení etnicky homogénneho štátu zloženého len z občanov bielej rasy14.

Ďalším v rade dôkazov, že k radikalizácii útočníka došlo na digitálnych platformách, je aj jeho časté používanie 
hanlivých pojmov, ktoré sú využívané vo veľkej miere najmä na anonymných diskusných fórach. Útočník píše 
napríklad o „shitskin“, čo je znevažujúce pomenovanie osoby s tmavou farbou pleti alebo o „kike“, čo je ponižu-
júce pomenovanie pre žida. Ďalším príkladom slovného výrazu prevzatého od krajnej pravice je „red pill“ alebo 
„redpilled“. Toto pomenovanie odkazuje na informáciu, ktorá uľahčuje „prebudenie“ jednotlivca k „pravde“ v 
zmysle extrémne pravicovej ideológie15.

Robert Evans, investigatívny novinár z Bellingcat, opísal anonymné diskusné fóra ako 8chan alebo 4chan ako 
„každodenný 24-hodinový klan alebo zhromaždenie neonacistov“. Podľa neho sa nemožno na takýchto strel-
cov pozerať ako na „osamelých vlkov“, ale ako na „súčasť nadnárodného fašistického hnutia, ktoré radikalizuje 
ľudí na celom svete“. Títo ľudia sa navzájom povzbudzujú, inšpirujú, ovplyvňujú a svoje útoky vykonávajú s 
cieľom podnietiť ostatných k ďalšiemu násiliu16.  

Nenávistné prejavy zverejňoval útočník mesiace pred svojim činom nielen na anonymných diskusných fórach, 
ale aj na sociálnych sieťach. Páchateľ si v apríli 2021 vytvoril účet na platforme Twitter,  na ktorom publikoval ra-
sistický, extrémistický a antisemitský obsah17. Za celé svoje pôsobenie na tejto platforme zverejnil 306 tweetov, 
pričom mnohé z nich obsahovali problematický obsah. Príkladom rasistických príspevkov je fotografia, v ktorej 
sa písalo: „Upáľte negrov, znásilnite všetkých negrov. Totálna smrť všetkým negrom“ alebo mapa Slovenska s 
podielom rómskej populácie v jednotlivých regiónoch, ku ktorej pridal útočník popis: „Nikde nie je skutočne bez-
pečne. Je toho veľa, čo treba urobiť...“. 

Veľká časť príspevkov bola tiež zameraná proti židovskému obyvateľstvu. Útočník napríklad zverejnil fotografiu 
koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau s filtrom srdca a popisom „vo svojom srdci vieš, že si to zaslúžili“.  
V ďalšom príspevku na adresu židovského obyvateľstva napísal: „Je to celkom jednoduché: v hĺbke duše každý 
inštinktívne vie, že vy, židia (použité hanlivé slovo kikes), ste škodcovia Zeme. Tieto inštinkty sa síce u väčšiny 
ľudí stratili v dôsledku vymývania mozgov a kontroly zo strany židov nad našimi spoločnosťami, ale niektoré 
pozostatky naďalej sem-tam presakujú späť na povrch.“ Zverejňoval tiež fotografie rasistických pravicových 
extrémistov ako napríklad Andersa Breivika, ktorý v roku 2011 pri teroristickom útoku v nórskom Osle a na ostrove 
Utøya zabil 77 ľudí, alebo Adolfa Eichmanna, jedného z hlavných organizátorov nacistického holokaustu a kon-
centračných táborov18. Tých podľa vlastných slov považoval za svoje vzory a hrdinov.

Okrem supremacistických príspevkov a obrázkov páchateľ na platforme Twitter opakovane naznačil, že sa 
chystá vykonať násilný čin. V septembri napríklad publikoval sériu tweetov, v ktorých uviedol, že ľudia by ne-
mali vykonať silovú „operáciu“, ak nie sú pripravení zobrať život inej osobe. Osobná obeta je však podľa útočníka 
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dôležitá pre „zabezpečenie existencie našich ľudí a budúcnosti pre biele deti“.  V ďalšom príspevku zase písal o 
„rasovej vojne“. Podľa neho ju bieli ľudia vyhrajú a židia budú zabití. Účet páchateľa bol súkromný a pre širokú 
verejnosť ho páchateľ otvoril až po útoku19. Aj napriek tomu, že extrémistický obsah útočník zo Zámockej ulice 
šíril na platforme Twitter viac ako rok, platforma voči jeho účtu zasiahla až po spáchaní teroristického činu.

K radikalizácii útočníka prispela tiež nedostatočná regulácia digitálnych platformiem, na ktorých bolo možné 
naživo sledovať akty terorizmu. Páchateľ v manifeste priznáva, že ho fascinovali zábery zo streľby austrálskeho 
teroristu vyčíňajúceho v mešite v meste Christchurch na Novom Zélande v roku 2019. Tento útok bol naživo 
streamovaný na Facebooku, pričom platforma nedokázala na udalosť včasne reagovať. Podobné nadšenie 
neskrýval ani z livestreamu amerického teroristu útočiaceho v meste Buffalo (USA), ktorý mu podľa vlastných 
slov dodal impulz, aby začal konať. Výskum ISD pri tom jasne dokazuje, že teroristické útoky prenášané na pla-
tformy pomocou livestreamu, zohrávajú obzvlášť významnú úlohu pri radikalizácii ďalších používateľov20.

V neposlednom rade sa útočník zo Zámockej ulice priznal, že okrem anonymných diskusných fór 4chan a 
8chan, svoje radikálne myšlienky čerpal aj z platformy Telegram. V záverečnej časti svojho manifestu sa po-
ďakoval okrem iných aj používateľovi s prezývkou „Slovakbro“. Vďačný mu bol za jeho príspevky a komentáre, 
s ktorými sa na Telegrame stretol. 22-ročný neonacista na digitálnej platforme okrem nenávistných, extrémis-
tických a rasistických prejavov, ako aj obsahu adorujúceho terorizmus, zverejňoval návody na výrobu zbraní. 
Mladíka študujúceho v Brne zadržala v máji tohto roka NAKA, a to vďaka spolupráci s americkým Federálnym 
vyšetrovacím úradom (FBI) a Europolom21. Začiatkom novembra ho súd uznal vinným zo spáchania viacerých 
trestných činov vrátane zločinu niektorých foriem účasti na terorizme, za čo si odpyká trest vo výmere šesť 
rokov odňatia slobody vo väzenskom ústave s minimálnym stupňom stráženia22.

Telegram

Okrem tohto používateľa vyjadril vrah zo Zámockej ulice vďačnosť nielen páchateľom predchádzajúcich te-
roristických útokov, ktorí ho k činu inšpirovali, ale aj ďalším užívateľom digitálnych platforiem, ktorí si navzájom 
zdieľajú svoje myšlienky, texty a praktické príručky. 

Komunikačná aplikácia Telegram bola založená v roku 2013 bratmi Durovcami z Ruska. Platformu je síce 
možné využívať na súkromné konverzácie s jednou alebo viacerými osobami, populárnejšie sú však 
obrovské verejné skupiny, ktoré môžu mať do dvestotisíc účastníkov, a kanály, na ktorých neexistujú 
obmedzenia na počet účastníkov. Keďže Telegram takmer vôbec nekontroluje obsah a nezasahuje 
proti nemu, stala sa táto komunikačná aplikácia obľúbenou aj medzi dezinformačnými aktérmi, kon-
špirátormi a extrémistami23. Na platforme vzniklo veľké množstvo skupín propagujúcich extrémistické, 
rasistické, antisemitské a teroristické myšlienky. Podľa nemeckých úradov sa Telegram stal „médiom 
na radikalizáciu“24. Americký investigatívny novinár Ali Winston zase označil Telegram a jeho nacistické 
radikálne akceleračné kanály známe ako Terrorgram za účinnú sieť neofašistickej propagandy, ktorá 
dokáže produkovať teroristov25.
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Útočník sa krátko po útoku prihlásil k zodpovednosti za čin na digitálnych platformách26. Následne niekoľko 
hodín komunikoval s ľuďmi prostredníctvom svojho účtu na platformách Twitter, Discord, aj  na diskusnom 
fóre 4chan.

Počas noci cynicky odpovedal a uťahoval si z pobúrených ľudí, ktorí písali komentáre pod jeho príspevkami. 
Na otázku, čo sa stalo, napríklad napísal: „,ale nic taka srandicka na zamockej.“27 Keď sa ho ďalší užívateľ pla-
tformy Twitter opýtal, čo svojim činom dosiahol, napísal: „,zabil 2 buzny, to bohate staci. keby kazdy, co ma 
moje nazory urobil to iste tak problem by skoncil za 1 den.“ V ďalšom príspevku na platforme Twitter napísal: 
„,Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne?“ Iný príspevok zase pozostával z hashtagov ako #hatecrime (zločin 
z nenávisti) či #gaybar28.

V neskorých večerných hodinách po útoku publikoval fotografie z nočnej Bratislavy, ale aj fotografie seba 
samého29. Na webovej stránke 4chan napísal, že „len robí správnu vec“ a priznal sa, že smutno sa cíti iba kvôli 
vlastnej rodine, nie kvôli ľuďom, ktorých zavraždil30. Tých opakovane nazýval hanlivými pojmami odkazujúci-
mi na ich sexuálnu orientáciu. Na anonymnom diskusnom fóre sa tiež priznal, že chcel zabiť aj premiéra, ale 
nemal to „šťastie“.

Komunikácia útočníka po útoku 
na digitálnych platformách

Príspevky útočníka na 4chane zmizli už v priebehu noci a účet na platforme Twitter bol ráno po útoku deakti-
vovaný. Screenshoty príspevkov, ktoré útočník zverejnil v priebehu posledných dní až mesiacov pred svojou 
smrťou, sú však naďalej zdieľané na platformách a diskusných fórach prostredníctvom ostatných užívateľov. 
   
Okrem komunikácie na platformách Twitter a 4chan sa zapájal aj do diskusie na platforme Discord. Prostred-
níctvom tejto platformy sa psychológom z internetovej psychologickej poradne Ipčko.sk podarilo s útočníkom 
počas noci skontaktovať. Ten však odmietol akúkoľvek pomoc. Podľa psychológa a zakladateľa Ipčka Mareka 
Madra sa takáto reakcia dala od páchateľa očakávať. Šokujúca však bola komunikácia používateľov Discor-
du s 19-ročným teroristom. Tí namiesto toho, aby čin jednoznačne odsúdili, ho naopak po útoku ponižovali. 
Písali mu, že svoj čin nedokáže ani poriadne dokončiť a dávali mu tipy na ďalšie miesta, kde by bol takýto útok 
efektívnejší. Išlo prevažne o ľudí, ktorí s ním komunikovali zo zahraničia31. 

Podobne prebiehala komunikácia aj na platforme Twitter, kde mnohí užívatelia vyzývali útočníka, aby spustil 
živý prenos zo svojho útoku, prípadne z ďalších útokov, uťahovali si z neho, urážali ho32,33, nadávali mu a poni-
žovali ho,. Používatelia tejto platformy mu napríklad písali: „,daj livestream decko“, “zapinej livestream, chcem 
to vidieť ty pojebaná zdechlinko“ či „,mal si streamovať :((“. Ďalší o ňom hovorili ako o zbabelcovi, „,Breivikovi 
z Wishu“ alebo ho vyzývali, nech sa zabije.
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Discord

Discord je komunikačná platforma, ktorá vznikla s cieľom uľahčiť spojenie medzi hráčmi online hier po 
celom svete. Chatovacia aplikácia vznikla v roku 201534. Aktuálne má viac ako 140 miliónov aktívnych 
používateľov. Používatelia na platforme fungujú pomocou serverov, ktoré sú vytvorené s konkrétnym za-
meraním alebo témou. Servery označené hashtagom (#), textové kanály, patria medzi najobľúbenejšie. 
Existujú tiež hlasové kanály, ktoré majú vedľa seba ikonu reproduktora. Používatelia môžu byť na jednotli-
vé servery pozvaní alebo môžu nájsť odkazy na prístup k nim online. Osoba, ktorá server zriadila, zvyčajne 
stanoví, pre koho je kanál určený, ako aj pravidlá správania sa na ňom35. 

Discord si do veľkej miery zakladá na ochrane súkromia svojich užívateľov. Tí sa na platforme stretávajú 
v uzavretých skupinách, do ktorých neexistuje prístup bez priameho odkazu. Táto skutočnosť znemožnila 
bližší monitoring situácie na platforme Discord po útoku na Zámockej ulici.

Online komunikácia s ľuďmi bezprostredne po útoku, otvorenie účtu na platforme Twitter pre širokú verejnosť 
či zverejnenie manifestu dokazujú, že útočník zo Zámockej ulice túžil po pozornosti. Podobne ako pri iných tero-
ristických útokoch krajnej pravice, aj páchateľ z Bratislavy sa snažil zabezpečiť,  aby sa jeho odkaz a myšlienky 
dostali k čo najširšiemu publiku a eventuálne inšpirovali ďalších jedincov k násilným činom.

Šírenie nenávistných prejavov 
na digitálnych platformách po útoku
Po útoku na Zámockej ulici čelili digitálne platformy a hostingové spoločnosti dvom problémom – šírenie teroris-
tického obsahu a nenávistné a násilné prejavy spolu s príspevkami a komentármi, ktoré zľahčovali závažnosť tero-
ristického činu. K týmto zisteniam dospela RpMS na základe monitoringu online priestoru bezprostredne po útoku.

Teroristický obsah vo forme manifestu sa šíril prostredníctvom odkazov na sociálnych sieťach  a na verejných 
úložiskách dokumentov, ako napríklad DocDroid, MediaFire, ulozto.cz a ďalších. RpMS zachytila dvadsaťšesť 
odkazov na stiahnutie celého manifestu alebo jeho častí, ktoré sa nachádzali na desiatich úložiskách obsahu. 
Šírenie tohto extrémistického materiálu je obzvlášť nebezpečné, keďže môže slúžiť ako inšpirácia pre ďalších 
jedincov. Ich cieľom je propagovať a posilňovať teroristické, extrémistické a násilné myšlienky.
Podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka na radikálnych pravicových kanáloch na platforme Te-
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legram, známych tiež ako Terrorgram, zneužili používatelia situáciu na šírenie vlastnej neonacistickej pro-
pagandy. Členovia kanálov Terrorgramu boli z útočníkovho činu nadšení a konštatovali, že aj že aj oni 
sú priamo zodpovední za jeho radikalizáciu. Zároveň si medzi sebou vymieňali materiály týkajúce sa k 
útoku na Zámockej ulici, aby mohli vytvárať novú propagandu a zdieľať extrémistické myšlienky ďalej. Medzi 
používateľmi sa šírili postery s podobizňou strelca, oslavné videá a objavili sa aj iniciatívy manifest útočníka 
preložiť do slovenčiny či urobiť z neho audioknihu. Manifest bol užívateľmi považovaný za extrémne dôležitý 
dokument s potenciálom radikalizovať ďalšie osoby. Pred útokom bolo na Terrorgrame propagované vyda-
nie nového teroristického filmu, ktorý bol nakoniec venovaný strelcovi zo Zámockej ulice za jeho čin. Takéto 
videá majú pritom za cieľ inšpirovať a podnietiť extrémistické činy36. 

Okrem šírenia manifestu a extrémistických materiálov zaznamenal regulátor príspevky, ktoré porušovali ko-
munitné pravidlá a štandardy digitálnych platforiem. Analytický odbor kancelárie RpMS sa primárne zameral  
na platformu Facebook, keďže ide o najpoužívanejšiu platformu na Slovensku. Predmetné príspevky a ko-
mentáre obsahovali prevažne nenávistné prejavy voči LGBTI+ komunite a zľahčovali samotný teroristický čin.

Falošné informácie o teroristickom čine a nenávistné prejavy voči LGBTI+ ľuďom sa šírili aj na profile Rádia 
Kompas na platformách Facebook a YouTube. Tento obsah bol navyše amplifikovaný prostredníctvom plat-
formy Facebook a cez niektoré slovenské médiá. Vzhľadom na nové právomoci RpMS vyplývajúce zo zákona 
mediálnych službách, ktoré jej umožňujú spolupracovať s digitálnymi platformami, uskutočnila RpMS adek-
vátne kroky na zamedzenie šírenia vyššie zmieneného nenávistného, zľahčujúceho a teroristického obsahu. 
Podrobnosti o jej aktivitách sú obsahom nasledujúcich kapitol. Re
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Vzhľadom na riziká spojené s online  šírením extrémistického obsahu online začala 
RpMS bezodkladne  po útoku konať proti šíreniu radikalizačného a nenávistné-
ho obsahu na digitálnych platformách a hostingových službách. Prvým krokom 
Analytického odboru kancelárie RpMS bolo spustenie monitoringu platforiem so 
zameraním na tému útoku s využitím technológie od spoločnosti Gerulata Tech-
nologies. Táto technológia umožňuje monitorovať dianie na platformách k uda-
losti podľa špecifických parametrov (Facebook, Twitter, Telegram, YouTube a we-
bové portály). Regulátor tak získal ucelený prehľad aj o aktéroch, ktorí o udalosti 
informujú a majú najväčší dosah na verejnú diskusiu.

RpMS má podľa nového zákona o mediálnych službách mandát na vykonávanie 
monitoringu a následnú spoluprácu s digitálnymi platformami za účelom efek-
tívneho, proporcionálneho a nediskriminačného uplatňovania pravidiel posky-
tovania ich služieb. V rámci týchto aktivít začala RpMS bezprostredne po útoku 
monitorovať príspevky na platforme Facebook, keďže štatisticky ide o najpou-
žívanejšiu digitálnu platformu37,38. Monitoring platformy Facebook odhalil viaceré 
príspevky, ktoré porušovali jej komunitné pravidlá. Predmetné príspevky najčastej-
šie obsahovali nenávistné prejavy voči LGBTI+ komunite alebo zľahčovali kona-
nie útočníka, čím mohli potenciálne porušiť § 151 zákona o mediálnych službách, § 
424 Trestného zákona a článok 1 a článok 3 odsek 1 Charty základných práv EÚ. Po 
odhalení problematického obsahu RpMS okamžite informovala spoločnosť Meta, 
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a to ako prostredníctvom mechanizmov na nahlásenie problematického obsahu priamo na platforme Face-
book, tak aj prostredníctvom zriadeného eskalačného kanálu. Eskalačný kanál platformy Facebook je určený 
overeným nahlasovateľom škodlivého obsahu za účelom urýchlenia procesu jeho následného odstránenia. 

Dňa 14. októbra 2022 zakročil reguláto v spolupráci s Centrom boja proti hybridným hrozbám Ministerstva 
vnútra SR voči trom verejným úložiskám dokumentov a trom kanálom na platforme Telegram, kde sa šíril 
vyššie spomenutý manifest. RpMS sa obrátila na prevádzkovateľov týchto stránok/služieb (prostredníctvom 
možnosti priameho kontaktu, resp. využitím formuláru pre nahlasovanie škodlivého obsahu) so žiadosťou o 
stiahnutie extrémistického materiálu. K dátumu 1. novembra bol obsah odstránený zo všetkých troch úložísk 
(DocDroid, MediaFire, Anonfiles).

RpMS nadviazala kontakt aj s platformou Twitter, kde útočník uverejňoval svoje plány, manifest a informoval 
o svojom rozhodnutí tento čin vykonať. V piatok 14. októbra sa uskutočnilo online stretnutie so zástupcami 
platformy Twitter, ktorí poskytli regulátorovi informácie o možnostiach ako si vyžiadať informácie o postupe 
platformy a obsahu profilu útočníka na tejto platforme. RpMS následne požiadala platformu prostredníctvom 
ich vlastných mechanizmov o zdieľanie týchto informácií. Twitter žiadosť dňa 24. novembra zamietol.

Medzi 15. a 18. októbrom zachytil regulátor v rámci svojich monitorovacích kapacít niekoľko ďalších úložísk 
predmetného manifestu, konkrétne u poskytovateľov hostingu Uloz.to, MEGA.nz a pomf.lain.la. Na všetkých 
odkazoch bol tento manifest verejne voľne dostupný na stiahnutie. RpMS prostredníctvom formuláru pre na-

hlasovanie škodlivého obsahu kontaktovala poskytovateľov služieb so žiadosťou  o stiahnutie extrémistického 
materiálu. Poskytovatelia všetkých vymenovaných hostingových služieb RpMS vyhoveli a dňa 17. októbra 
manifest odstránili. Poskytovateľ služby MEGA.nz navyše zablokoval používateľské konto, z ktorého bol obsah 
na ich služby nahraný a kontaktoval príslušné domáce úrady.

Dňa 18. októbra RpMS v rámci monitoringu zaznamenala videozáznam Rádia Kompas na platforme Facebook 
a YouTube. Počas vysielania boli šírené tvrdenia v rozpore s v tej dobe známymi faktami  a s predbežnými 
závermi orgánov činných v trestnom konaní. Tento obsah sa rýchlo šíril hlavne na platforme Facebook a 
viacerých webových stránkach slovenských médií. RpMS upozornila na video prostredníctvom zriadených 
eskalačných kanálov a kontaktov spoločnosti Meta a YouTube. Facebook však v ten istý deň predmetné video 
zmazal (približný čas 15:40). Dňa 19. októbra RpMS opätovne upozornila na dostupnosť videa na platforme 
YouTube. V ten istý deň YouTube odpovedal, že video neporušuje normy komunity. Regulátor 21. októbra po-
skytol prevádzkovateľovi svoju analýzu obsahu spoločne s podrobným vysvetlením, ktoré konkrétne vyjadre-
nia hostí podľa názoru RpMS porušujú normy komunity. Išlo o pravidlá proti násilným zločineckým organizáci-
ám a pravidlá proti nenávistným prejavom. Platforma 25. októbra poslala regulátorovi vyrozumenie, v ktorom 
uvádza, že aj po preštudovaní jej analýzy nevyhodnotila, že by predmetné video porušovalo normy komunity. 
Toto video je nielenže stále verejne dostupné, no bolo opäť nahraté na kanál Rádia Kompas na platforme 
YouTube. K 1. novembru mali obe videá dokopy vyše 86-tisíc pozretí. 

Dňa 22. októbra bolo RpMS doručené podanie, v ktorom sa nachádzal odkaz na úložisko corrupt.org posky-
tujúce manifest útočníka zo Zámockej ulice a iný extrémistický materiál. Vzhľadom na to, že stránka neobsa-
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hovala žiadne kontaktné informácie, RpMS dohľadala hostingového poskytovateľa danej stránky (ait.com) a 
oslovila ho prostredníctvom mailového kontaktu s požiadavkou na stiahnutie nelegálneho obsahu. Dňa 26. 
októbra regulátor zistil, že hostingová spoločnosť zrušila celú službu corrupt.org. Na predmetnom úložisku 
sa nachádzali aj iné dokumenty a audiodokumenty s neonacistickou tematikou a materiály teroristického 
charakteru.

V novembri a decembri 2022 zaznamenal Analytický odbor RpMS v rámci svojich monitorovacích kapacít 
18 odkazov na celý manifest alebo jeho vybrané časti, dva odkazy na archivované twitterové účty útočníka 
na stiahnutie a 79 screenshotov z páchateľovho účtu na platforme Twitter. Tento obsah RpMS zachytila na 
siedmich platformách, pričom na jeho existenciu okamžite upozornila všetkých poskytovateľov týchto služieb 
spolu so žiadosťou o jeho bezodkladné odstránenie. V troch prípadoch RpMS na vybavenie žiadosti stále 
čaká39.

V snahe eskalovať manifest útočníka na úroveň globálnych iniciatív zameraných na boj proti teroristickému 
obsahu online, ako sú Global Internet Forum to Counter Terrorism: GIFCT, Christchurch Call Initiative či Tech 
Against Terrorism, RpMS priamo oslovila platformy Facebook a Google.  V spolupráci s NAKA bol následne 
súbor obsahujúci manifest zaradený do globálnej databázy teroristického obsahu GIFCT. Takýto obsah by 
mal po zaradení do databázy zmiznúť zo všetkých dostupných online serverov a nemalo by byť možné ďalej 
ho šíriť na platformách, ktoré sú zapojené do jednotlivých iniciatív. 

Hashing

Hashing je súhrnný pojem pre techniku na vytvorenie krátkeho identifikátora súboru v počítačovom 
systéme, a to bez ohľadu na to, či ide o text, obrázok, video, hudbu či akýkoľvek iný súbor. Každý iden-
tifikátor alebo hash je jedinečný a nedá sa žiadnym spôsobom dodatočne upraviť40. GIFCT  za účelom 
eliminácie teroristického obsahu šíreného na digitálnych platformách vytvoril v roku 2017 zdieľanú da-
tabázu s obsahom vytvoreným osobami či subjektami nachádzajúcimi sa na sankčnom zozname Bez-
pečnostnej rady OSN s cieľom prepojiť vlády s technologickými spoločnosťami, ktoré často používajú 
rozdielne definície „terorizmu“ či „teroristického obsahu“. Hash alebo digitálny podpis umožňuje členom 
GIFCT rýchlo identifikovať vizuálne podobný obsah, ktorý už bol odstránený niektorým členom. Vďaka 
tomu môžu preskúmať, či takýto obsah neporušuje ich podmienky o nešírení teroristického obsahu. Po 
teroristickom útoku v meste Christchurch na Novom Zélande v roku 2019, ktorý bol naživo prenášaný 
online, rozšíril GIFCT svoju taxonómiu s cieľom umožniť zdieľanie hashov z takýchto útokov a tým získať 
možnosť  zaoberať sa tvorcami a šíriteľmi teroristického obsahu, ktorí nie sú uvedení na zozname tero-
ristických organizácií Bezpečnostnej rady OSN41. 
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Raketový vzostup digitálnych platforiem pretvoril sociálnu dynamiku radika-
lizácie a terorizmu. Sociálne médiá, fóra a úložiská umožňujú jednotlivcom 
a skupinám zdieľať obsah bez ohľadu na ich geografickú polohu a jazyk, čo 
výrazne ovplyvňuje rýchlosť šírenia problematického obsahu. Nie je preto 
prekvapujúce, že práve predmetné platformy zohrali kľúčovú úlohu pri radi-
kalizácii útočníka zo Zámockej ulice. Výskum navyše potvrdzuje, že internet a 
digitálne platformy sa stali jednou z hlavných príčin radikalizácie jednotlivcov 
páchajúcich ideologicky motivované teroristické útoky42.

Vzhľadom na povahu útoku na Zámockej ulici sa nasledujúca kapitola za-
meriava na analýzu politík moderácie nenávistného a nevhodného obsahu 
jednotlivých digitálnych platforiem bezprostredne  po útoku.

Platforma spoločnosti Meta, Facebook, je s viac ako 2,9 miliardami aktívnych 
používateľov mesačne najväčšou na svete. Na Slovensku ide o najpoužíva-
nejšiu digitálnu platformu43. Jej popularita do veľkej miery predurčuje škálu 
dostupného obsahu – častokrát však ide o nezákonný alebo škodlivý obsah. 
Jeho moderovanie sa riadi primárne pravidlami komunity Facebook44, ktoré 
však musia rešpektovať národnú a európsku legislatívu. Podľa smernice EÚ o 

Facebook (Meta)

elektronickom obchode (smernica č. 2000/31/ES) majú, tzv. e-Commerce Directive, majú digitálne platformy 
výnimku zo zodpovednosti za obsah, ktorý sa na daných platformách nachádza (článok 14).  

Bezprostredne po útoku začala RpMS monitorovať diskusie na platforme Facebook. Táto aktivita odhalila 
množstvo potenciálne nelegálneho a problematického obsahu, ktorý následne nahlásila cez eskalačný kanál 
zriadený spoločnosťou Meta. Podľa informácií dostupných pre RpMS vrah nevyužil konto na platforme Face-
book na komunikáciu s verejnosťou alebo na šírenie svojho manifestu.

Nenávistné prejavy 
Monitoring zdieľaného obsahu na platforme Facebook bezprostredne po útoku odhalil, že 42 percent skúma-
ného nevhodného obsahu tvoria nenávistné prejavy. Komunitné pravidlá platformy Facebook explicitne zaka-
zujú uverejňovať obsah, ktorý môže nabádať k páchaniu násilia offline. 

Facebook definuje nenávistné prejavy ako:
„„priame útoky na ľudí – nie ako útoky na koncepty alebo inštitúcie – na základe chránenej charakteristiky: ich 
rasy, etnickej príslušnosti, národnosti, zdravotného postihnutia, náboženského presvedčenia, kasty, sexuálnej 
orientácie, pohlavia, rodovej identity a vážnej choroby. Útoky definujeme ako násilné alebo dehumanizujúce 
prejavy, škodlivé stereotypy, výroky o podradnosti, vyjadrenia opovrhnutia, znechutenia alebo odmietnutia, 
nadávanie a vyzývanie na vylúčenie či segregáciu“45.
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RpMS v rámci svojich monitorovacích aktivít zachytila 46 prípadov nenávistných prejavov. Predmetné nenávistné 
prejavy obsahovali najmä výroky cielené na vylúčenie určitých menšín zo spoločnosti (obrázok č. 1, obrázok č. 2).

Komunitné štandardy platformy Facebook ďalej zakazujú publikáciu obsahu, ktorý útočí na „„koncepty, myš-
lienky a presvedčenie spojené s chránenými charakteristikami (napr. sexuálnej orientácie), ktoré pravdepo-
dobne prispejú k bezprostrednej fyzickej ujme, zastrašovaniu alebo diskriminácii voči ľuďom, ktorí sú spájaní 
s danou chránenou charakteristikou“46. Regulátor odhalil príspevky, ktoré v spojení s ich komentármi napĺ-
ňajú podstatu zakázaného obsahu (obrázok č. 3). V prípade, že vyššie spomínaný obsah nie je možné pria-
mo vsadiť do širších súvislostí, si Facebook vyhradzuje právo na vyžiadanie dodatočných informácií. Zo 109 
nahlásených príspevkov zakročila platforma Facebook iba v 4 prípadoch, a to odstránením predmetného 
obsahu. 

Násilie a jeho podnecovanie
V rámci moderovania potenciálne nelegálneho obsahu sa Facebook zameriava aj na príspevky, ktoré obsa-
hujú alebo podporujú konanie násilia offline. Podľa platformy Facebook ide o násilný obsah vtedy, ak je reálne 
fyzické alebo priame ohrozenie bezpečnosti verejnosti. Rovnako ako pri nenávistných prejavoch odhalil moni-
toring Facebooku príspevky, ktorých výsledkom môže byť fyzické alebo priame ohrozenie minorít na Slovensku. 
V prípade násilia a jeho podnecovania evidovala RpMS množstvo komentárov zobrazujúcich alebo priamo 
podporujúcich jeho realizáciu, pričom počet samotných príspevkov bol oproti komentárom len marginálny.

Dezinformácie a misinformácie
Vzhľadom na predchádzajúce škandály spoločnosti Meta spojené s dezinformáciami a dopadom  misinformá-
cií na demokratické procesy sa Facebook začal aktívne zapájať do boja proti spomínaným informačným poru-
chám (napr. podpisom posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií). Komunitné pravidlá platfor-
my Facebook delia dezinformácie do niekoľkých kategórií, z ktorých vzhľadom na podstatu útoku na Zámockej 
ulici je relevantná najmä kategória č. 1 – fyzická ujma alebo násilie. V tejto kategórii Facebook odstraňuje dezin-
formácie a neoveriteľné fámy, ktoré môžu podporovať páchanie násilia v offline priestore. Facebook definuje 
dezinformácie a neoveriteľné fámy nasledovne: 

„,Dezinformáciu definujeme ako obsah s tvrdením, ktoré autoritatívna tretia strana označila za nepravdivé. Neo-
veriteľnú fámu definujeme ako tvrdenie, ktorého zdroj potvrdený odbornými partnermi je mimoriadne ťažké ale-
bo nemožné vystopovať, pre ktoré neexistujú autoritatívne zdroje, nie je dostatok konkrétnych informácií, aby sa 
tvrdenie dalo vyvrátiť, alebo keď je tvrdenie príliš nedôveryhodné alebo príliš iracionálne, aby sa mu dalo veriť.“47 

Bezprostredne po vražde sa na platforme Facebook objavili príspevky, ktoré sa snažili ponúknuť alternatívne verzie 
udalostí z 12. októbra alebo priamo obviňovali súčasnú vládnu koalíciu a prezidentku zo sprisahania proti opozič-
ným politickým silám (obrázok č. 4). Predmetné príspevky sa môžu javiť ako neškodné, no ako uvádza Centrum 
transparentnosti platformy Facebook, v konečnom dôsledku môžu prispieť k zvýšenému riziku násilia offline.
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Uplatňovanie politík voči 
nahlásenému obsahu 
Ku dňu 1. novembra nahlásila RpMS celkovo 109 príspevkov, z čoho väčšiu časť (52) tvorila kategória n nepravdi-
vých informácií. Ďalšou kategóriou problematického obsahu boli nenávistné prejavy (46).

Zo 109 nahlásených príspevkov sa 66 explicitne týkalo útoku na Zámockej ulici. Problematický obsah tvorila 
prevažne kategória nenávistné prejavy (37), nasledovala kategória nepravdivé informácie (20), 5 príspevkov 
podnecovalo násilie a 4 príspevky vykazovali znaky neautentického správania. Mnohé zo zvyšných 43 príspev-
kov sa nezameriavali primárne na útok na Zámockej ulici, nejakým spôsobom však na tento teroristický čin, resp. 
LGBTI+ komunitu, odkazovali. 

Nepravdivé informácie

Nenávistné prejavy

Neautentické správanie

Násilie a jeho podnecovanie

Škodlivý obsah

Nepravdivé informácie

Nenávistné prejavy 

Neautentické správanie

Násilie a jeho podnecovanie
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4

4

3
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5
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Platforme Facebook sa napriek krízovej situácii nepodarilo odstrániť dostatočne rýchlo takmer žiadny z na-
hlásených príspevkov. Problematický obsah je teda naďalej verejne prístupný a šírený cez rôzne súkromné 
skupiny na Facebooku, čo prispieva k polarizácii spoločnosti a nenávistným prejavom offline (viď. medializova-
né útoky na LGBTI+ komunitu v Bratislave alebo v Nitre). 

Na druhej strane platforma Facebook reagovala veľmi rýchlo pri odstránení videozáznamu rádia Kom-
pas popísaného vyššie. RpMS upozornila platformu Facebook na dané video prostredníctvom e-mailu, na čo 
promptne reagovala a do niekoľkých hodín video z platformy odstránila. V porovnaní s platformou Youtube, 
ktorá záznam nevyhodnotila ako porušujúci komunitné štandardy, tak ide o efektívne uplatnenie politiky mode-
rácie nevhodného obsahu. 

Facebook môže pri každom odstránení obsahu rozhodnúť, či potenciálny prehrešok nahláseného používateľa 
spĺňa podmienky na tzv. strike. Ide o politiku platformy voči obsahu, ktorý porušuje jej komunitné štandardy, 
pričom po niekoľkých „strikoch“ je používateľ z platformy vylúčený48. Monitoring nahláseného obsahu ukázal, že 
používatelia, ktorí sú pravidelnými šíriteľmi nenávistných prejavov a dezinformácií sú aj po niekoľkých nahláse-
niach stále bez vážnejšieho trestu (napr. vo forme zákazu pridávania príspevkov alebo vylúčenia z plaftormy).

Referenčná časová hodnota pre odstraňovanie nenávistného obsahu online bola Kódexom správania pre boj 
proti nezákonným nenávistným prejavom na internete z roku 2016 stanovená na 24 hodín49. Facebook, ako 
jeden zo signatárov tohto Kódexu vo svojej monitorovacej správe z roku 2021 uvádza, že nahlásený obsah je 
schopný spracovať do 24 hodín po jeho zverejnení v 81,5 percenta prípadoch50. Nahlasovanie RpMS a následné 
reakcie však dokazujú, že spracovanie podnetu (tzn. vyhotovenie oznámenia o prijatí podnetu) trvá platforme 
Facebook v prípadoch, keď ide o nenávistné prejavy, v priemere takmer 32 dní. 
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Twitter

Spoločnosť Meta nezlepšila dobu svojej odozvy ani v prípade teroristického útoku na Slovensku, po ktorom na-
sledovala vlna nenávistných prejavov voči menšinám a konkrétnym politicky a verejne činným predstaviteľom. 

Platforma Twitter má na rozdiel od Facebooku iba marginálne zastúpenie na slovenskom trhu, čo sa počtu 
aktívnych používateľov týka (približne 193-tisíc)51. V globálnej mierke však ide o jednu z najpoužívanejších digi-
tálnych platforiem. V minulosti sa tešila podpore členov rôznych ultrapravicových a konšpiračných zoskupení 52, 
ktorí sa po zablokovaní účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa premiestnili na menej regulo-
vané platformy, ako napr. Parler alebo Truth Social. 

Je známe, že útočník zo Zámockej ulice aktívne používal Twitter už od apríla 2021 pod používateľským menom 
NTMA031553.  Jeho príspevky obsahovali nielen nenávistné prejavy a konšpirácie (obrázok č. 5), ale aj nabá-
danie k násiliu (obrázok č. 6). Dňa 15. augusta 2022 dokonca publikoval fotografiu (selfie) pred podnikom 
Tepláreň (obrázok č. 7). Deň pred útokom, 11. októbra 2022, útočník uverejnil príspevky s nasledujúcimi výrokmi: 
„,I have made my decision“ („,Už som sa rozhodol“), „,It will be done“ („,Bude to vykonané“), „,Race First. Always“ 
(„,Rasa prvá. Vždy“). Niekoľko hodín pred samotným útokom vrah publikoval 65-stranový manifest, ktorý ob-
sahuje nenávistné prejavy voči LGBTI+ komunite a židom,, pričom tieto komunity definuje ako ciele vhodné 
na vyhladenie. Útočník bezprostredne po útoku ďalej komunikoval s rôznymi používateľmi platformy Twitter 
(obrázok č. 8), 4chan či Discord.

Dňa 14. októbra 2022 sa konalo online stretnutie medzi RpMS a predstaviteľmi platformy Twitter, počas ktorého 
bol regulátor informovaný o zablokovaní účtu útočníka zo strany platformy. Twitter začal taktiež blokovať (tzv. 
blacklisting) online archívy, na ktorých by sa príspevky útočníka mohli nachádzať aj  po ich prvotnom odstrá-
není. RpMS taktiež podala oficiálnu zákonnú žiadosť o detailné informácie o účte útočníka za účelom ďalšej 
analýzy. 24. novembra Twitter túto žiadosť zamietol.

Účty a príspevky páchateľov 
teroristických činov
Platforma Twitter má relatívne detailné pravidlá a zásady pre zdieľanie obsahu online. Jednou z inovatívnych 
politík moderovania obsahu na platforme Twitter sú explicitne vymenované kroky, ktoré platforma podnikne 
voči páchateľom teroristických činov. Po zistení totožnosti páchateľa sa platforma zaviazala k odstráneniu 
jeho účtu a príspevkov zdieľajúcich útočníkov manifest.

Nenávistné prejavy 
Twitter zakazuje publikovanie a následné zdieľanie obsahu, ktorý podporuje násilie alebo priamo útočí na ľudí 
na základe ich rasy, etnickej príslušnosti, národnostného pôvodu, kasty, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodo-
vej identity, náboženskej príslušnosti, veku, zdravotného postihnutia alebo vážneho ochorenia54. Do kategórie 
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nenávistných prejavov Twitter zahŕňa aj samotné podnecovanie strachu voči chráneným atribútom, ktoré sú 
vymenované vyššie. Zaujímavosťou tejto politiky je jej eskalačný charakter. Na rozdiel od Facebooku, ktorý sa 
zaviazal k priamemu odstráneniu problematického obsahu, sa Twitter spolieha v prvom rade na tzv. jemné 
mechanizmy. Inými slovami, platforma Twitter sa snaží zabrániť šíreniu problematického obsahu tzv. down-
rankingom (deprioritizáciou) ešte predtým, než je nútená predmetný obsah odstrániť úplne.

Násilné hrozby 
Pravidlá používania platformy Twitter zakazujú jej užívateľom zverejňovanie násilných vyhrážok voči jednot-
livcom a skupinám. Podľa pravidiel komunity odstráni Twitter iba nahlásený obsah, v ktorom je možné iden-
tifikovať jasný zámer spôsobiť ujmu na zdraví. Obsah, ktorý nespĺňa túto podmienku explicitnosti (ako napr. 
obrázok č. 6) by mal byť podrobený bližšiemu preskúmaniu. 

Glorifikácia násilia 
Twitter zakazuje schvaľovanie, obdivovanie a uctievanie násilia a násilných činov. Podľa zistení neziskovej or-
ganizácie Anti-Defamation League (ADL) sa vrah zo Zámockej ulice opakovane hlásil a glorifikoval teroristické 
činy spáchané v Buffale (USA) alebo Christchurchi (Nový Zéland) (obrázok č. 9)55. Platforma Twitter sa pritom 
vo svojich komunitných pravidlách zaviazala k efektívnemu a rýchlemu odstraňovaniu predmetných prí-
spevkov s takýmto obsahom.

Uplatňovanie politík voči nelegálnemu 
a problematickému obsahu 
V porovnaní s platformou Facebook dokázal Twitter reagovať promptne, čo sa pozitívne odrazilo  na zastavení 
šírenia manifestu útočníka. Prístup k účtu útočníka na platforme Twitter bol zablokovaný okamžite po odhalení 
jeho identity na platforme. Analýza regulátora zameraná na kontrolu efektivity odstraňovania nelegálneho 
obsahu navyše odhalila, že platforma Twitter dokázala efektívne zabrániť šíreniu útočníkovho manifestu a 
predošlých príspevkov56.

Aj napriek promptnej reakcii platformy Twitter v čase krízy je zrejmé, že uplatňovanie politík preemptívneho 
moderovania obsahu voči anonymným účtom s malým dosahom je nedostatočné. Príspevky obsiahnuté 
v záverečnej obrazovej prílohe tejto správy ktoré takmer všetky obsahujú nenávistné prejavy, konšpirač-
né teórie alebo podnety k násiliu, zotrvali na platforme po ich zverejnení až do vykonania teroristického 
činu (podľa zistení ADL išlo o dobu aj vyše jedného roka)47. Tieto príspevky, ktoré naďalej kolujú po rôznych 
internetových fórach v podobe screenshotov, môžu ďalej slúžiť ako radikalizačný materiál pre potenciálnych 
útočníkov.



40 41

4chan
4chan je anonymné diskusné fórum, ktoré mesačne navštívi 22 miliónov používateľov58. Platforma 4chan sa 
stala útočiskom ultrapravicových a radikálnych skupín, ktoré boli zakázané na iných platformách (ako napr. 
Reddit). Na zdieľanie obsahu na nástenkách 4chanu nie je potrebná registrácia, čo značne sťažuje možnosť 
monitorovania a vyhľadávania nebezpečného obsahu. Zatiaľ čo vo väčšine sekcií je moderovanie obsahu 
limitované zákonnými rámcami jednotlivých krajín (štandardne však zákonmi USA), sekcia /pol/ (politicky ne-
korektné) je prakticky bez akejkoľvek supervízie. Je to práve v sekcii /pol/, kde môžu užívatelia fóra často naraziť 
na nenávistné prejavy alebo fotografie z miesta vraždy. Moderovanie obsahu na platforme 4chan vykonávajú 
dobrovoľníci, tzv. „janitors” (v preklade správcovia), ktorí kontrolujú príspevky, odstraňujú obsah porušujúci ko-
munitné pravidlá, zakazujú používateľom prístup do jednotlivých násteniek a odstraňujú vlákna59. 

4chan sa stal verejne známy najmä po útoku v meste Buffalo (USA). Podobne ako útočník z Buffala  sa aj vrah zo 
Zámockej ulice zradikalizoval, podľa manifestu publikovaného na platforme Twitter, na ultrapravicových fórach 
typu 4chan (resp. 8chan/8kun). Z textu publikovaného manifestu je zrejmé, že útočník zo Zámockej ulice sa pri 
jeho písaní do veľkej miery inšpiroval manifestami predchádzajúcich útočníkov (napr. strelcov z Buffala alebo z 
mesta Christchurch), ktoré sú stále voľne dostupné  na platforme 4chan. Nielenže bol útočník aktívnym členom 
nástenky /pol/ pred samotným útokom, ale aj po ňom, keď komunikoval s ostatnými členmi predmetnej ná-
stenky po spáchaní trestného činu (obrázok č. 10). 

Pravidlá platformy aplikovateľné 
v prípade útoku na Zámockej ulici
Platforma 4chan zakazuje svojim používateľom zdieľať obsah, ktorý by mohol porušiť zákony USA. Jediná ex-
plicitná kategória zakázaného obsahu aplikovateľná na prípad vraha zo Zámockej ulice  je rasizmus. Pravidlá 
moderovania obsahu 4chan neobsahujú žiadne ďalšie kategórie, ako napr. nenávistné prejavy, násilie a jeho 
glorifikácia, grafický obsah, dezinformácie atď. 

Útočník zo Zámockej ulice komunikoval s ostatnými účastníkmi vlákna na 4chane necelých 30 minút (od 23:24 
do 23:52). Počas tejto doby odpovedal ostatným účastníkom šestnásťkrát. Jeho odpovede obsahovali túžbu 
usmrtiť premiéra SR (obrázok č. 11), ľútosť nad nedostatkom nábojov (obrázok č. 12)  a taktiež dôkazy o splnení 
úloh, ktoré mu zadali ostatní účastníci komunikačného vlákna (obrázok č. 13).
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Uplatňovanie politík voči nelegálnemu 
a problematickému obsahu 
Platforma 4chan nemá takmer žiadne formálne pravidlá pre moderovanie obsahu online. Navyše príspevky 
používateľa „N/84kh31“ (ID útočníka) sú chránené prvým dodatkom ústavy USA, a teda ich nemožno považo-
vať za nelegálne podľa právnych predpisov USA.  Potenciálne nelegálny obsah, ktorý je kontrolovaný mode-
rátormi pri uzatváraní jednotlivých komunikačných vlákien na platforme 4chan, nebol teda nikdy odstránený 
a zároveň je stále verejne prístupný cez rôzne archívy služby 4chan. 

YouTube (Google)
YouTube je jednou z najpopulárnejších digitálnych platforiem. Na Slovensku má vyše 4 milióny používateľov60. 
V posledných rokoch sa táto platforma od spoločnosti Google stala známa najmä pre svoj odporúčací al-
goritmus, ktorý podľa výskumov výrazne propaguje radikalizačné a ultrapravicové videá61. YouTube, ako aj 
mnoho iných platforiem, prijal opatrenia proti šíreniu explicitne nelegálneho obsahu, akým je napr. detská 
pornografia alebo terorizmus. Tieto opatrenia, tzv. komunitné pravidlá, však nepokrývajú všetky oblasti ne-
legálneho a škodlivého obsahu, napr. dezinformácie. 

V prípade útoku na Zámockej ulici bola platforma YouTube využitá na vydanie diskusnej relácie „Štúdio Orwe-
ll - Tragická udalosť ktorá sa udiala 12. októbra 2022 pred podnikom Tepláreň v Bratislave na Zámockej ul.“ 
Rádia Kompas. Na základe analýzy obsahu relácie, RpMS konštatovala, že v rámci predmetnej diskusnej re-
lácie odzneli zo strany moderátora a hosťa isté kontroverzné tvrdenia v otázkach viny, resp. neviny strelca a 
o údajnej zaangažovanosti bližšie neurčenej spravodajskej služby za účelom nastolenia politických zmien. V 
diskusii zaznieva aj názor, že médiá klamlivo spájajú strelca s extrémistickými symbolmi, pričom je zamlčaný 
fakt, že strelec bol autorom 65-stranového manifestu, ktorý obsahoval extrémistickú symboliku a definoval 
východiská a ciele pred útokom a vyzýval k likvidácii ľudí LGBTI+, židov či predstaviteľov vlády.

Vzhľadom na povahu a situačný kontext relácie bola platforma YouTube upozornená na existenciu predmet-
ného videa. RpMS sa domnieva, že vysielanie spoločnosti Rádio Kompas porušuje nasledujúce pravidlá služby 
YouTube: 

,„Pravidlá proti násilným zločineckým organizáciám“, podľa ktorých je zakázané uverejňovať „obsah, ktorý 
chváli alebo si ctí pamiatku významných teroristických alebo zločineckých osobností s cieľom nabádať 
iných, aby vykonali násilné činy“62. 
,„Pravidlá proti nenávistným prejavom“, podľa ktorých je zakázané uverejňovať „obsah propagujúci nási-
lie alebo nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám na základe akýchkoľvek z nasledujúcich vlastností: 
obete závažného násilného činu a ich príbuzní“63.
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Uplatňovanie politík voči nelegálnemu 
a problematickému obsahu 
Google v odpovedi zo dňa 25. októbra regulátorovi oznámil, že aj po preštudovaní jeho analýzy trvá na 
svojom postoji, že predmetné video neporušuje žiadnu z podmienok používania obsahovej služby YouTube. 
Rádio Kompas po niekoľkých dňoch od zverejnenia pôvodného streamu nahralo toto video na platformu 
YouTube ešte raz. K 8. novembru mali predmetné videá dokopy vyše 86-tisíc pozretí.  

Vyhodnotenie uplatňovania politík 
moderovania obsahu digitálnych 
platforiem  
V súvislosti s útokom na Zámockej ulici je možné identifikovať systematické nedostatky v monitorovaní a 
moderovaní obsahu digitálnymi platformami. Tieto nedostatky sa prejavujú najmä v podobe šírenia nele-
gálneho a škodlivého obsahu, ktorý predstavuje potenciálne závažné bezpečnostné ohrozenie jednotlivcov, 
skupín a demokratického zriadenia štátu. 

Všetky analyzované platformy, aj napriek opakovaným nahláseniam zo strany RpMS, stále poskytujú svojim 
užívateľom virálny, no často potenciálne nelegálny a problematický obsah. Toto konanie porušuje primárne 
komunitné štandardy jednotlivých platforiem, t. j. vlastné pravidlá na moderovanie obsahu. Prihliadnuc na 
povahu útoku na Zámockej ulici považuje RpMS skutočnosť, že digitálne platformy nedokázali efektívne zabrá-
niť šíreniu potenciálne nelegálneho a škodlivého obsahu po krízovej udalosti za problematickú, najmä vzhľa-
dom na rastúci počet záväzkov digitálnych platforiem v boji proti nelegálnemu a škodlivému obsahu online. 

Analýza regulátora poukazuje na nasledujúce problémy spojené s moderovaním obsahu online:
 Digitálnym platformám sa dlhodobo nedarí na slovenskom trhu presadzovať svoje vlastné komunitné 

pravidlá, najmä pokiaľ ide o nenávistné prejavy a dezinformácie na platformách. Ukázalo sa, že ne-
schopnosť moderovať diskusiu online sa častokrát prenáša do fyzického sveta.
Poskytovatelia digitálnych platforiem reagujú na podnety súvisiace s nahláseným potenciálne nele-
gálnym alebo škodlivým obsahom pomaly, čo umožňuje virálne šírenie predmetného obsahu.
Digitálne platformy uplatňujú rôzne politiky moderovania obsahu online, a teda v krízových situáciách, 
akou bol aj teroristický útok na Zámockej ulici, nie je možné efektívne a rýchlo odstraňovať všetok prob-
lematický obsah. 
V prípade ultrapravicových a iných extrémistických skupín je monitorovanie online obsahu obzvlášť ná-
ročné. Predmetné skupiny zdieľajú škodlivý obsah neverejne v uzatvorených skupinách, čo reguláto-
rovi a iným autoritám značne sťažuje legálne užívanie dostupných nástrojov na monitorovanie obsahu 
online. 
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Jedným z obľúbených spôsobov šírenia manifestu po vykonaní teroristického 
činu sa pre útočníkov stali rôzne cloudové služby na ukladanie a zdieľanie ob-
sahu. Po útoku na Zámockej ulici to bolo napríklad uloz.to alebo MEGA.nz. Tieto 
hostingové platformy ponúkajú anonymné a ľahko prístupné prostredie, kto-
ré je často využívané nielen na šírenie nelegálnych kópií umeleckých diel, 
ale aj na šírenie teroristického obsahu. 

Útočník zo Zámockej ulice zdieľal svoj manifest priamo na platformách Discord 
a Twitter. Predmetný manifest bol však stiahnutý inými používateľmi týchto 
platforiem a ďalej zdieľaný napríklad na diskusnom fóre 4chan či na cloudo-
vých službách na ukladanie a zdieľanie obsahu. Prostredníctvom monitorin-
gu digitálnych platforiem objavila RpMS tento nelegálny obsah na niekoľkých 
ďalších komerčných (napr. Uloz.to a MEGA.nz) a pirátskych (napr. pomf.lain.la 
a corrupt.org) úložiskách.

Obe spomenuté služby sa riadia vlastnými obchodnými podmienkami. Služby 
však zakazujú ukladanie nelegálneho obsahu, čo je doplnené vyhradením si 
práva na odstránenie obsahu, ktorý porušuje zákony krajiny, v ktorej je daná 
služba poskytovaná. Poskytovateľ digitálneho úložiska je zodpovedný za obsah 
na svojej platforme iba v prípade, že je na jeho nelegálnosť upozornený treťou 
stranou64. Po takomto upozornení je poskytovateľ úložiska povinný urýchlene Re
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konať  a predmetný obsah odstrániť. Ani jedna z vyššie uvedených služieb však aktívne neanalyzuje a ne-
moderuje užívateľmi nahraný obsah, čo by práve v prípade predmetného manifestu, ktorého názov bol 
verejne známy, mohlo pomôcť včasnému zachyteniu teroristického obsahu. Pre pirátske úložiská neexistujú 
žiadne verejne dostupné pravidlá a podmienky zdieľania obsahu. V prípade týchto úložísk je však možné 
kontaktovať ich webhostingovú službu, ktorej obchodné podmienky zakazujú používanie jej služieb za účelom 
šírenia nelegálneho obsahu. V prípade, že sú tieto obchodné podmienky porušené, si webhostingová služba 
vyhradzuje právo na prerušenie poskytovania služby, zmrazenie údajov a upozornenie príslušných štátnych 
orgánov na šírenie nelegálneho obsahu. 

Od 1. júla 2022, keď vstúpilo do platnosti nariadenie EÚ 2021/784 o riešení šírenia teroristického obsahu online, 
majú webhostingové služby v EÚ povinnosť odstrániť alebo zamedziť prístup k nahlásenému teroristické-
mu obsahu do jednej hodiny od prijatia príkazu na jeho odstránenie od príslušného štátneho orgánu. Na 
Slovensku má kompetenciu vydať takýto príkaz NAKA. Poskytovatelia týchto služieb majú naďalej povinnosť, 
podľa článku 5 nariadenia 2021/784, zahrnúť do svojich obchodných podmienok presné kroky, ktoré posky-
tovateľ úložiska podnikne za účelom odstránenia teroristického obsahu. Poskytovateľ týchto online služieb, 
ktorý bol vystavený teroristickému obsahu, musí takisto prijať osobitné opatrenia na ochranu svojich služieb 
pred verejným šírením teroristického obsahu (napr. technické opatrenia na rýchlu identifikáciu teroristic-
kého obsahu). Dohľad nad týmito opatreniami poskytovateľov hostingových služieb vykonáva na Slovensku 
RpMS.
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Uplatňovanie politík voči nelegálnemu 
a problematickému obsahu 
Monitorovacie aktivity RpMS zachytili 26 odkazov na stiahnutie celého manifestu alebo jeho vybraných častí, 
ktoré sa nachádzali na desiatich úložiskách obsahu. RpMS upozornila prevádzkovateľov daných platforiem 
na predmetný teroristický obsah so žiadosťou o jeho bezodkladné odstránenie. V dvoch prípadoch regulátor 
vzhľadom na chýbajúce kontaktné údaje a neochotu prevádzkovateľa kontaktoval s touto požiadavkou po-
skytovateľov hostingových služieb. V jednom prípade poskytovateľ webhostingu RpMS vyhovel, v druhom 
však prevádzkovateľ žiadosť odmietol s odvolaním sa na „slobodu slova“. RpMS preto komunikuje s viace-
rými partnermi o možnostiach intervencie pri zamedzení prístupu k predmetnému obsahu. Podľa dostupných 
informácií nebol mechanizmus vydávania rozkazov na odstránenie obsahu podľa Nariadenia o zamedzení 
šírenia teroristického obsahu online v prípade útoku v Bratislave zatiaľ využitý. 

Vzhľadom na množstvo a povahu služieb na ukladanie a následné zdieľanie obsahu online nie je aktuálne 
možné efektívne monitorovať všetky platformy, na ktorých by mohlo dochádzať k potenciálnemu šíreniu 
nelegálneho obsahu spojeného s útokom na Zámockej ulici. RpMS preto oslovila spoločnosti Google a Meta, 
ktoré následne sprostredkovali kontakt na Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT). RpMS tak ofi-
ciálne nadviazala kontakty s GIFCT a formálne sa prihlásila o členstvo v rámci Christchurch call.

Dňa 17. októbra 2022 prekvalifikoval vyšetrovateľ NAKA, v spolupráci s úradom špeci-
álnej prokuratúry, vraždu na Zámockej ulici na obzvlášť závažný zločin teroristického 
útoku65. Útok z 12. októbra 2022 je teda možno považovať za vôbec prvý teroristický 
útok na území SR. Podľa manifestu vraha bolo primárnou motiváciou k útoku vyvraž-
denie „nepriateľov bielej rasy“. Za tých považoval útočník predovšetkým židov, ktorí 
údajne stoja aj za vznikom LGBTI+ komunity. 

Podľa Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022, ktorý vy-
pracovalo Ministerstvo vnútra SR, sa boj proti terorizmu na Slovensku sústredí na štyri 
hlavné oblasti: prevencia, ochrana, pripravenosť a koordinácia. Koncepčný dokument 
ministerstva vnútra sa zameriava primárne  na problematiku radikalizácie a teroriz-
mu nábožensky motivovaných extrémistických skupín z  Blízkeho východu, ako napr. 
militantnej teroristickej organizácie Daesh, známej tiež ako Islamský štát. Extrémizmus, 
radikalizácia a terorizmus v spojení s ultrapravicou v dokumente ministerstva nefigurujú.

V oblasti prevencie proti radikalizácii a terorizmu sa národný akčný plán zameriava 
nielen na monitorovanie jednotlivcov a skupín, ktoré sú vzhľadom na svoje posta-
venie v spoločnosti náchylnejšie na prípadnú radikalizáciu, ale aj na monitorovanie 
online priestoru66. Povinnosťou Slovenskej informačnej služby (SIS), podľa úlohy 1.5 
akčného plánu, je systematické zvyšovanie spôsobilosti na včasnú identifikáciu pro-
cesu radikalizácie jednotlivcov (tzv. osamelých aktérov). Táto úloha prevencie je úzko Te
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spätá s úlohou 2.2 akčného plánu, ktorá nariaďuje SIS, Ministerstvu obrany SR a Ministerstvu vnútra SR analy-
zovať a vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu v oblasti terorizmu vrátane trendov pri teroristických útokoch v 
zahraničí. V rámci pripravenosti podmienok na boj proti terorizmu sa štát v akčnom pláne zaviazal zabezpečiť 
technické podmienky na systematické monitorovanie internetu za účelom včasného vyhľadávania prejavov 
a aktivít, ktoré indikujú bezpečnostné riziká pre SR.

Podľa Global Terrorism Index z roku 2019 vzrástol počet ultrapravicových teroristických útokov v západnej 
Európe a severnej Amerike od roku 2014 o 320 perent67. Správa Europolu z roku 2022 zase uvádza signifikantný 
nárast zatknutí pre podozrenie z účasti alebo plánovania ultrapravicového teroristického útoku68. Správa Eu-
ropolu ďalej poukazuje na prevalenciu teroristických útokov v EÚ vykonaných osamelými aktérmi69. Berúc do 
úvahy tieto trendy, je potrebné venovať väčšiu pozornosť rizikám spätým s pravicovým extrémizmom a online 
prostredím, ktoré takmer vždy slúži ako podhubie pre radikalizáciu mládeže. RpMS sa v tejto súvislosti ponúka 
ako spolupracujúci subjekt s relevantnými právomocami a kontaktmi s platformami, najmä vzhľadom na 
významnú úlohu, ktorú internet a digitálne platformy zohrávajú pri online radikalizácii ultrapravicových 
útočníkov70.

Médiá zohrávajú dôležitú úlohu pri informovaní verejnosti o teroristických úto-
koch. Často ale môžu prispieť k zhoršeniu situácie napr. snahou o ľahké vy-
tváranie senzácie, šírením potenciálne nelegálneho obsahu alebo neprofesi-
onálnym prístupom, ktorý môže spôsobiť ďalšiu ujmu obetiam či ich blízkym. 
Vzhľadom na súčasné trendy teroristických útokov, ako je napríklad vysiela-
nie živého prenosu teroristického činu alebo aktívna komunikácia s ostatnými 
používateľmi na digitálnych platformách, je možné považovať nedávne úto-
ky za tzv. zločiny na javisku71. Páchatelia teroristických činov sa skôr ako na 
fyzickú ujmu spôsobenú jednotlivým obetiam zameriavajú na psychologický 
efekt, ktorý útok vytvorí na verejnosť prostredníctvom činnosti médií. Prihliad-
nuc na konanie a manifest útočníka zo Zámockej ulice je možné konštatovať, 
že primárnym cieľom útoku bolo šokovať verejnosť a inšpirovať ďalších je-
dincov k vykonaniu podobných extrémistických skutkov. 

Podľa monitorovacej platformy spoločného výskumného strediska EÚ Euro-
pe Media Monitor (EMM) sa v slovenských médiách počas prvých 24 hodín 
od útoku na Zámockej ulici publikovalo vyše päťtisíc článkov súvisiacich s 
útokom72. Nasledujúce dni dosahoval počet týchto článkov zväčša takmer 
tritisíc. Pre porovnanie, v dňoch, ktoré predchádzali útoku, sa celkový počet 
článkov publikovaných za jeden deň na všetky témy pohyboval do dvetisíc. M
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Aj napriek snahe súčasných kvalitných mienkotvorných médií dodržiavať zásady etického spravodajstva v 
súvislosti s extrémistickými a teroristickými činmi je zrejmé, že mediálne prostredie na Slovensku je do veľkej 
miery stále ovplyvnené tlakom menej serióznych médií. Boli to práve žurnalisti a editori predmetných médií, 

ktorí bezprostredne po útoku publikovali prepisy manifestu a list na rozlúčku (obrázok č. 14), používateľské 
meno útočníka (obrázok č. 15) alebo návody ako si pozrieť vrahovu diskusiu na platforme 4-chan. 

Po obsahovej stránke je list páchateľa možné vnímať ako ďalšiu deklaráciu názorových východísk a am-
plifikáciu myšlienok zverejnených v manifeste, ktoré v konečnom dôsledku ospravedlňujú a opodstatňujú 
útok na Zámockej ulici. V liste sa nachádzajú myšlienky, ktoré napĺňajú kritériá teroristického obsahu, čím 
vzniká podozrenie z porušenia zákona zo strany portálu Topky.sk, ktorý fotografie daného listu zverejnil73. Z toho 
dôvodu začala RpMS správne konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v zmysle zákona o 
mediálnych službách74.

Reakcia médií na teroristický čin v Bratislave ukázala, že niektorí novinári nemajú potrebné skúsenosti či zna-
losti, ako o takomto type útoku a jeho pozadí komunikovať so širokou verejnosťou a je tiež zjavné, že chýba 
zhoda na štandardných postupoch použiteľných v podobných prípadoch.

Daily number of articles in this category



54 55

Takmer všetky digitálne platformy pokryté v tejto správe majú 
zavedené systémy a procesy na detekciu hrozieb, napr. nele-
gálneho obsahu, ktoré porušujú ich vlastné pravidlá komunity 
alebo platnú legislatívu. Vzhľadom na prepojenosť jednotlivých 
digitálnych služieb pri online šírení problematického obsahu 
online považuje RpMS za veľmi dôležité systematické medziod-
vetvové prepojenie medzi poskytovateľmi digitálnych služieb, 
regulátormi a orgánmi činnými v trestnom konaní za veľmi dô-
ležité.

Christchurch Call  
Výzva Christchurch Call vznikla po teroristickom útoku v rovno-
mennom novozélandskom meste, počas ktorého útočník zabil 
alebo zranil vyše sto ľudí. Celý teroristický útok vysielal naživo a 
video za 17 minút nazbieralo vyše štyritisíc pozretí. Výzva iniciova-
ná premiérkou Nového Zélandu a prezidentom Francúzska za-
viazala signatárov (vlády a poskytovateľov digitálnych služieb)  
k dodržiavaniu mechanizmov, ktorých cieľom je predchádzať a 
eliminovať teroristický a násilný extrémistický obsah online.G
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Poskytovatelia služieb na zdieľanie obsahu prisľúbili, že príjmu transparentné a konkrétne opatrenia, ktorých 
cieľom je zabrániť prvotnému nahrávaniu teroristického a násilného obsahu  na verejne prístupné platformy. 
Poskytovatelia predmetných služieb sa ďalej zaviazali okamžite a trvalo odstrániť extrémistický, násilný a te-
roristický obsah75. Dôležitou časťou Christchurch Call výzvy je dôraz kladený na spoluprácu medzi jednotlivými 
platformami, čo môže zahŕňať spoločný vývoj technológií, používanie zdieľaných databáz hash a URL alebo 
efektívne a koherentné postupy pri odstraňovaní teroristického obsahu. Medzi kolektívne záväzky vlád a po-
skytovateľov služieb na zdieľanie obsahu online patrí medzinárodná spolupráca orgánov činných v trestnom 
konaní spolu s digitálnymi platformami za účelom rýchleho a efektívneho vyšetrovania extrémistickej online 
činnosti, ktorá môže súvisieť s teroristickým útokom76. 

Signatári výzvy sa v rámci krízového protokolu, tzv. Christchurch Call Crisis Response Protocol77, dohodli na 
konkrétnych definíciách a krokoch, ktoré jednotlivé sektory podniknú v prípade bezpečnostnej krízy, ktorou 
nesporne bola aj situácia po útoku na Zámockej ulici. Cieľom tohto krízového protokolu je primárne zamedziť 
šíreniu teroristického a extrémistického obsahu online, a teda efektívne eliminovať daného páchateľa teroris-
tického činu z mediálneho prostredia. Na to sa totiž ultrapravicoví teroristi spoliehajú pri online šírení potenci-
álne nelegálneho obsahu po vykonaní samotného útoku (manifesty, živé vysielania atď.).  

Slovensko je od roku 2021 signatárom tejto výzvy78. Po útoku na Zámockej ulici zaslala NAKA notifikáciu GIFCT 
vo veci šírenia teroristického obsahu online. Vzhľadom na nové právomoci sa v rámci tejto iniciatívy RpMS 
prihlásila k aktívnej účasti.
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European Union Internet Forum (EUIF)  
Iniciatívu EUIF spustila Európska komisia v decembri 2015. EUIF sa zaoberá zneužívaním internetu na teroristic-
ké účely prostredníctvom znižovania dostupnosti teroristického obsahu na internete a zvyšovaním množstva 
alternatívnych naratívov v online prostredí. Od roku 2019 bolo do oblasti činnosti EUIF pridané aj zintenzívnenie 
boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť priestor na diskusiu a spoluprácu v otázke škodlivého a nezákonné-
ho obsahu na internete pre vlády EÚ, internetový priemysel a ďalších partnerov. Jednou z hlavných úloh fóra 
je preskúmať možné reakcie proti zneužívaniu digitálnych platforiem teroristami a inými extrémistickými ak-
térmi. EUIF sa zaslúžilo o viaceré úspechy v tejto oblasti. Fórum sa podieľalo napríklad na vytvorení Oddelenia 
internetových odporúčaní (Internet Referral Unit) v rámci Európskeho policajného úradu (Europol), ktoré ozna-
čuje teroristický obsah a upozorňuje naň digitálne platformy. EUIF sa tiež dohodlo na vytvorení Európskeho 
krízového protokolu, ktorého cieľom je reagovať na online šírenie teroristického a násilného extrémistického 
obsahu online. 

Aktívnymi členmi tejto iniciatívy sú napríklad krajiny EÚ, krajiny Európskej dohody o voľnom obchode (EFTA), 
európske inštitúcie a agentúry či spoločnosti ako napr. Meta, Google, Discord, Microsoft, Twitter, Telegram, 
TikTok a mnohé ďalšie79. 

Globálne internetové fórum na boj 
proti terorizmu (GIFCT)
Globálne internetové fórum na boj proti terorizmu (GIFCT) je mimovládna organizácia, ktorá spája technolo-
gický priemysel, vlády, občiansku spoločnosť a akademickú obec. Jej cieľom je podporiť spoluprácu a výme-
nu poznatkov a informácií v boji proti teroristickým a násilným extrémistickým aktivitám na internete80.

Fórum bolo založené v roku 2017 spoločnosťami Facebook (dnes Meta), Microsoft, Twitter a YouTube, pričom 
od roku 2019 pôsobí ako mimovládna organizácia81. GIFCT bol pôvodne založený v reakcii na využívanie digi-
tálnych platforiem militantnou teroristickou organizáciou ISIS (známa tiež ako Daiš, Daeš alebo Islamský štát), 
pričom zaoberať sa mal len terorizmom. Jeho pôsobnosť sa však po útoku v Christchurchi v roku 2019 rozší-
rila82. V tom čase viac ako päťdesiat technologických spoločností a vlád z celého sveta, vrátane Slovenska, 
podpísalo výzvu Christchurch Call, v ktorej sa zaviazali „eliminovať teroristický a násilný extrémistický obsah 
na internete“. Okrem Christchurch Call Crisis Response Protocol patrí GIFCT k hlavným nástrojom na realizáciu 
tohto záväzku. Odvtedy má GIFCT vlastné špecializované technologické, protiteroristické a operačné tímy, ako 
aj pracovné skupiny a nezávislé poradenstvo83. 
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Tech Against Terrorism  
Tech Against Terrorism je iniciatíva, ktorú spustilo Výkonné riaditeľstvo OSN pre boj proti terorizmu   (UN CTED) 
v spolupráci s globálnym technologickým priemyslom. Vytvára partnerstvá medzi verejným a súkromným 
sektorom, a to medzi technologickými spoločnosťami, vládami a UN CTED. Cieľom projektu je bojovať proti 
využívaniu internetu teroristami prostredníctvom zvýšenej osvety o danej problematike, výmeny poznatkov a 
praktickej podpory84.

V novembri 2020 spustil Tech Against Terrorism databázu overeného teroristického obsahu s názvom Plat-
forma na analýzu teroristického obsahu (Terrorist Content Analytics Platform: TCAP)85. Prostredníctvom nej sú 
spoločnosti upozornené na prítomnosť teroristického obsahu na ich platformách pomocou označovania URL 
adries. Upozornenia dostávajú ako veľké, tak aj malé spoločnosti, ktoré nemajú na vlastný monitoring kapa-
city. Tie sa následne môžu rozhodnúť, či daný obsah je alebo nie je teroristického charakteru, pričom TCAP 
priebežne monitoruje, či a kedy bol daný obsah odstránený86.

Nové európske nariadenie Akt o digitálnych službách (DSA) ukladá od 1. januára 2024 
povinnosti poskytovateľom digitálnych služieb ako sú sociálne médiá či online trhy. V 
Akte o digitálnych službách sa zakotvuje zásada, že to, čo je nezákonné offline, musí 
byť nezákonné aj online87.  DSA sa zameriava predovšetkým na boj proti šíreniu nele-
gálneho obsahu, online diskriminácii a ďalším spoločenským hrozbám. Úroveň zod-
povednosti digitálnych platforiem je pritom priamo úmerná ich veľkosti. Veľmi veľké 
online platformy (VLOPs) teda budú podliehať prísnejším požiadavkám. 

V súvislosti s teroristickým útokom na Zámockej ulici DSA upravuje nasledovné rámce 
fungovania VLOPs:
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Nelegálny obsah – DSA jasne určuje mieru zodpovednosti, ktorú poskytovatelia 
digitálnych služieb majú za obsah na príslušných platformách. DSA ďalej zavádza 
mechanizmy prijímania opatrení (článok 16) voči nelegálnemu obsahu, ktoré zjed-
nodušia proces jeho nahlasovania. Poskytovatelia digitálnych služieb upozornení 
na výskyt nelegálneho obsahu by mali podľa DSA prijať opatrenia, ktoré predmet-
ný obsah odstránia bez zbytočného odkladu. 

Transparentnosť (články 15, 24 a 42) – DSA prikazuje poskytovateľom digitálnych 
platforiem zverejniť správy o akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré počas prí-
slušného obdobia uskutočnili. Pre poskytovateľov VLOPs budú platiť dodatočné 
nariadenia. Tie sa budú týkať otázok ľudských zdrojov, ktoré poskytovateľ venuje 
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Zámerom správy bolo predstaviť konkrétne kroky, ktoré Rada pre mediálne služby 
podnikla po útoku v Bratislave v snahe eliminovať dopad šírenia teroristického a ne-
legálneho obsahu, ako aj nenávistných prejavov v online priestore. Zároveň si táto 
správa kládla za cieľ analyzovať reakcie štátu, médií a najmä digitálnych platforiem 
a hostingových služieb so snahou identifikovať slabé miesta, ktoré je do budúcnosti 
potrebné posilniť. Dôkladná analýza digitálneho prostredia, potenciálne nelegálne-
ho obsahu a mechanizmov boja proti terorizmu bezprostredne po útoku na Zámoc-
kej ulici primárne poukazuje na absenciu reálne vymáhateľných legálnych rámcov 
a efektívnych mechanizmov, ktoré by mohli zamedziť online šíreniu nelegálneho a 
škodlivého obsahu. 

Nedostatočná kontrola 
a regulácia obsahu 
na digitálnych platformách
Z analýzy RpMS vyplýva, že významnú rolu pri šírení extrémistického materiálu a ne-
návistných prejavov pred aj po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave, ako 
aj pri radikalizácii páchateľa, zohrali digitálne platformy. Z dostupných informácii je 
zrejmé, že strelec sa zradikalizoval práve na neregulovaných extrémistických fórach a Zá
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moderovaniu obsahu, informácií o priemernom mesačnom počte príjemcov služby za každý členský štát 
a výsledkov posúdenia rizík a plánov na ich zmiernenie.

Koordinácia – Cieľom DSA je nielen harmonizovať pravidlá pre poskytovateľov digitálnych služieb v celej 
EÚ, ale aj zlepšiť koordináciu a spoluprácu medzi jednotlivými regulačnými orgánmi. 

Sankcie – DSA určuje za účelom vymožiteľnosti tohto nariadenia v prípade jeho porušenia sankcie pre 
poskytovateľov digitálnych služieb vo výške až šesťť percent svetového obratu.

Vzhľadom na postavenie RpMS vo veci vykonávania systematického dohľadu nad digitálnymi platformami 
na území SR je predpokladaný nárast kompetencií RpMS vo veci implementácie európskych politík. V prípa-
de, že by sa RpMS stala koordinátorom digitálnych služieb v kontexte Nariadenia o digitálnych službách 
(DSA), bude môcť v budúcnosti zasiahnuť efektívnejšie proti nelegálnemu a škodlivému obsahu online. 
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pomocou chatovacích služieb (napr. cez súkromné skupiny na Telegrame)88. Poskytovatelia predmetných slu-
žieb nedokázali včas detekovať a odstrániť nelegálny obsah, ktorý útočník publikoval pred samotným útokom. 

Platformy, ktoré sa stali dôležitými facilitátormi diskusie po útoku, nedokázali dostatočne rýchlo a efektívne, s 
ohľadom na potenciálne škody ako je radikalizácia jedincov či ďalšie násilie, odstrániť Radou pre mediálne 
služby nahlásený škodlivý obsah. Výsledkom tohto zlyhania sú stále verejne prístupné príspevky a komentá-
re, ktoré obsahujú nenávistné prejavy, dezinformácie a elementy glorifikujúce násilie. Práve dlhodobú nee-
fektívnosť platforiem pri presadzovaní vlastných komunitných štandardov považuje regulátor za jeden z 
najväčších problémov. Medzi ďalšie problémy patrí nízka efektivita a rýchlosť moderovania obsahu, ale aj 
systémové bariéry (napr. neadekvátna veľkosť fact-checkingových tímov pre malé a stredne veľké krajiny 
a minoritné jazyky či nepresný algoritmus rozpoznávania nahláseného obsahu) pri nahlasovaní potenciálne 
nelegálneho a škodlivého obsahu. Prihliadnuc na možnosti migrácie medzi jednotlivými digitálnymi platfor-
mami RpMS odporúča užšiu spoluprácu platforiem a vytvorenie spoločných štandardov, aby sa tomuto javu 
efektívne zabránilo.

Regulácia digitálnych platforiem v strednej a východnej Európe sa dlhodobo javí ako nedostatočná, pričom 
problémové je najmä moderovanie obsahu v minoritných jazykoch. Technologické spoločnosti by preto mali 
vyčleniť adekvátnejšie zdroje pre región strednej a východnej Európy, a to v zmysle ľudského aj finančného 
kapitálu. Aktuálne totiž obsah na platformách porušuje primárne vlastné podmienky poskytovania služieb. 
Nové európske nariadenie DSA, ktoré začne platiť od 1. januára 2024, pritom jasne stanovuje, že v prípade ak 

poskytovateľ sprostredkovateľských služieb neplní svoje povinnosti systematicky alebo opakovane, môže mu 
byť uložená pokuta až vo výške šiestich percent jeho ročného svetového obratu. Práve systémové zlyhania sa 
momentálne ukazujú ako najväčšia výzva poskytovateľov digitálnych služieb.

Efektívne a včasné využívanie 
existujúcich globálnych 
a európskych mechanizmov 
na boj proti teroristickému 
obsahu online
Od útoku v meste Christchurch v roku 2019 boli prijaté viaceré mechanizmy, ktoré vytvárajú medziodvetvové 
prepojenie medzi poskytovateľmi digitálnych služieb, vládami, regulátormi a orgánmi činnými v trestnom ko-
naní. Aj napriek tomu, že Slovensko je signatárom tzv. Christchurch call, je z rozhovoru RpMS so zástupcami 
tejto iniciatívy zrejmé, že po útoku na Zámockej ulici nikto neinicioval spustenie krízového protokolu, tzv. 
Christchurch Call Crisis Response Protocol. Ďalším príkladom mechanizmu, ktorý by mala krajina využiť, je 
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vydanie príkazu poskytovateľom služieb na odstránenie alebo znemožnenie prístupu k teroristickému obsahu 
vo všetkých členských krajinách EÚ podľa nariadenia EÚ 2021/784, a to prostredníctvom príslušných štátnych 
orgánov. V takomto prípade musia poskytovatelia hostingových služieb konať do jednej hodiny od podania 
príkazu89. RpMS považuje za potrebné, aby sa urýchlila príprava na včasné a plnohodnotné využívanie ta-
kýchto mechanizmov, keďže ich účelom je predísť šíreniu teroristického a násilného extrémistického obsahu 
v online prostredí. Slovenský regulátor je v tomto smere pripravený zapojiť sa do aktivít Christchurch call a 
ďalších zásadných iniciatív, a to v spolupráci s ostatnými relevantnými slovenskými orgánmi. 

Vytvorenie zásad a štandardov 
novinárskej práce v otázke 
informovania o podobných činoch
Reakcia médií na teroristický čin v Bratislave ukázala, že niektorí novinári nemajú potrebné skúsenosti, či zna-
losti, ako o takomto type útoku a jeho pozadí komunikovať so širokou verejnosťou a zjavne chýbajú štan-
dardné postupy pre podobné prípady. Niektoré médiá podľahli snahe o ľahké vytváranie senzácie, o udalosti 
informovali neprofesionálnym spôsobom alebo priamo šírili potenciálne nelegálny obsah. RpMS preto pova-
žuje za dôležité, aby slovenské mediálne domy dosiahli konsenzuálnu formalizáciu pravidiel a štandardov 
novinárskej práce počas krízových situácií (napr. počas teroristického útoku). Novinárska obec by napríklad 

mohla fungovať na základe samoregulačného mechanizmu, ktorý je uplatňovaný prostredníctvom kódexu 
upravujúcom správanie sa vo vybranej oblasti. 

Mediálna gramotnosť, kritické myslenie 
a digitálne zručnosti
Teroristický útok na Zámockej ulici demonštroval, že radikalizácia mládeže na digitálnych platformách je 
problémom, ktorým by sa Slovensko malo aktívne zaoberať. Vyhodnocovanie zdieľaného obsahu na inter-
nete dlhodobo nepatrí medzi silné stránky Slovenska. Centrum pre bioetiku na Univerzite sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus koncom augusta tohto roka zisťovalo hodnotu tzv. konšpiračného 
indexu na Slovensku. Na základe prieskumu na reprezentatívnej vzorke občanov dospelo Centrum k hodnote 
30,27, čo je jedna z najvyšších hodnôt spomedzi všetkých krajín, kde sa prieskum podľa rovnakej metodiky 
realizoval90. Nižší index dosahujú krajiny ako napr. Turecko, Nigéria, Mexiko, Egypt či Saudská Arábia. Z priesku-
mu tiež vyplynulo, že až 45 percent Slovákov je presvedčených, že existuje skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje 
a ovláda svetové dianie. Z uvedeného teda je zrejmé, že na Slovensku je potrebné intenzívne rozvíjať aktivity 
zamerané na mediálnu gramotnosť, digitálne zručnosti a kritické myslenie, ako aj na zvyšovanie povedomia 
o nástrahách internetu v spojitosti s radikalizáciou mládeže. V tomto smere navrhuje RpMS úzku spoluprácu 
štátneho sektoru s neziskovým sektorom, ktorý rokmi praxe získal potrebné znalosti o špecifikách slovenského 
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Okrúhly stôl pri príležitosti Svetového týždňa mediálnej 
a informačnej gramotnosti

Vzhľadom na nové kompetencie RpMS v oblasti mediálnej gramotnosti, a to konkrétne možnosť iniciovať 
a vykonávať aktivity podporujúce mediálnu gramotnosť, zorganizovala RpMS 24. októbra 2022 prvý zo 
série okrúhlyh stolov zameraný na túto tému. Zúčastnili sa ho zástupcovia pätnástich inštitúcií zo štátne-
ho aj neziskového sektora. Okrem predstavenia činnosti jednotlivých zástupcov organizácií bolo cieľom 
stretnutia pomenovať najväčšie výzvy v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti na Slovensku. Do disku-
sie sa zapojili zástupcovia z projektov, iniciatív a inštitúcií Zmudri.sk, DigiQ, Vĺčatá, Gerulata Technologies, 
Zvolsi.info, Katedry mediálnej výchovy Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave, Trnavskej univerzity, Katedry komunikačných a mediálnych štúdií z Prešovskej univerzity, Katedry 
žurnalistky Katolíckej univerzity v Ružomberku,  Nadácie poisťovne Kooperativa, Národného inštitútu vzde-
lávania a mládeže (NIVAM), Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na de-
ťoch (NKS), Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR. 

Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť platformu na zdieľanie tzv. best-practices, osvedčených postupov 
a nápadov medzi organizáciami a inštitúciami, ktoré sa venujú skúmaniu a aktivitám súvisiacim s roz-
vojom mediálnej gramotnosti na Slovensku. V najbližších týždňoch plánuje RpMS ďalšie stretnutia tejto 
skupiny v snahe prehĺbiť vzájomnú spoluprácu.   

prostredia, ako aj povedomie o tom, aké prístupy v oblasti zlepšovania mediálnej gramotnosti, digitálnych 
zručností a kritického myslenia sú najefektívnejšie. 
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