
Hľadaný výraz: INFLÁCIA 

Slovenské denníky Nemecké denníky 

SME 
Pravda 
aktuality.sk 
Denník N 
hnonline.sk 
Trend 
Teraz (TASR) 
pluska.sk 

- primerané množstvo správ 
- minimum správ 
- minimum správ 
- primerané množstvo správ 
- primerané množstvo správ 
- primerané množstvo správ 
- svetový prehľad správ 
- iba slovenský prehľad 

FAZ 
SDZ 
Handelsblatt 
die Zeit 
Stern 
dpa 

- prevaha správ z USA 
- primerané množstvo správ 
- mix článkov aj burzových správ 
- primerané množstvo správ 
- neumožňuje vyhľadávanie 
- verejnosti neprístupné správy 

 

Sumár 
- Celkový dojem zo slovenských aj nemeckých správ je väčšinou len prehľad toho, ako sa vyvíja 
inflácia v eurozóne, v USA a v Rusku.  
- V slovenských médiách prevažuje tvrdenie, že inflácia nie je takým strašiakom, že sa nafukuje, 
resp. že je nižšia, ako ju odhadovali. Ivan Mikloš v Denníku N tvrdí, že sa stane presný opak toho, 
čo kuvikajú odborníci. Názory z amerického FED tvrdia, že inflácia sa síce zrýchli, ale následne sa 
vyčerpá. Trend to komentuje slovami: Všetci čakajú infláciu, ktorá nemusí prísť. 

 

Hľadaný výraz: HYPERINFLÁCIA 

Slovenské denníky Nemecké denníky 

SME 
Pravda 
 
aktuality.sk 
Denník N 
 
hnonline.sk 
 
 
Trend 
Teraz (TASR) 
 
pluska.sk 

-   
- správy takmer výlučne 
o Venezuele 
-   
- správy o Venezuele, inak 
minimum správ 
- správy o Venezuele, inak 
minimum správ, ale zmienka 
o hitlerovskom Nemecku 
- správy o Venezuele a KĽDR 
- jediný článok z roku 2009 
o USA 
- správy väčšinou o Venezuele 

FAZ 
SDZ 
Handelsblatt 
 
 
 
die Zeit 
 
Stern 
dpa 

- množstvo správ aj názorov 
- množstvo správ, zmienky 
o Weimarskej republike a pod. 
- množstvo správ, vysvetelenia, názor, 
že domácnosti smerujú k turboinflácii 
- správy a názory, žiadne správy 
o Venezuele 
- neumožňuje vyhľadávanie 
- verejnosti neprístupné správy 
 

 

Sumár 
- Celkový dojem zo slovenských aj nemeckých správ je rozporuplný. 
- Prevaha slovenského komentovania hyperinflácie je zameraná na správy z Venezuely, ktorá 
zažíva tento ekonomický jav. Mimo týchto informácii je článkov minimum, len Hospodárske noviny 
spomínajú nemeckú minulosť a jej skúsenosti s hyperinfláciou. 
- Nemecká tlač je doslova plná negatívnych predpovedí, pomerne často sa spomína Weimarská 
republika, obrovský nárast cien a prepad hodnoty peňazí. Tento názor zaznieva jednak od 
oficiálnych predstaviteľov (centrálna banka), ale aj od ekonomických komentátorov. 

SVETONÁZOR 
máj 2021, Viktor Klimo 



VYSVETLIVKY K TABUĽKÁM 
FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung, založ. 1949 vo Frankfurte, liberálno-konzervatívne zameranie 
SDZ – Süddeutsche Zeitung, založ. 1945 v Mníchove, progresívno-liberálne zameranie 
Handelsblatt, založ. 1946 v Düsseldorfe, ekonomické zameranie 
die Zeit – týždenník, založ. 1946 v Hamburgu, centristicko-liberálne zameranie 
Stern – založ. 1948 v Hamburgu, magazín 
dpa – Deutsche Presseagentur – nemecká tlačová agentúra 

 


