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 SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV

Ceny a prémie Literárneho fondu
Slovo editora

To je stároèiami overený fakt. Správne
rozhodnutia umo�òujú o�ivenie a smerovanie.

V ka�dom prípade tomu majú
predchádza� reálne a objektívne
informácie, umo�òujúce vyjadri�
sa všetkým stranám a nadväzu−
júca diskusia. Najprv v rámci ko−
munity. Preto sa Redakèná rada
èasopisu FÓRUM rozhodla neza−
radi� niektoré záva�né, no kontro−

verzné príspevky do verejne prístupného vyda−
nia èasopisu. Z týchto príspevkov sme vytvorili
prílohu urèenú iba èlenom Slovenského syndi−
kátu novinárov. Dáva im priestor. Aby disku−
tovali. Aby si sami, po zvá�ení poskytnutých
informácií, vytvorili vlastný názor. Oèakávam,
�e sa oò podelia aj s redakciou nášho èasopisu.

Zostáva mi iba za�ela� vám všetkým priaz−
nivý vietor do myšlienkových pochodov. Aby
sme mohli po dovolenkovej sezóne informova�
aj širokú verejnos�. Preto�e náš èasopis má
svojho adresáta. Je ním ka�dý novinár a ka�dý
fanúšik médií a �urnalistiky. Nielen èlen SSN.

editor

ivot je sínusoida. Vzostupy striedajú pády.�

Soòa Ludvighová
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Jubilejný rok
Literárny fond u� 60 rokov podporuje tvorivú
èinnos� v oblasti slovesnej, divadla, filmu,
rozhlasu,televízie,zábavnéhoumenia,video−
tvorby aj poèítaèových programov. V jubilej−
nom roku ude¾oval výroèné ceny a prémie
spomedzi 206 príspevkov od 92 novinárov.

Desa�èlenná porota (predseda F. Tisoviè,
èlenovia: F. Bartko, V. Dobroviè, G. Horeèná,
M. Koš�álová, I. Podstupka, K. Škvarková,
V.Šmihula,M.�ilková,K.Grosmannová)kon−
štatovala, �e kvantita príspevkov bola pribli�−
ne na úrovni predchádzajúceho roka. Niektorí
autori precenili svoje schopnosti. Napríklad
aj takéto vety sme si mohli preèíta� v èlánku
jednej zo sú�a�iacich: „

“ To však bola výnimka…
Potešila roky trvajúca kvalita rozhlasových

príspevkov v kategórii spravodajstvo aj publi−
cistika. Je to však iba chvála autorov z rôz−
nych redakcií Slovenského rozhlasu. Iné rádiá
sa toti� o ocenenia neuchádzali. A koneène
siahlo na najvyššiu métu – Cenu LF aj agen−
túrnespravodajstvo.Charakteristicképreten−
to roèník bolo aj to, �e hoci porota neudelila
vo všetkých kategóriách ceny, rozhodova�
oprémiáchbolove¾mi�a�ké.Ašpirantovtoti�
bolo ve¾a. A èo sa zopakovalo z minulosti?
Nu�, niektorí novinári nevedia napoèíta� do

Rozmýš¾am, ako za−
èa�, èo napísa�. �a�ko, pre�a�ko sa mi píše ten−
to èlánok. Tento èlánok je asi najdlhší, èo som
kedy napísala...

troch, posielali opä� väèšie mno�stvo prác.
Preèo by porota mala zápasi� s tým, ktoré sú,
povedzme, z piatich poslaných tri najvydare−
nejšie, ak to ani sám autor nevie? A opä� sa
našli aj takí, ktorí so svojimi príspevkami
netrafili do správnej kategórie...

za novinársku tvorbu
v roku 2013 získali v kategórii:

Ján Dzúr z èasopisu

¼ubica Hargašová z Rádia Slovensko, RTVS

Lucia Virostková z Rádia Slovensko, RTVS

kolektív domáceho spravodajstva SITA

za novinársku tvorbu v roku 2013
získali 25 novinári:

Milan Èupka, Andrej Barát –
, Marián Šimo –
, Galina Lišháková−Cvrkalová – ,

Dan Himiè, �ivot, Jozef Sedlák – .
Ivica

Ruttkayová, RTVS, Rádio Devín, Eva Gerge−
lyová, RTVS, Rádio Slovensko, Jaroslav Rozsí−
val, RTVS, Rádio Devín, Barbora Kalinová,
RTVS, Slovenský rozhlas.

Pavol Fejér, Reportéri,
RTVS,STV,KatarínaZaèková,Reportéri,RTVS,
STV, Peter Navrátil, RTVS, STV, Ivan Brada,
Medzinárodná blamá�, Reportéri, RTVS, STV.

Jaroslav Vrábe¾ (spoluautorka
Katarína Gécziová), Košický Korzár

Elena
Koritšánska, RTVS, �urnál Rádia Regina, He−
lena Kanderková, RTVS, Rádio�urnál, Tatiana
Šušková, RTVS, Rádio Regina, Miroslava Ábe−
lová, Rádio�urnál, RTVS Rádio Slovensko.

Marek Vnenèák, TV Markíza, Ján Maloch,
TV Markíza, Richard Bolješik, TV JOJ

Mária
Candráková, , Michal Svítok, TASR.

Publicistika (tlaè a internetové médiá)

Publicistika (rozhlas)

Spravodajstvo (rozhlas)

Spravodajstvo (spravodajské agentúry)

Kategória publicistika

Kategória publicistika

Kategória televízia:

Kategória spravodajstvo
:

Kategória spravodajstvo :

Kategória spravodajstvo :

Kategória novinárska fotografia:

Šarm

Pravda,
Víkend RUN – the world ma−
gazine Šarm

Pravda

Plus 7 dní

predsedníèka Výboru sekcie pre �urnalistiku
a novinársku fotografiu LF

(tlaè, internetové
médiá):

(rozhlas):

(tlaè, interneto−
vé médiá)

(rozhlas)

(televízia)

Klára Grosmannová

Výroènú cenu

Prémie

Jedna zo štyroch laureátov Výroènej ceny LF
za novinársku tvorbu v roku 2013 ¼ubica
Hargašová preberá ocenenie z rúk riadite¾a
Literárneho fondu Ladislava Serdahélyho.
Foto Peter Procházka

Slovenský rozhlas vkročil do poslednej dekády storočnice svojej 
existencie. Bol všade tam, kde sa niečo dialo a 90 rokov priná-
šal užitočné, jasné a zaujímavé informácie, analýzy či rozhlaso-
vé hry. K stovkám redaktorov, vďaka ktorým sa Slovensko do-
zvedelo za tie roky všetko a ktorí posúvali dôležité informácie  
k občanovi patrí aj Mária Mikušová. V roku rozhlasového jubilea 
sa na chvíľu zastavila, a tak trochu sa zamyslela nad 45 rokmi, 
ktoré doteraz strávila s rozhlasovým mikrofónom. Dnes je dra-

maturgičkou zahraničného vysielania Radio Slovakia International RTVS, ale za tie 
roky si veru vyskúšala veľa rozhlasových profesií. 

lovenský syndikát novinárov má za 
sebou ďalšie búrlivé obdobie, ktoré sa 
dotklo nás všetkých. Pristúpiť sme mu-

seli k viacerým úsporným 
opatreniam, šetrenie sa do-
tklo bratislavského sídla aj 
regiónov. Zlé rozhodnutia 
z minulosti (Akadémia mé-
dií, Mediaregion, pôžička 
z nebankového subjektu) 
stále negatívne vplývajú 
na chod organizácie. A čo-
raz intenzívnejšie. To, čo 

malo priniesť osoh celej členskej základni 
v súčasnosti stále uberá z našich financií. 
Ruka v ruke s rozhodnutiami kráča aj 
zodpovednosť. Za každý krok, ktorý sme 
spravili alebo spravíme. Za chyby bývalých 
funkcionárov doplácame v súčasnosti. Ne-
prichádza do úvahy gesto: urobme za mi-
nulosťou hrubú čiaru a začnime znova plniť 
všetky funkcie našej stavovskej organizácie. 
Kauzy, ktoré môžu spravodlivo rozriešiť iba 
súdy sú finančne náročné a veľmi zdĺhavé. 
A zaberajú ten vzácny čas, ktorý by sme 
mali venovať iným osožným aktivitám. 
Odrádza nás to, no nemôžeme sa vzdať. 
Slovenský syndikát novinárov  musí prežiť 
a prežije. Už len z toho dôvodu, že väčši-
na našej členskej základne chce aj naďalej 
stavovsky patriť do Slovenského syndikátu 
novinárov. 
Máme jasno v tom, že sa nevzdáme boja 
o náš majetok, o naše práva a o našu bu-
dúcnosť. Rok 2017 bude z tohto pohľadu 
rozhodujúci. Rozhodujúca bude aj schop-
nosť členskej základne pochopiť túto víziu. 

Daniel Modrovský
predseda SSN
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           SI...
Editoriál Vráťme SSN 

vážnosť
str. 3. a 4.

O novinárskych 
prostitútkach

str. 10.
Držiteľka Pulitzera 

na Slovensku
str. 16.

Hrubá čiara? 
Nie!

S

ROK 2016: jubileá verejnoprávnych médií 

Rozhlas je môj život

Po maturite si sa nedostala na vysokú 
školu, zmenila si Tatry za Bratislavu 
a stala si sa hlásateľkou Českosloven-
ského rozhlasu na Slovensku. Aké to boli 
roky? 
Tvorivé. Aj keď sú mnohí presvedčení, že 
hlásateľ iba reprodukuje text. Zaujímala 
som sa o slovo, o prednes, hľadala som 
uplatnenie do ďalších skúšok na vyso-
kú školu. Prijali ma, ale nešla som hneď 
k mikrofónu. Musela som si preskákať veľa 
oťukávaní a cvičení, modulovanie hlasu, 
chodila som na javiskovú reč, absolvovala 
som veľa školení s docentom Jozefom Mis-
tríkom aj docentom Ábelom Kráľom, zaži-

la som ešte aj Viliama Záborského, ktorý 
cibril nielen mňa, ale celý hlásateľský 
kolektív. Boli sme pod prísnou kontrolou 
veľmi významných es slovenského jazyka 
a fonetiky. 
Po reprodukovaní písaného textu si do-
stala šancu tvoriť. Nezostala si pri čítaní 
napríklad programu Rádia Devín...
Aby som mohla byť dobrou sprievodky-
ňou programom, tak som chcela pri zahla-
sovaní – napríklad koncertu – vedieť mini-
málne to, akej národnosti je skladateľ, čo 
zažil, ako tvoril, aby – ak mi vznikne nejaká 
časová diera, som mala dostatok slov. 

(Pokračovanie na 11. str.)

Milan Antonič sa po rozľahlých a bohatých archívoch Slovenskej te-
levízie prechádza už takmer polstoročie. Históriu verejnoprávnej 
televízie preto pozná dokonale, bez váhania vymenúva jej vzostupy 
i pády. V Slovenskej televízii pracuje od roku 1970. V súčasnosti za-
stáva funkciu vedúceho tímu televíznych fondov a dokumentácie ar-
chívu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). 
Keďže to znie príliš komplikovane, už 46 rokov je Milan Antonič jed-

noducho hrdý na to, že môže byť „archivárom Slovenskej televízie.“ Okrem toho 
autorsky pripravil do vysielania desiatky relácií zo zákulisia televízie a jej archívu.

Politici nech do nás nerýpu, 
máme tu legendy

Keď sa obzriete späť do minulosti, aké 
míľniky vidíte v šesťdesiatročnej histórii 
televízie na Slovensku?
Prvé vysielanie, teda začiatok, je už samot-
nou definíciou míľnikom. No za taký naj-
významnejší zvrat, skutočný míľnik v tele-
víznych technológiách, považujem prelom 
60. a 70. rokov, keď sa objavila možnosť 
využívať klasický videozáznam (známe sú 

heslá ako TMZ či Ampex – najstarší mag-
netický videozáznam). Dovtedy fungovala 
nedokonalá technológia prenosu signálu 
z televíznych kamier na 16 mm filmový pás.
A bol to originál, nie negatív, čiže aj z hľa-
diska manipulácie to bolo nedokonalé. Na 
druhej strane, aj vďaka tomu sa niektoré 
inscenácie zachovali.

(Pokračovanie na 12. str.)
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Ani sme sa nenazdali a od 12. snemu SSN uplynul rok. Hoci nie je povinnosťou – iba 
dobrým zvykom – pravidelne každý rok bilancovať odpočet snemových uznesení 
a uznesení predstavenstiev, 8. zasadnutie P SSN (1. 12. 2016) hodnotilo uplynulých 
dvanásť mesiacov. Väčšina uznesení snemu je buď splnená alebo sa plní (úloha tr-
valá), prípadne sa ich plnenie bude bilancovať na prvom budúcoročnom zasadnutí 
P SSN. 

7. a 8. zasadnutie P SSN sa uskutočnilo 18. 10. a 1. 12. 2016, 
kolégium rokovalo trikrát (18. 10., 18. 11. a 1. 12. 2016)

Rok od snemu: uznesenia plníme, financie chýbajú

Týka sa to napríklad trvalých úloh ulože-
ných regionálnym predsedom SSN: hľadať 
nové možnosti na získanie finančných 
prostriedkov pre fungovanie RO SSN  
a úspornými opatreniami znížiť nákla-
dy na činnosť RO SSN. Regióny tieto dve 
úsporné opatrenia v spolupráci s ústredný-
mi orgánmi SSN plnia takpovediac denne. 
A čo je dôležité, vymieňajú si aj skúsenos-
ti. Vážnou nesplnenou úlohou (zatiaľ) 
zostáva rozpracovanie programových 
syndikátnych téz, za ktoré zodpovedá 
predseda SSN. Uzneseniami snemu a in-
ventúrou uznesení doterajších siedmich 
zasadnutí P SSN, ktoré písomne pripravil 
M. Dávid a dopracuje ho s K. Grosmanno-
vou o uznesenia 8. zasadnutia, sa bude 
zaoberať prvé budúcoročné, čiže 9. zasad-
nutie P SSN. 
Zhromaždenia aj referendum
Ôsme zasadnutie P SSN skonštatovalo, že 
sme splnili aj ďalšiu snemovú úlohu vyplý-
vajúcu z diskusie: zladiť funkčné obdobia 
predsedu, predstavenstva a Kontrolnej 
rady SSN s volebnými obdobiami re- 
gionálnych funkcionárov. Vo všetkých 
regioorganizáciách okrem banskobystric-
kej sa uskutočnili zhromaždenia, na kto-
rých zvolili na obdobie dvoch rokov svoje 
orgány a funkcionárov: výbory, kontrolné 
komisie, tie si následne volili predsedov, 
prípadne podpredsedov (ich prehľad a po-
znatky zo zasadnutí prinášame na inom 
mieste – pozn. red.). Na všetkých zhromaž-
deniach sa zúčastnili aj D. Modrovský a K. 
Grosmannová (s výnimkou Trnavy, tam 
chýbal predseda a Prešova, kam nemohla 
prísť prvá podpredsedníčka). Termín tých-
to dvoch regionálnych zhromaždení im ko-
lidoval s ich inými neodkladnými syndikát-
nymi pracovnými povinnosťami. V diskusii 
dominovali témy: zvyšovanie počtu členov 
SSN, nezáujem mladých, spôsob a mož-
nosti zvýšenia autority novinára a jeho 
organizácie, ale otázky sa týkali aj finanč-
ných, právnych či sociálnych aspektov SSN. 
Banskobystrická regionálna organizácia 
vyskúša v praxi referendum, výsledky 
tohto hlasovania o nových orgánoch 
a funkcionároch sa dozvieme v januári.
Menej príjmov, viac výdavkov
Každé zasadnutie P SSN – výnimkou ne-
bolo ani siedme (18. októbra 2016) a ôsme 
(1. decembra 2016) sa zaoberá finančným
hospodárením SSN. Predstavenstvo po-

súdilo výsledky hospodárenia Bratislavy 
a regiónov do konca októbra 2016, zao-
beralo sa dlžníkmi za nájomné, finanč-
ným výhľadom do konca roka, stavom 
prenájmu budovy, ďalšími možnosťami 
úspor a návrhom prvej verzie budúco-
ročného rozpočtu. 
Máme k dispozícii výsledky hospodárenia 
za desať mesiacov roka, a hoci sa rozdiel 
medzi vyššími výdavkami a nižšími príjmami 
z mesiaca na mesiac znižuje, stále nemôže-
me konštatovať, že syndikát hospodári vy-
rovnane. Dôvodom je súhrn nepriaznivých 
okolností: syndikát stále nemôže voľne na-
rábať so svojím majetkom (najmä Domom 
novinárov). Podali sme síce na príslušný súd 
návrh na zrušenie predbežného opatrenia, 
zatiaľ však zrušené nebolo, hoci dôvody 
naň dávno pominuli... Aj z tejto situácie 
vyplýva, že sme oklieštení v možnosti pre-
najímania voľných priestorov v Dome no-
vinárov. Prenájom všetkých priestorov by 
výdatne umožnil vyrovnané hospodárenie 
SSN zostalo by aj na nepredvídané výdavky 
(poruchy, havárie, opravy). 
Finančné hriechy minulosti
Ak si uvedomíme, že musíme riešiť aj mnohé 
hriechy minulosti (nelegálnu letnú záhradu 
reštaurácie, zle vymeraný pozemok a s tým 
súvisiace problémy v Modre-Harmónii (San-
dra baru, čiže našej druhej nehnuteľnosti), 
financovanie právnych a súdnych sporov,
ktoré sú dedičstvom bývalej predsedníčky 
SSN, neúspešne vymáhateľné dlhy (bývalý 
podnájomník N-Partner Group nám dlží 
6 282,76 €, zo 4. poschodia sa odsťahoval 
potajomky koncom augusta 2014, zanechal 
zdevastované priestory a nezaplatené ná-
jomné za niekoľko mesiacov). Jeho „nástup-
ca“ v tých istých priestoroch síce zaplatil za 
prvý mesiac, ale prakticky tam nepôsobil, 
takže chybu urobil v tom, že sa niekoľko 
mesiacov „zabudol“ odhlásiť, čiže ukončiť 
zmluvu. Aj uňho dlh narastal... Konatelia 
reštaurácie Pulitzer si v súčasnosti vzorne 
platia za priestory, splácajú už aj dlhy z mi-
nulosti, darí sa vymáhať meškajúce nájom-
né od firmy EKOS PLUS, dlhy znížila aj firma
Pobratim a Skylight. 
Kvapne konečne aj z AM?
Dúfame konečne, že sa predstavenstvu 
podarilo dohodnúť s dvoma predstaviteľ-
mi Akadémie médií E. Mikurčíkom a V. Gaj-
dičiarom o splatení ich dlhu. Za nájomné 
dlhuje AM syndikátu 4834 eur od 2. decem-

bra 2015 do polovice júna 2016, k tomu 
pribudlo 101 eur za septembrový prená-
jom miestnosti na štátnice. Obaja predsta-
vitelia AM sľúbili dlh vyrovnať do konca 
apríla 2017, pričom prvú splátku má do-
stať SSN už v decembri. Predstavenstvo 
tlmočilo V. Gajdičiarovi a E. Mikurčíkovi 
ďalšie požiadavky syndikátu (boli s nimi už 
oboznámení aj písomne), žiadajú od AM 
odhlásenie ich sídla z adresy SSN a doru-
čenie hodnoverného dokladu o spôsobe 
zmeny majiteľa AM. Zároveň oboch in-
formovali, že SSN nemá žiadneho nomi-
nanta (ani D. Modrovského) v žiadnych 
štruktúrach AM. Predstavitelia AM sa 
zaviazali okrem splatenia dlhu, ktorý 
nespôsobili, že doklad o zmene majiteľa 
AM dodajú syndikátu. Informovali, že 
zmenu sídla stále zdĺhavo riešia s úrad-
mi.
Bez nových preukazov
Pred 8. zasadnutím P SSN sa zišla štvor-
členná komisia (D. Modrovský, M. Hajdin, 
Ľ. Sedláková a za kanceláriu SSN A. Sto-
láriková) na prípravu výmeny členských 
preukazov. Na zasadnutí sa zúčastnila aj 
K. Grosmannová. Komisia mala definitív-
ne rozhodnúť o dvoch záležitostiach: 
podobe nových plastových preukazov  
s bezpečnostnými kódmi a spôsobe vý-
meny týchto preukazov (fotografie no-
vinárov, spôsob platby, suma za nový pre-
ukaz a veľa ďalších detailov, ktoré by sa 
mali uskutočniť sčasti v Bratislave a sčasti 
v regiónoch). Komisia zamietla v tejto 
fáze výmenu predovšetkým z finanč-
ných dôvodov a z nepripravenosti tejto 
výmeny. SSN je vo vážnej finančnej situá-
cii, pričom vzhľad a ukážka nových preuka-
zov stále neboli k dispozícii (D. Modrovský 
tvrdil, že ich z ČR poslali 23. novembra, do 
1. decembra však na SSN neboli doruče-
né). Nebol vypracovaný ani harmonogram 
výmeny preukazov. Dva regióny (košický 
a banskobystrický) podporili, aby SSN as-
poň nadchádzajúci kalendárny rok nevy-
mieňal preukazy. Predstavenstvo tento 
krok schválilo. Schválilo aj výšku člen-
ského na budúci rok, zostane rovnaká 
ako v roku 2016. Októbrové zasadnutie 
P SSN schválilo návrh na ukončenie pla-
tenia členských príspevkov za rok 2015 
k 31. 12. 2016. Súhlasilo aj s novelizáciou 
dokumentu Zásady členstva SSN (uve-
rejnený je na internetovej stránke SSN). 
Predstavenstvo veľmi ocenilo včasný 
prístup a koncipovanie stanoviska SSN 
k výrokom R. Fica na adresu novinárov. 
Vypracoval ho M. Dávid, pripomienkovali 
a podpísali všetci členovia P SSN (uverejňu-
jeme ho na inom mieste – pozn. red). 

Klára Grosmannová
prvá podpredsedníčka SSN
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RO SSN Košice
Predsedníčka: 
Beáta Penxová-Mačingová 
Podpredsedníčka: 
Zuzana Bobriková 
Mária Čigášová
Ľuba Koľová
Radomír Mlýnek
Kontrolná rada:
Predsedníčka: 
Mária Paličková 
Ernest Groh
Magdaléna Haburová
RO SSN Prešov
Predseda: 
Milan Grejták
Kvetoslava Mudríková
Ján Jacoš
Miroslava Baranová
Marta Mochnacká
Kontrolná rada: 
Predseda: 
Viktor Zamborský 
Ľuboš Kašický
Petra Gajdošová

RO SSN Žilina
Predseda: 
Michal Lašut  
Eva Bučová 
Matej Bórik 
Milan Matušinský 
Miriam Migátová 
Kontrolná rada:
Predsedníčka: 
Irena Čižmáriková
Peter Rovnianek 
Juraj Antal 
RO SSN Trnava
Predsedníčka: 
Dáša Ondrušková
Podpredseda: 
Pavol Tomašovič
Viera Barošková
Matej Hajdin
Miloš Majko
Kontrolná rada:
Predsedníčka: 
Elena Ursinyová 
Miroslava Kuracinová Valová

Kto je kto v regiónoch

…čiže „Boj pokračuje!” Tento tradičný por-
tugalský protestný slogan v ostatných ro-
koch azda najvýstižnejšie vyjadruje úsilie 
Slovenského syndikátu novinárov (SSN). 
Spočíva v doslova „bojovej úlohe“ – robiť 
všetko pre to, aby to bola životaschopná sta-
vovská organizácia, ktorá bude v plnej miere 
obhajovať profesijné záujmy svojich členov (i 
ďalších novinárov) a zároveň musí byť takou, 
aby dokázala vyvíjať pre nich zmysluplnú 
činnosť aj v blízkej budúcnosti. Toto konšta-
tovanie platí pre jednotlivé regionálne orga-
nizácie (RO) dvojnásobne. Napokon, potvr-
dilo to aj regionálne zhromaždenie našej RO 
v Košiciach. 
Prvé zistenie 
Nízka účasť delegátov – už azda ani nepre-
kvapila. Novinári jednoducho času nazvyš 
nikdy nemali, nemajú a mať nebudú. A na 
schôdzovanie už vôbec nie, hoci to výročné 
mohlo byť dobrou príležitosťou na to, aby 
prišli po roku povedať „pár slov do vlastných 
radov“, či prispieť a inšpirovať iných svojím 
dobrým nápadom, ktorý by sa v konečnom 
dôsledku mohol premietnuť do zaujímavej 
akcie, vydareného podujatia. Nuž ale – „C 
ést la vie“, lebo život je už naozaj raz taký, že 
vždy budeme za bližšiu považovať košeľu ako 
kabát. Keďže nezamestnaných aj v našich 
radoch neutešene pribúda (a masmediálky 
už takmer v každom okresnom meste ročne 
chrlia desiatky a desiatky nových Kischov  
a Pulitzerov), je prirodzené, že tí, ktorí prá-
cu majú, sa jej držia zubami-nechtami, takže 
im na svoju “mimoškolskú činnosť” už veľa 
voľných minút nezostáva…
Druhé zistenie
Aj naša 130-členná RO starne, prekvapuje 
skutočne len tých menej veci znalých. Mla-
dej a najmladšej novinárskej generácii totiž 

„A luta continua!“
zrejme stačí nad hlavou virtuálna strecha, 
no aj tak sa k nám za posledný rok pridalo 
ďalších 8, poväčšine mladých kolegov. My, 
skôr narodení, sa však stále stretávať chceme 
hlavne „face to face“, čoho najlepším dôka-
zom je aspoň stručný výpočet našich akcií: 
vlaňajší 7. letný tábor Miniškola mladých mo-
derátorov a následná premiéra TV magazínu 
talentovaných budúcich kolegov, seminár pre 
regionálnych novinárov (pripravený v spolu-
práci s Informačnou kanceláriou Európskeho 
parlamentu na Slovensku), fotovýstava a dis-
kusia v rámci Dní Ukrajiny, ale tiež obligátne 
stretnutie jubilantov a v neposlednom rade 
náš „modrý Maurícius“ – autorská súťaž no-
vinárov východoslovenského regiónu. S vý-
datnou pomocou Literárneho fondu máme 
za sebou už jej 21. ročník.
Quo vadis?
Chlebom naším každodenným však bolo, je 
a určite aj zostane to najhlavnejšie – organizo-
vať a pripraviť pre kolegov tlačové konferen-
cie so zaujímavými a kompetentnými hosťami, 
lebo od nich môžu okrem hlavnej témy získať 
pre svoju robotu mnohé ďalšie cenné tipy. Prá-
ve TO nás novinárov nielen obrazne, ale doslo-
va živí – kolegov určite neraz tieto „produkty“ 
inšpirovali vo vlastnej tvorbe a nám za pro-
fesionálne služby zaplatili nielen „náhodní“ 
a jednorazoví klienti, ale aj takí, ktorí s nami 
podpísali celoročné zmluvy o vzájomne pro-
spešnej spolupráci. Nuž a práve v aktivitách 
a ich dostatočnom finančnom “badžete” je
ukrytá (možno aj pre ostatné RO SSN) sloven-
ská odpoveď na známu latinskú otázku: Quo 
vadis? Za novými a ďalšími klientmi s ponu-
kou našich služieb – len tak naša organizácia 
v regiónoch prežije. A to aj napriek tomu, že 
Slovensko (jeho dva východné regióny nevyní-
majúc) je na jeden meter štvorcový skutočnou 
mekkou médií – rôznych PR agentúr, hovorcov, 

mediálnych domov, odborníkov… No celkom 
určite – a nielen v Košickom a Prešovskom 
kraji – platí, že SSN je len jeden. Práve o túto, 
v minulosti (nie takej dávnej) toľko zaznávanú 
značku, stojí zato zabojovať. 

Beáta Penxová-Mačingová
predsedníčka RO SSN Košice

Staronový predseda prešovskej regionálnej 
organizácie Milan Grejták zdôraznil potre-
bu vrátiť vážnosť a silu novinárskej organi-
zácii: „Snaha o rozvoj členskej základne 
by možno mala ešte väčšiu odozvu, keby 
sa celkový obraz syndikátu novinárov,  
a to nielen v očiach novinárskej verej-
nosti, zlepšoval." Zhromaždenie položilo 
akcent na užšiu spoluprácu s Inštitútom 
slovakistiky a mediálnych štúdií FF Prešov-
skej univerzity a na programovú konferen-
ciu o smerovaní syndikátu. Živú diskusiu  
i námety z nej ocenil aj predseda Slovenské-
ho syndikátu novinárov Daniel Modrovský  
a podčiarkol, že jeho prácu stále obmedzu-
je riešenie zložitej ekonomickej situácie.
Rok 2016 v prešovskej regionálnej orga-
nizácii Slovenského syndikátu novinárov 
graduje vyhodnotením štvrtého ročníka 
súťaže stredoškolských časopisov v spolu-
práci s Prešovským samosprávnym krajom 
a výstavou novinárskych fotografií Prešov
paparazzi 2016 (o podujatí informujeme na 
inom mieste – pozn. red.).

Ján Jacoš 
RO SSN Prešov

Trenčianskej regionálnej organizácii vý-
razne pomohlo rozhodnutie nechať časť 
prostriedkov z vybratých členských prí-
spevkov práve v regióne. Toto skonšta-
tovala predsedníčka RO SSN v Trenčíne 
Ľuboslava Sedláková na výročnom zhro-
maždení. Práve vďaka týmto prostriedkom 
mohli zorganizovať, v spolupráci s Meto-
dicko-pedagogickým centrom (detašované 
pracovisko Trenčín) už druhý ročník literár-
nej súťaže pre žiakov (ôsmakov a deviata-
kov) základných a stredných škôl. Vlani bol 
témou súťaže Ľudovít Štúr a trenčiansky 
región. Tento rok bola téma opäť aktuál-
na – Prezentácia môjho regiónu ako šanca 
na zviditeľnenie Slovenska v období slo-
venského predsedníctva v Rade Európskej 
únie. Do oboch sa zapojilo takmer dvesto 
žiakov a súťaž mala aj dobrý mediálny 
ohlas. Ak bude stanovený rovnaký pomer 
odvodu členských príspevkov je obojstran-
ný záujem ďalej rozvíjať túto tradíciu. A tak 
by na budúci rok chceli vyhlásiť opäť tému, 
ktorá žiakov zaujme.
Na výročnom zhromaždení najviac rezono-
vala túžba, aby sa SSN vrátila vážnosť akú 
mala v minulosti. Aby sa novinárska orga-
nizácia už mohla viac starať o novinárov 
ako zápasiť o peniaze.

Štefan Šicko
RO SSN Trenčín

RO SSN Trenčín
Predsedníčka: 
Ľuboslava Sedláková 
Oľga Kajabová
Ildikó Reznerová 
Vaclav Kohler 
Imrich Modrocký 
Kontrolná rada:  
Predseda:
Leo Kužela 
Jaroslav Balocký
Dušan Ovádek 
RO SSN Nitra
Predsedníčka: 
Monika Nemčeková 
Podpredsedníčka: 
Ľudmila Synaková 
Tibor Ujlacký
Jozef Chovanec
Monika Procházka Ujlacká
Kontrolná rada:
Predsedníčka:
Veronika Töröková 
Vladimír Vinkler
Zlatica Gregorová

Vráťme vážnosť SSN!

Viac sa starať o novinárov 
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sedníčkou Klárou Grosmannovou. Pred-
seda RO SSN Michal Lašut pripomenul 
niektoré z aktivít, na ktorých sa zúčastnili 
jednotliví členovia: otváranie pltníckej se-
zóny v Strečne, tradičné posedenia (talk 
show) s Milanom Matušinským a jeho 
hosťami, mnohé fotosúťaže, participovali 
na niekoľkých krstoch kníh, umeleckých 
vernisážach a mediálnych výstupoch ako 
napr. odovzdávanie 2 etapy budovania 
kanalizácie a čistiarní odpadových vôd 
v oravskom regióne. Podotkol, že neme-
nej dôležitá je aj spolupráca s partner-
mi – spoločnosťami UVEA MEDIKLINIK,  
FOMI, KIA Motors Slovakia. 
Michal Lašut ocenil spoluprácu s miest-
nou samosprávou najmä s mestami Žili-
na, Martin, Vrútky, Turčianske Teplice pri 
novinárskych akciách a kultúrnych po- 
dujatiach. Minútou ticha si spomenuli aj 
na zosnulého dlhoročného člena Jozefa 
Medveckého. 

 Miriam Migátová, RO SSN Žilina

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinár-
sku fotografiu Literárneho fondu v súlade
so svojím poslaním stimulovať kvalitnú 
masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje 
ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v ob-
lasti tlače i elektronických médií.
Tvorivá cena sa udeľuje v týchto kategó-
riách:
-    publicistika:
• tlač, internetové médiá         
• rozhlas   
• televízia 
- spravodajstvo:
• tlač, internetové médiá         
• rozhlas   
• televízia
• spravodajské agentúry 
- novinárska fotografia  
Okrem autorov môžu návrhy na ocenenie 
podávať šéfredaktori, katedry žurnalistiky, 
členovia výboru sekcie.

Spomedzi 51 členov s platnou členskou 
známkou sa na regionálnom zhromaž-
dení zišlo jedenásť novinárov, aby sa 
dozvedeli najnovšie informácie o si-
tuácii v SSN od úst predsedu Daniela 
Modrovského a 1. podpredsedníčky 
Kláry Grosmannovej. Krátko zhodnotili 
aktivity regionálnej organizácie od sne-
mu a načrtli smerovanie do budúceho 
obdobia. Nitrianska organizácia nemá 
vlastnú kanceláriu, platenú pracovníč-
ku, či syndikátom platený telefón, na-
priek tomu sa jej darí pripravovať tra-
dičné podujatia. Ibaže na aktivitu orga-
nizácie negatívne vplýva veľký rozptyl 
členov, len zhruba štvrtina  z nich pracuje 
príp. býva v Nitre. Najviac ich pôsobí v No-
vých Zámkoch. K najvýraznejším aktivitám 
patria celoslovenské stretnutia novinárov 
v rámci Klubu firemných a regionálnych
médií, ktoré nitrianska regionálna organi-
zácia pripravuje. 
V diskusii bola reč o zložitej finančnej situá-
cii SSN. Aj o nových možnostiach vzdeláva-
nia. Novinári by uvítali, aby sa to dialo elek-
tronickou formu. Želajú si, aby sa doriešil 

V Nitre chcú dať šancu mladým

Foto Daniel Modrovský

Foto Matej Hajdin 

Účastníci regionálneho zhromaždenia v Ži-
line sa zaujímali o všetky problémy, ktoré 
v súčasnosti doslova lomcujú novinárskou 
organizáciou. Odpovede na mnohé otáz-
ky týkajúce sa napätej finančnej situácie,
právnych káuz, možností sociálnych pod-
pôr v spolupráci s Litfondom a Nadáciou 
Čisté slovo či Akadémii médií mali poruke 
predseda Slovenského syndikátu noviná-
rov Daniel Modrovský spolu s 1. podpred-

Najviac zaujímalo členov regionálnej or-
ganizácie v Trnave dianie v SSN. Mnohé 
objasnila podpredsedníčka SSN Klára 
Grosmannová. Informovala aj o pretrvá-
vajúcich súdnych sporoch SSN a aktivitách 
syndikátu. Člen RO a zároveň trnavský zá-
stupca v predstavenstve SSN  Matej Haj-
din predstavil novú podobu novinárskeho 
preukazu. Zaoberali sme sa okrem iného 
možnosťami využívania facebooku v novi-
nárskej práci. Cenné boli najmä skúsenos-
ti M. Hajdina, ktorý postavil prezentáciu 
na skúsenostiach získaných spravovaním 
vlastného webu. 
Minútou ticha sme si spomenuli na nášho 
člena Miroslava Košťanyho, ktorý zomrel  
v máji tohto roku. Keďže naša schôdza 
bola po formálnej časti neformálne vyhlá-
sená aj za predvianočný večierok RO bez 
kapustnice, v jej závere účastníkov potešili 
poukazy do nového trnavského akvacen-
tra. 

Dagmar Ondrušková
predsedníčka RO SSN Trnava

V Trnave aj  
o facebooku 

Tvorca sa môže uchádzať o cenu za tvorbu 
uverejnenú v roku 2016, a to maximálne 
tromi samostatnými súťažnými príspevka-
mi alebo jednou sériou s maximálne tro-
mi príspevkami alebo jedným tematickým 
celkom. V kategórii novinárska fotografia
zase maximálne tromi samostatnými foto-
grafiami alebo sériou pozostávajúcou ma-
ximálne zo šiestich záberov, ktoré treba 
zdokumentovať. 

Prihlášky, súťažné príspevky a anotácie 
je potrebné predložiť v troch exemplá-
roch, novinárske fotografie v 1 exemplá-
ri. 
Návrhy na cenu treba poslať do 31. 1. 
2017 na adresu Literárny fond, Grösslin-
gová 55, 815 40 Bratislava 1

Viac informácií aj prihlášku nájdete na 
www.ssn.sk alebo na www.litfond.sk

Devízou je spolupráca so samosprávou

Zľava: Michal Lašut, Daniel Modrovký, Matej Bó-
rik a Eva Bučová.
Foto Miriam Migátová

nový vzhľad novinárskych preukazov. Za 
dôležitú úlohu organizácia naďalej pova-
žuje rozširovanie členskej základne, najmä 
o mladých kolegov, ktorí by mohli priniesť 
nové nápady a aktivity. 
Žiaľ, ani nie mesiac po regionálnom zhro-
maždení novozvolený predseda kontrolnej 
rady Jozef Malý náhle zomrel, a na jeho 
miesto nastúpi zvolený náhradník.

Monika Nemčeková
predsedníčka RO SSN Nitra

Literárny fond vyhlasuje súťaž
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o cenách ešte rokujeme, takže sú len o- 
rientačné. Za 4 noci s plnou penziou, 
technickým zabezpečením, muzikou 
a občerstvením počas pretekov zaplatia 
novinári 155 eur, hostia 165 eur a študenti 
žurnalistiky 145 eur. Rodinní príslušníci, 
dobrí spoločníci, priatelia a známi sú víta-
ní. Doprava  – individuálna. Je to jubilejné 
stretnutie a podľa  posledných informácii 
sa k nám pridajú aj kolegovia z Českej re-
publiky. Prosíme, nenechajte si prihláse-
nie na poslednú chvíľu. 

V prípade, že máte záujem, vypíšte pri-
hlášku a zašlite na e-mailovú  adresu: 
bbystrica@ssn.sk, najneskôr do 10. 
februára 2017!!! 

Členku RO SSN v Trnave Vieru Baroškovú 
ocenilo jej mesto Senica pri príležitosti 
40. výročia založenia mestského časopisu. 
Tvorí ho už tridsaťšesť rokov, z toho od 
roku 2000 na plný úväzok. Dovtedy Našu 
Senicu robila popri svojej dennikárskej 
práci. Mestské noviny sú vyhľadávaným 
periodikom, ktoré mapuje dianie v Seni-
ci vo všetkých oblastiach. Priestor v nich 
dostáva samospráva, príspevky zo spolo-
čenského života, firiem, kultúry, športu, 
tretieho sektora, histórie,  voľnočasové 
aktivity, ale svoj priestor tu nachádzajú aj 
Študentské listy.
Cena mesta, ktorú prevzala od primátora 
Branislava Grimma, je v tvare srdca s nápi-
som Verejné poďakovanie mesta za ... časť 
Vášho srdca pre iných. A to presne na Vier-
ku pasuje.

Dáša Ondrušková
 RO SSN Trnava 

Vieru Baroškovú 
ocenili srdcom 

Primátor Branislav Grimm a Viera Barošková.
Foto archív mesta Senica

Milovníci lyžovania! Viete, že naše 
tradičné výročné stretnutia na lyžiach 
bude oslavovať štyridsiatku? A viete, že 
polovicu z týchto stretnutí organizova-
la Regionálna organizácia SSN v Banskej 
Bystrici a ostatných pár rokov slovenská 
sekcia SCIJ (Ski Club International of  
Journalists)? Čo sa týka osôb, sú stále 
tie isté, a preto by sme vám práve my 
radi oznámili, že tradičné výročné stret-
nutie – v poradí už XL majstrovstvá 
Slovenska novinárov lyžiarov pre vás 
pripravujeme  v termíne 28. februára –  
4. marca 2017  na Malinom Brde  v hote-
li Hrabovo. 
Nepriaznivá ekonomická situácia stále 
pretrváva, sponzori sú v nedohľadne, 

Malinô Brdo privíta novinárov-lyžiarov
Akceptačný list  dostanete do 15. 2. 
2017. 
Informácie získate na: 0905 404 724 
(I. Kubeková) alebo na 0905 602 820,  
mtolnayova@gmail.com (M. Tolnayo-
vá).

Upozorňujeme, že osobné údaje potre-
bujeme nielen na prihlásenie, ubytova-
nie, ale aj na poistenie účastníkov a ce-
lého podujatia. V prípade, že viete o nie-
kom, kto má záujem, informujte ho.  
Tešíme sa na stretnutie.

Organizačný štáb:  M. Tolnayová,  
I. Kubeková, G. Bömchesová                                          

 

Program Asýrski kresťania z produk-
cie RTVS (televízne štúdio Košice) získal  
1. cenu na Medzinárodnom festivale te-
levíznych a rozhlasových programov pre 
národnostné menšiny Môj rodný kraj na 
Ukrajine (8. – 10. 9. 2016). Autorkou a re-
žisérkou tohto programu z cyklu Orientá-
cie je Silvia Košťová a kameraman Milan 
Rezníček. Medzinárodná televízna porota, 
ktorej členkou bola aj Ľuba Koľová (tímlí-
derka Redakcie národnostného vysiela-
nia RTVS, televízne štúdio Košice) vysoko 
ocenila emocionálne posolstvo životných 
príbehov 25 rodín. Program odkrýva ich 
strach pred vojnou a prenasledovaním, 
ponúka pohľad do života v táboroch až po 
príchod a život na Slovensku. Výpovede 
umocňoval ich autentický cirkevný spev 
a všetko podčiarklo citlivé oko kamery. 
Na Ukrajine súťažilo v rozhlasovej aj te-
levíznej kategórii vyše 110 prác. Na 18. 
ročníku medzinárodného festivalu Môj 
rodný kraj  malo svojich zástupcov okrem 
Ukrajiny aj Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, 
Čierna Hora, Anglicko, Poľsko, Rakúsko 
a Slovensko. RTVS malo na tomto roční-
ku výrazné postavenie. Hosťami podujatia 
boli akademik Mikuláš Mušinka, významný 
folklorista, etnograf, historik a ukrajinista 
zo Slovenska. Pred besedou videli diváci 
film k jeho 80. životnému jubileu z tvorby
národnostnej redakcie Košického televíz-
neho štúdia (autorka Ľuba Koľová, kame-
raman Ladislav Csiky). 
O rozhlasovom národnostnom vysielaní 
hovoril programový riaditeľ rozhlasu RTVS 
Vincent Štofaník. Keďže rozhlas a televízia 
na Ukrajine prechádzajú reorganizáciou, 
o tieto informácie bol veľký záujem. 
Okrem hlavnej ceny samostatné medzi-
národné poroty - rozhlasová a televízna 
udelili aj zvláštne ocenenia. V kategórii 

Môj rodný kraj s vavrínmi 
víťazstva pre Košičanov

Autorka a režisérka programu Asýrski kresťania 
Silvia Košťová (vľavo), ktorá spolu s kamerama-
nom Milanom Rezníčkom získala 1. cenu na Me-
dzinárodnom festivale televíznych a rozhlaso-
vých programov pre národnostné menšiny Môj 
rodný kraj na Ukrajine spolu s členkou medziná-
rodnej poroty Ľubou Koľovou. 
Foto Viera Sásová

televízna tvorba za dielo z cyklu (Ne)celeb-
rity – profil o Anne Derevjanikovej, spe-
váčke, dirigentke, pedagogičke a propagá-
torke rusínskych a ukrajinských ľudových 
piesní. Autorkou profilu je Silvia Košťová 
z košického televízneho štúdia. 
V kategórii rozhlas prisúdila odborná po-
rota špeciálnu cenu Ľudmile Garjanskej, 
autorke programu z cyklu Korene s názvom 
30 rokov zboru Karpaty.
Aj záverečný program bol v znamení Slo-
venska, keď ako ďalší hosť programu vystú-
pil folklórny súbor Kňahinka z Čičavy. Celý 
program záverečného ceremoniálu vysiela-
la naživo Ukrajinská televízia prostredníc-
tvom kanálu Tisa, a tak sa tieto informácie 
o oceneniach a víťazoch dostali do rôznych 
krajín Európy. 

Beáta Penxová-Mačingová 
 RO SSN Košice 
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Sú medzi nami kolegovia, ktorí chcú byť 
členmi SSN iba jeden rok.
Nepotrebujú ani organizáciu ani stavovskú 
príslušnosť, ich jediným cieľom, prečo chcú 
byť členmi SSN, je zisk novinárskeho preu-
kazu. Zaregistrovali sme ich z času na čas 
aj v trenčianskej organizácii. V poslednom 
období ich býva aj viac ako skutočných zá-
ujemcov o členstvo. Dôkazom je štatistika. 
Ročne sme prijímali približne 5 – 6 nových 
členov, niekedy aj viac (v roku 2013 sme 
prijali sedem, v roku 2014 šesť, tento rok 
troch nových členov). Nie však všetci no-
voprijatí vydržia v organizácii aj ďalší rok. 
V roku 2014 si zo 6 prijatých členstvo ob-
novil iba jeden novinár. Podobná situácia 
bola s novoprijatými členmi aj v roku 2013, 
kde zo siedmich novoprijatých zostal čle-
nom SSN rovnako iba jeden. Stalo sa to aj 
napriek tomu, že sme dôkladne zvažovali 
jednotlivé prihlášky a nenašli sme dôvod 
ich neprijať. Spĺňali podmienky členstva  
v SSN. 
Toto signalizuje, že pre nich bol jedinou 
motiváciou novinársky preukaz. Po jeho 
získaní už o pokračujúce členstvo v stavov-
skej novinárskej organizácii nemali záujem. 
Sčítané, zosumarizované: za ostatných  
5 rokov sme prijali okolo 30 nových členov, 
z nich zostala maximálne tretina.
A tento rok nastala ešte zaujímavejšia situ-
ácia. Prihlášky si podali traja záujemcovia, 
všetkých sme schválili, členstvo zaplate-
ním členskej známky však potvrdila iba 
jedna členka. Ostatní dvaja, po oznámení, 
že sme ich prijali za člena SNN, sa definitív-
ne odmlčali. 
Navrhovali sme, aby bol výraznejšie ozna-
čený dátum platnosti novinárskeho pre-
ukazu. Ich nový vzhľad, dúfam, by mohol 
eliminovať práve počty zištných jednoroč-
ných členov. 

Ľuboslava Sedláková  
predsedníčka RO SSN Trenčín

Dlhoročná podpredsedníčka RO SSN Nitra 
Ľudmila Synaková, ako mnohí iní redakto-
ri miestnych médií, má okrem novinárskej 
práce balíček iných povinností. Ako redak-
torka odboru propagácie mesta mapuje 
aktuálne dianie aj podujatia, ktoré mesto 
organizuje. Spravodajstvo každý týždeň 
zverejňuje v týždenníku Nitrianske Echo. 
Rediguje tiež kultúrno-spoločenský časopis 
s mesačnou periodicitou NITRA, každý me-
siac pripravuje programový bulletin KAM 
V NITRE ZA KULTÚROU, každý štvrtok po-
siela e-mailom NEWSLETTER MESTA NIT-
RY. Okrem toho pravidelne zaraďuje všetky 
informácie a fotografie z podujatí na webo-
vú stránku a na facebook mesta Nitra.
Ale to nie je všetko. Už deviaty rok je kro-

Byť vždy tam, kde sa niečo deje

Katarína Čižmáriková si z rúk predsedu Košické-
ho samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu preberá 
Plaketu predsedu KSK.
Foto Miroslav Vacula

Jednoroční členovia

Najlepšia kronikárka je naša kolegyňa
nikárkou Nitry, v tejto funkcii zúročila  
19-ročné skúsenosti z tvorby obecnej kroni-
ky. Skutočnosť, že aj do tejto práce vložila 
svoju profesionalitu a zodpovednosť potvr-
dilo ocenenie v 9. ročníku celoslovenskej 
súťaže Slovenská kronika 2016 v Martine. 
V kategórii Kronika krajského a okresného 
mesta získala kronika Nitry a jej autorka 
Ľudmila Synaková hlavnú cenu. Už pred dvo-
ma rokmi v tejto súťaži získala druhé miesto. 
O tom, že Ľudmila je skvelá novinárka, obe-
tavá podpredsedníčka regionálnej organizá-
cie sme vedeli už roky, ale že je aj super kro-
nikárkou, sme sa dozvedeli až teraz. Tešíme 
sa z toho a Ľudmile gratulujeme.                                                                   

    Monika Nemčeková, 
predsedníčka RO SSN Nitra

Táto nepísaná pravda deň po dni poháňa  
k novým výzvam nielen všetkých tvorivých 
a zvedavých ľudí, ale najmä novinárov. Po-
tvrdilo sa to aj na slávnostnom zhromaž-
dení predstaviteľov a zástupcov Košického 
samosprávneho kraja (KSK), ktorí sa v zá-
vere novembra v Štátnom divadle v Koši-
ciach zúčastnili na odovzdávaní najvyšších 
ocenení regionálnej samosprávy. 
Rovnako, ako po minulé roky, aj tentoraz 
mala svoje „želiezko v ohni“ i Regionálna 
organizácia Slovenského syndikátu novi-
nárov (RO SSN) v Košiciach, ktorá na oce-
nenie nominovala svoju dlhoročnú bývalú 
predsedníčku PhDr. Katarínu Čižmáriko-
vú. A tak si Čižmička – ako jej familiárne 
hovoria nielen kolegovia, ale aj ostatní, 
ktorí ju poznajú z mnohých ďalších oblastí 
jej všestranných záujmov a aktivít – pre-
vzala z rúk župana Plaketu predsedu KSK. 
Toto ocenenie k životnému jubileu (65. na-
rodeninám) je zároveň prejavom uznania 
za jej dlhoročnú žurnalistickú prácu, ale 
tiež za širokospektrálne pôsobenie vo ve-
rejnom živote.
Najprv pracovala v redakcii Východoslo-
venských novín, trinásť rokov potom čítali 
jej meno čitatelia Večera (neskôr Košického 
večera), stála tiež pri začiatkoch vysielania 
káblovej TV Kabel Plus (1993) i denníka 
Korzo (1994), týždenníka Delta v rodnom 
Komárne (2003) i mestského mesačníka 
Rožňavské listy (2010). Sedem rokov sa 
venovala dabingu pre STV a od roku 2007 
spolupracuje so SAV pri medializácii a po-
pularizácii jej aktivít. Je spoluautorkou 
troch kníh – o mestskej časti Košice-Po-
ľov, Advokácia v spomienkach advokátov  
a Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989-
1992.
„Vždy som potrebovala byť verejne činná, 
nielen písať o veciach verejných, ale j ho-
voriť do vecí verejných,“ konštatuje Katka. 
V rokoch 1999-2002 bola poslankyňou Ná-
rodnej rady SR, päť volebných období bola 

poslankyňou Mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov i mestského zastupiteľstva 
v Košiciach. Aktívne pôsobila dlhé roky 
v SSN  desať rokov viedla jeho košickú regi-
onálnu organizáciu a bola tiež podpredsed-
níčkou SSN pre regióny. 
Jej celoživotným hobby je tanec (desať ro-
kov sa učila po nedeliach tancovať country 
tance), kedysi aktívne hrávala basketbal, 
dnes aspoň hlučne povzbudzuje v hľadisku, 
drobné sklamania, ale aj veľké výhry vždy 
rada oslávi dobrou hudbou, ale – ako inak? 
– jej najsilnejším „favoritom“ v osobnom 
i profesionálnom živote bolo, je a určite aj 
zostane slovo. A to vo všetkých jeho for-
mách i podobách – od dobrej knihy, cez 
divadlo až po vlastnú tvorbu. Hoci si – ako 
žartom hovorí – oficiálne užíva „jeseň živo-
ta“, nemá čas sledovať padajúce lístie a už 
vôbec nemá čas a ani chuť sedieť doma... 
Lebo veď všade naokolo je toľko veľa zau-
jímavých vecí a ona jednoducho musí byť 
vždy tam, kde sa niečo deje...

Beáta Penxová-Mačingová
predsedníčka RO SSN Košice

Ľudmila Synaková a  podpreseda ZMOS Ľubomír 
Lőrincz.
Foto Peter Veselý
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titulok zmeniť na: „FIJET SLOVAKIA: akcie 
a zážitky“

Asociácia vzdelávania samosprávy v spolu-
práci s organizátormi Regionálne vzdelá-
vacie centrum (RVC) Košice a RVC Prešov 
organizovali pracovné stretnutie tvorcov 
miestnych novín pod názvom Ako sa robia 
obecné noviny. V Novom Smokovci sa opäť 
stretli redaktori a vydavatelia tohto typu 
novín. Organizátori pripravili bloky infor-
mácií, praktických rád a ukážok ako začať 
s novinami, ako a kde hľadať námety, pri-
nášať čitateľom zaujímavé a podnetné čí-
tanie. V bloku pod názvom Ako robíme 
noviny my otvorili dvere do redakčnej ku-
chyne tvorcovia úspešného dvojtýždenníka 
Ružomberský hlas Michal Domenik a Ján 
Sokolský. Na svojich novinách prezentova-
li možnosti, ktoré majú regionálne noviny 
a ich redaktori v praxi. Mnohí z prítom-
ných však mohli len tíško závidieť slobodu, 
s akou mladá redakcia tvorí a aké podmien-
ky na svoju prácu má utvorené. Nemajú 
redakčnú radu, príspevky nemusia dávať 
nikomu odsúhlasovať, hotové noviny vidia 
najvyšší zástupcovia mesta až po vytlačení. 
Samozrejme, túto dôveru a samostatnosť 
si vybojovali a neustále udržiavajú svojou 
profesionalitou a zodpovednosťou.
Praktickej legislatíve pre novinárov sa ve-
noval vo vzdelávacom bloku JUDr. Vladimír 
Pirošík. Upozornil novinárov na mantinely 
vymedzené zákonom, v ktorých sa musia 
naučiť tvoriť, preverovať informácie a ako 
sa môžu brániť prostriedkami občianskeho, 
priestupkového a trestného práva. Pozor-
nosť venoval aj legislatívnym povinnostiam 
vydavateľa, ochrane osobných údajov a au-
torským právam.
Členky a funkcionárky Slovenského syndi-
kátu novinárov Katarína Čižmáriková a Mo-
nika Nemčeková predstavili internetovú 
stránku SSN, časopis Fórum s rubrikou o re-
gionálnych médiách, Klub firemných a re- 
gionálnych médií a informovali o možnos-
tiach vstupu do SSN. V reakcii na tieto in-
formácie požiadali niektorí novinári o po-
moc pri riešení svojich profesijných problé-
mov.                                                                                                  (nem)

Zo spolupráce s Inštitútom slovakistiky  
a mediálnych štúdií FF Prešovskej univer-
zity a Univerzitnou knižnicou PU Prešov 
sa zrodilo už štvrté pokračovanie výstavy 
Prešov paparazzi 2016. Je prezentáciou 
novinárov pôsobiacich v rámci RO SSN 
v Prešove. Tá prvá bola v dnes už neexis-
tujúcom zariadení Koral, ktorý bol čas-
tým „pracovno-relaxačným“ zázemím pre 
niektorých novinárov. Myšlienka sa ujala 
a dnes môžeme hovoriť o tradícii. 
Svoje práce na tému 
Novinárske leto zasla-
lo šestnásť autorov – 
fotografov, študentov, 
hovorcov, grafikov,
ale o svoje prežívanie 
leta sa podelila aj no-
vinárka na materskej 
dovolenke. Z 50 vy-
stavených fotografií
niektoré prezentujú 
fotografickú brilant-
nosť, ďalšie sú ukáž-
kou novinárskej zá-
sady byť v správnom 
čase na správnom 

mieste, iné sú zasa dôkazom zaujímavé-
ho uhla pohľadu, či momentu správneho 
stlačenia spúšte. 
Spracovanie témy je rôznorodé – od por-
trétov cez zvieratá, šport, prírodu až po 
naozajstné fotoreportáže. Fotografie však
zároveň ukazujú rôznorodosť toho, čo 
novinári v lete robia – okrem pracovných 
povinností sa snažia občas aj oddýchnuť, 
kochať sa prírodou, potápať sa, alebo sa 
stretávať so zaujímavými ľuďmi. 
Podľa predsedu regionálnej organizácie 
SSN Milana Grejtáka nesie v sebe výstava 
niekoľko posolstiev – okrem tradície je 
to aj príspevok novinárov k aktuálnemu 
mesiacu fotografie a hlavne je to poda-
nie ruky skúsených novinárov tým začí-
najúcim, teda študentom masmediálnej 
komunikácie. A nie je veru náhoda, že 
výstava má svoju premiéru práve na aka-
demickej pôde, že ju spoluorganizujeme 
s Katedrou komunikačných a mediálnych 

Fotografia v ruke podanej
mladým novinárom

štúdii i s Univerzitnou knižnicou. Ide nám 
o to, aby sme našu novinársku organi-
záciu zviditeľnili v očiach nastupujú-
cej novinárskej generácie. Je to jedna 
z možných foriem spolupráce, ktorou 
RO SSN ukazuje, že je otvorená mladým 
novinárom, že nám ide o to, aby nabera-
li skúsenosti a že si tak vieme pomáhať 
navzájom. 
Vernisáž výstavy bola zároveň príležitos-
ťou na diskusiu o novinárskej fotografii 

Viktor Zamborský vysvetľuje študentom miesto 
fotografie v médiách.
Foto Petra Gajdošová

Beseda so študentami.
Foto Petra Gajdošová

V Novom Smokovci 
nielen o obecných 
novinách

Učia sa tvoriť obecné noviny.
Foto archív RVC

a  jej smerovaní. Beseda s fotoreportérom 
Viktorom Zamborským (Prešovský večer-
ník, SITA) sa stala konfrontáciou novinár-
skej skúseností, študentskej zvedavosti 
a súčasných technických možností, keď 
sa z píšucich novinárov stávajú fotografi
a kameramani. „Táto univerzálnosť však 
ide na úkor kvality,“ pripomenul Viktor 
Zamborský a dodal, že v ostatných rokoch 
sa v redakciách strácajú pozície fotore-
portérov. Prekvapením, ktoré vyplynulo z 
diskusie, bolo tiež zistenie, že študenti, od 
ktorých sa síce vyžaduje pri ich prácach aj 
fotografovanie, sa jej základom vôbec ne-
venujú. 

(mig)
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Pred 10 rokmi vznikla na Slovensku jedna 
z najväčších regionálnych televízií Televízia 
Central so sídlom v Nitre. Jej tvorcovia sa 
rozhodli, že bude vysielať kvalitný program, 
pripravený s profesionalitou veľkých, pl-
noformátových televízií. Hneď od začiatku 
začala vysielať prostredníctvom káblových 
rozvodov spoločnosti Satro takmer na celom 
západnom Slovensku. Po niekoľkých mesia-
coch sa jej vysielanie už šírilo aj v káblových 
rozvodoch mnohých okresných a krajských 
miest, po rokoch jej pokrytie rozšírili aj veľ-
kí provideri ako Magio, Fiber Tv a Swan, čo 
znamená, že Televíziu Central môžu sledovať 
diváci prakticky na celom území Slovenska. 
Potenciál televízie bol v čase jej vzniku pri-
bližne 200-tisíc divákov. Po rokoch sa tento 
počet výrazne zvýšil. Aj to je dôvod, prečo sa 
nikdy neprofilovala ako regionálne médium, 
ale ako multiregionálna televízia. Priesku-
my dokazujú, že v súčasnosti Televíziu Cen-

Prvé čísla mestských novín TLMAČSKÉ ECHO 
vyšli v roku 2000. Rozlet novín však zastavili 
chýbajúce finančné prostriedky. Tvorcovia no-
vín sa po deviatich rokoch opäť stretli a roz-
hodli sa mestské noviny oživiť. Od apríla 2009 
vychádzajú noviny 2- až 3-krát ročne, čierno-
biele, v rozsahu 12 až 16 strán a sú distribuo-
vané zdarma do každej domácnosti. Napriek 
nízkej frekvencii vydávania sú mestské noviny 
pestrou mozaikou života mesta a jeho obyva-
teľov. Najnovšie decembrové vydanie prináša 
37 článkov zo života tlmačských škôl, úspe-
chy športovcov, z kultúry prehliadky folklóru  
a ochotníckeho divadla, z činnosti spoločen-
ských organizácií a pod. 
A čo ich viedlo k opätovnému vydávaniu no-
vín? Je za tým aj vyznanie jednej z  čitateliek: 
„Mám rada svoje mesto, veď väčšina zážitkov 
môjho života sa spája s Tlmačmi a mestské 
noviny sú pre mňa zdrojom informácií. Prečí-
tam ich jedným dychom od prvej po poslednú 
stranu.“
Frekvencia vydávania novín je nepostačujúca, 
priali by si vydávať noviny aspoň štvrťročne. 
Vedúcim redakčnej rady je od začiatku vydáva-
nia novín Mgr. Július Žúbor, poslanec MsÚ. Ako 
redaktorky sa na tvorbe novín podieľajú Marta 
Oťáziková, vedúca mestskej knižnice, Lucia Kú-
delová, riaditeľka MsKS Tlmače a široký okruh 
dopisovateľov. Grafiku a tlač Tlmačského echa 
zabezpečuje SB PRESS, Tlmače. Čitatelia nájdu 
Tlmačské echo vo farbe na webovej stránke 
mesta www.mestotlmace.sk.

(juz)

Médiá regiónov a firiem
Okrem tzv. ústrednej tlače existujú na Slovensku aj stovky printových médií v re- 
giónoch, mestách, obciach a podnikoch s tisíckami čitateľov. Viaceré mestá a regió-
ny majú aj vlastné rozhlasové či televízne vysielanie. Aspoň niektoré z nich predsta-
vujeme v tejto stálej rubrike.  

tral sleduje vyše 550 000 stabilných divákov  
a divácke ohlasy dokazujú, že vysielanie sledu-
jú ľudia na celom území Slovenska, aj za jeho 
hranicami. 
Televízia sa od vzniku zameriava na spravodaj-
stvo a publicistiku s cieľom dostať na televíznu 
obrazovku čo najviac aktualít z regiónov. Práve 
informovanie o udalostiach , ktoré sa do vysie-
lania mainstreamových médií nedostanú, ale 
ľudí v regióne sa bezprostredne dotýkajú, sa 
stalo silnou stránkou Televízie Central. Rovna-
ko aj kvalitné športové spravodajstvo, v ktorom 
prináša reportáže zo všetkých nižších, ale aj 
vrcholných súťaží v našom regióne. Na obra-
zovku televízie sa tak dostanú nielen hviezdy 
slovenského športu, ale aj regionálni športovci,  
a to je jeden z ďalších cieľov. Televízia Central 
sídli vo vlastných priestoroch, má profesionálne 
štúdio, najnovšiu kamerovú techniku. V progra-
movom rastri televízie sú aj špecializované 
športové relácie, ale aj multižánrové televízne 
programy ako napríklad politické, motoristické, 
hudobné, spoločenské, realitné, cestovateľské 
a mnohé iné.                                   

Klaudia Gregušová

Týždenník Štiavnické noviny vydáva Mesto 
Banská Štiavnica od roku 1990 na dvanástich 
stranách, formátu A 4, čiernobiele, v náklade 
1 150 ks.
Noviny prinášajú informácie z činnosti samo-
správy mesta Banská Štiavnica, o spoločen-
skom, kultúrnom a športovom dianí v meste 
a okolí. Pravidelné sú rubriky: Z programu pri-
mátorky, Spoločenská kronika, Ponuka práce, 
Kam v BŠ a okolí? Kino Akademik, Krížovka, 
Ankety, Z vlastnej tvorby, Kultúra, Šport a In-
zercia. Obľúbené sú súťaže o zaujímavé ceny a 
vstupenky na kultúrne podujatia, ktoré si na-
chádzajú svojich verných čitateľov. Súčasťou 
novín sú aj špeciálne prílohy. Dvakrát v roku 
(Veľká Noc a Vianoce) noviny vychádzajú vo 
farbe.
Štiavnické noviny pripravuje redaktor Michal 
Kríž. Jazykovú úpravu má na starosti Tatiana 
Protopopová a grafické spracovanie grafička 
Mária Sisková. Redakčnú radu Štiavnických 
novín tvorí primátorka Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ Ivana Ondrejmišková, posla-
nec MsZ Ivan Beňo, poetka Janka Bernáthová, 
študent SPŠ S. Mikovíniho Filip Golian, peda-
gogička Ingrid Kosmeľová, a občianka mesta 
Zuzana Paškayová.
Cena novín je 0,40 eur/výtlačok. Tlač Štiav-
nických novín zabezpečuje tlačiareň Nikara, 
Krupina. Noviny sa distribuujú na vyše 30 pre-
dajných miest v Banskej Štiavnici a okolí.
Štiavnické noviny čitatelia nájdu aj na webovej 
stránke mesta www.banskastiavnica.sk

(mk)

Rubriku pripravil Klub firemných 
a regionálnych médií pri SSN

Európska komisia označila situáciu okolo 
denníka Népszabadság za „veľmi znepokoju-
júcu“ a pozastavenie vydávania novín podľa 
nej vyvoláva vážne obavy o slobodu tlače  
v Maďarsku. 
Slovenský syndikát novinárov, člen Medziná-
rodnej federácie novinárov (IFJ) a Európskej 
federácie novinárov (EFJ), považuje zastave-
nie novín Népszabadság za výrazný zásah do 
slobody tlače, najmä však do oblasti investi-
gatívnej žurnalistky v Maďarsku. Je známe, 
že v denníku pracovali skúsení novinári, kto-
rí svojou prácou obhajovali nielen základ-
né ľudské práva, ale aj demokraciu v štáte. 
Slovenský syndikát novinárov je vývojom 
na maďarskej mediálnej scéne vážne zne-
pokojený. Sloboda prejavu a tlače, pluralita 
názorov a ochrana novinárov sú základom 
slobodnej a demokratickej spoločnosti. SSN 
preto vyzýva na obnovenie vydávania denní-
ka Népszabadság.

(europeanjournalists.org, hungarianfree-
press.com, svet.sme.sk,mediazurnal.cz,MD) 

Orbánovi kritici stíchli, 
slobodná tlač 
v Maďarsku trpí

Stanovisko SSN

Vydavateľom denníka Népszabadság bola 
spoločnosť Mediaworks Hungary Zrt. 
Ruka v ruke so zastavením vydávania 
ústredných novín maďarskej ľavice skončil 
aj šéf spoločnosti Mediaworks Balázs Ró-
nai. Pripomeňme, že oficiálnym dôvodom
zrušenia jedného z najväčších symbolov 
maďarskej opozície voči politike Viktora 
Orbána bol klesajúci náklad a veľké finanč-
né straty. Údajne spoločnosť hľadá pre no-
viny nový podnikateľský plán. Naozaj však 
išlo iba o tieto dôvody?
Podozrivý a neštandardný bol aj spôsob, 
akým sa zamestnanci novín dozvedeli, že 
vychádzanie denníka sa s okamžitou plat-
nosťou ruší. Všetko sa udialo veľmi rýchlo, 
redaktori prišli o prácu okamžite, nikto ich 
vopred nevaroval. Mnohí z nich označili ná-
hly koniec denníka za cielený puč riadený 
priamo maďarským premiérom Orbánom.
Bývalý šéfredaktor Népszabadságu András 
Murányi v rozhovore pre denník SME po-
vedal, že provládne médiá v Maďarsku sa 
rozťahujú. Obáva sa, že sa im nikdy nepo-
darí zistiť, kto a prečo rozhodol o zrušení 
denníka.

Hlavný opozičný maďarský denník Népsza-
badság začiatkom októbra nečakane pre-
stal vychádzať. V Maďarsku patril k najob-
jektívnejším serióznym médiám, bol baštou 
ľavicovo-liberálnej tlače, pilierom investi-
gatívnej žurnalistiky a jedným z najväčších 
kritikov súčasnej vlády premiéra Viktora 
Orbána. Denník odvážne prinášal aj správy 
o podozreniach z korupcie medzi vysokými 
predstaviteľmi vlády. 
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Moskovský kongres bol plný očakávaní. 
Účastníkov čakali voľby najvyšších or-
gánov medzinárodnej organizácie novi-
nárov píšucich o cestovnom ruchu, ale 
každý bol zvedavý aj na mesto, ktoré 
svojou krásou a imidžom turisticky vý-
znamnej metropoly nesklamalo. Sklamal 
však organizátor. Veľa vecí nefungovalo, 
informačné toky o programe viazli alebo 
vôbec absentovali, dokonca organizátori 
zabudli dať delegátom kongresu obed. 
Vrcholom organizačnej neschopnosti 
bolo to, že delegátov, ktorí sa tešili na 
Festival Svetiel priviezli na nesprávne 
miesto.  
No a potom dostal FIJET Slovakia SSN tri 
dôležité správy. Výkonný výbor a Rada 
predsedov národných asociácií v Tuni-
se prijali kandidatúru  hlavného mesta 
Bratislava na medzinárodné ocenenie 
F.I.J.E.T. „Zlaté jablko“. Ďalší úspech zna-
mená zaradenie podujatia klubu SSN FI-
JET SLOVAKIA  – medzinárodná výstava 
mladých fotografov „Travel and Emo- 
tions“ do kalendára medzinárodnej fe-
derácie F.I.J.E.T. Napokon – predsedníčka 
FIJET Slovakia SSN Ľudmila Novacká sa 
stala poradkyňou prezidenta Medziná-
rodnej federácie F.I.J.E.T. 

(lun) 

Už 21 rokov organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov (KPN) celoslovenskú 
súťaž najlepších manažmentov v poľnohospodárstve TOP AGRO a 16 rokov sester-
skú súťaž o Najkrajší chotár na Slovensku. Za ten čas si poľnohospodári na ne nie-
len zvykli, ale do súťaže o úspešnosť firiem sa aj zapájajú. 

Slovenskí filmári odmietajú politický 
vplyv v RTVS. Na neprijateľnosť po-
litických tlakov vo verejnoprávnom 
médiu dokumentaristi upozorňujú 
otvoreným listom, ktorý adresovali 
prezidentovi Andrejovi Kiskovi, mi-
nistrovi kultúry Marekovi Maďaričovi, 
predsedovi Národnej rady Andrejovi 
Dankovi a poslancom NR SR. Signatá-
ri listu (Marek Šulík, Robert Kirchhoff, 
Marko Škop, Miro Remo, Mário Homo-
lka a ďalší ) v liste poukazujú na „de-
mokratické princípy“ a upozorňujú na 
„alarmujúce príklady manipulovania 
slobody médií v susedných štátoch“ 
v Poľsku a Maďarsku. Podporiť výzvu 
slovenských dokumentaristov a získať 
viac informácií o ich apeli za nezávis-
losť médií verejnej služby môžete na 
internetovom odkaze: 
c ha nge n e t . s k / ?s e c t io n - k a mpa -
ne&x=887407

(md)

Cena aj pre schody do neba

V Liptovskej Tepličke zachovali terasy na pestovanie kr-
movín.
Foto Soňa Ludvighová

Napríklad v tomto roku náš partner 
Výskumný ústav ekonomiky poľ-
nohospodárstva a potravinárstva 
vytvoril rebríček TOP 100 za hos-
podárske výsledky roku 2015 spo-
medzi viac ako tisíc prihlásených 
poľnohospodárskych firiem. Na
jeho vrchole sa ocitla spoločnosť 
Gemerprodukt Valice z okresu Ri-
mavská Sobota. Spoločnosť, ktorá 
má rozsiahle vinice a sady a okrem 
ovocia a vína spracováva produk-
ty na rôzne ovocné šťavy. Venuje 
sa však aj skúšobníctvu. V praxi to 
znamená, že overuje, ako ktorá plo-
dina reaguje na pôdno-klimatické 
podmienky pestovania. 

Ukazuje sa, že Klub poľnohospodárskych 
novinárov a podujatia, ktoré organizuje, už 
získali srdcia poľnohospodárov. Nesporne 
tým najväčším podujatím je gala večer, na 
ktorom úspešní poľnohospodári preberajú 
ceny z rúk rezortného ministra. 
Gala večer v Gbeľanoch
Každý rok sa organizuje v inom kúte Slo-
venska. Tentoraz v Gbeľanoch... V dedin-
ke, ku ktorej vás nasmeruje obrovský areál 
automobilky Kia v Žiline – Gbeľanoch, sa 
pod obnovu barokového kaštieľa podpísal 
tamojší rodák Peter Janíček s manželkou. 
Jeho súčasnému kastelánsko-hotelierske-
mu príbehu predchádza stavbársky. Keď 
získal peniaze z predaja svojho spolupo-
dielu v úspešnej stavebnej firme Skybau
spoločnosti Skanska, neodsťahoval sa 
s rodinou na Floridu, aby si užíval majetok. 
„Som lokálpatriot. Myslím, že peniaze by 
sa nemali vyvážať, ale investovať tu, na 
Slovensku,“ hovorí. A tak sa aj s rodinou 
vrátil na Slovensko. S architektom Vikto-
rom Šabíkom sa zhodli, že ruiny bývalých 
hospodárskych budov za kaštieľom zniče-
ných požiarom nebudú stavať do podoby 
barokovej pseudopamiatky. Vekovo i  štý-
lovo ich úplne odstrihli od kaštieľa, no zá-
roveň fyzicky prepojili s barokovou stav-

bou. Novovybudovaný objekt s ná-
padnou modernou fasádou z latiek 
zo sibírskeho smrekovca skrýva dnes 
reštauráciu, lobby bar i kuchyňu, 
wellness priestory s bazénom a ďal-
šie servisné zariadenia. Mnohých 
moderná prístavba mierne šokuje. P. 
Janíček ju však bráni. „Našou métou 
bolo vytvoriť objekt, v ktorom sa 
budú dobre cítiť aj ľudia 21. storo-
čia,“ objasňuje. Tento postup ocenili 
aj odborníci a rekonštrukcia získala 
ocenenie Stavba roka  2015.   
Najlepší poľnohospodári
Hlavnú cenu v prekrásnych priesto-
roch kaštieľa odovzdala absolútne-
mu víťazovi Gemerprodukt Valice 

ministerka pôdohospodárstva Gabriela 
Matečná. Z Gbelian si ocenenia za hospo-
dárske výsledky odniesli poľnohospodári 
v piatich kategóriách, a sponzori podujatia 
na návrh Klubu poľnohospodárskych no-
vinárov SSN odovzdali aj niekoľko špeciál-
nych cien. 
Najkrajší chotár je podľa odbornej komisie 
súťaže tento rok v Papradne (okres Považ-
ská Bystrica) a v Liptovskej Tepličke (okres 
Poprad). V prípade Papradna ide o malú ro-
dinnú farmu Anny Beníkovej a v Liptovskej 
Tepličke sa tamojšie družstvo postaralo 
o zachovanie environmentálnych tradícií 
a schodmi do neba chráni pôdu pred zvet-
rávaním. Tie schody sú vlastne terasovité 
políčka. Vznikli pred 400 rokmi tak, že 
tamojší ľudia vyklčovali časť lesa a vytvo-
rili na kopci terasy pre pestovanie plodín. 
Terasy, ako unikátne krajinné zachovanie 
dedičstva ocenila okrem iného aj Rada Eu-
rópy. 
21. ročník najzložitejšieho a prestížne-
ho podujatia na čas a organizáciu máme 
úspešne za sebou. Vďaka nemu sa KPN roz-
šíril o dvoch členov a spolu sa už čoskoro 
vrhneme na prípravu ďalšieho ročníka. 

Jana Janků
Soňa Ludvighová

Organizačný tím Klubu poľnohospodárskych novinárov.
Foto Michal Huba

Svetový kongres 
F.I.J.E.T  

Výzva 
dokumentaristov
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ie je predsa možné, aby ste na dennej 
báze klamali a poškodzovali naše 
predsedníctvo. Niektorí z vás, niek-

torí z vás, sú špinavé protislovenské prosti-
tútky.“ Na tieto slová premiéra Roberta Fica 
určené novinárom reagovala najväčšia novi-
nárska organizácia na Slovensku – Slovenský 
syndikát novinárov. Nielenže ostro odsudzuje 
premiérov výrok, ale ho žiada, aby sa verejne 
ospravedlnil. 
Nebol to prvý Ficov útok na novinárov. Ne-
dávno „odporúčal novinárovi, aby sa na-
budúce viac venoval behu, lebo vyzerá 
ako záchodový pavúk. V roku 2009 na ne-
príjemnú otázku redaktora takto reagoval: 
„Ste idiot“. Tých novinárov, ktorí fotografo-
vali jeho ženu v roku 2008, keď išla k lekáro-
vi, nazval obyčajnými, hlúpymi hyenami. 
A novinári už podľa neho prostitútky boli 
aj dávnejšie. V roku 2008 ich totiž poprosil,  
nech „prestanú pôsobiť ako prostitútky“. 
Ste diletanti, ste neuveriteľní diletanti, 
podvodníci a klamári takého rozsahu, ako 
som v živote nevidel,“ odkázal redaktorom. 
Nuž a za pokus získať fotografie korčuľujú-
ceho sa premiéra nazval novinárov slizkými 
hadmi, plaziacimi sa v tráve.
Premiér R. Fico sa neospravedlnil, len zdupli-
koval následne, že na výroku o prostitútkach 
trvá. Ozvali sa však občania, mnohí so stano-
viskom SSN súhlasili, niektorí nie. A keďže pod 
stanoviskom boli konkrétne mená, oznamujú 
nám telefonicky či e-mailami vlastné názory. 
Aj mne vyzváňa mobil, čo však povedať na ta-
kýto rezolútny výrok občana z Popradu: „Aj 
keby to Fico povedal, aj tak to nepovedal.“ 
Presviedčať ho nemá žiaden zmysel. Bolo by 
to rovnaké ako poučovanie nezamestnaných, 
ktorí každý deň hrabú lístie na námestiach. 
Keď sa s ním namordujú tri-štyri hodiny a už 
len treba tie kopy nahrabaného lístia napchať 
do pripravených igelitových vriec, zafúka vie-
tor a robota je v keli. Aj utorok, aj štvrtok, aj 
piatok...

Asociácia európskych novinárov (AEJ), slo-
venská sekcia je mimoriadne znepokojená 
nad vyjadreniami premiéra Róberta Fica na 
adresu novinárov, ktoré odzneli na tlačovej 
konferencii dňa 23. 11. 2016. Tento verbál-
ny útok predsedu vlády nielenže presiahol 
všetky hranice slušnosti, ale poskytuje aj 
nebezpečný precedens pre ďalšie zneva-
žovanie práce novinárov na verejnosti, 
čo môže viesť k ohrozeniu slobody tlače  
a prejavu na Slovensku. Robert Fico už ne-
raz verbálne napadol pracovníkov médií 
a nie je známe, žeby sa za svoje výroky aj 
ospravedlnil. Vyzývame preto predsedu vlá-
dy, aby tak urobil teraz, bez ohľadu na to, že 

„N

GLOSA

Kláry Grosmannovej

Aj keby to povedal, 
tak to nepovedal

Prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska na novembrovom 
8. zjazde Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska (ÚNSS) 
vyjadril presvedčenie, že úlohou 
štátu a politikov je pomáhať  
a poskytovať pomoc občanom  
v ťažkej životnej situácii. Zároveň 
zablahoželal tým, ktorým ÚNSS 
udelila čestné uznania za „výni-
močný prínos v oblasti propagá-
cie hnutia nevidiacich a šírenie 
dobrého mena organizácie“. Na 
zjazde v Poprade ocenila únia 
spomedzi siedmich vyznamena-
ných aj dlhoročnú členku SSN Ivanu Potoč-
ňákovú „za založenie a vedenie časopisu pre 
nevidiacich s názvom Okamih“. ÚNSS je ob-
čianske združenie, vzniklo v roku 1990 a ak-
tuálne má viac ako 4000 členov združených 
v 65 základných organizáciách. 
Ivana Potočňáková (po ľavici prezidenta) 

Vo vojenskej Katedrále sv. Šebastiána v bra-
tislavských Krasňanoch bola prezentácia 
knihy An-24 nedoletel. Trojica vojenských 
novinárov Pavol Vitko, Miroslav Minár 
a Jozef Žiak ju venovali pamiatke vojakov 
a zamestnancov rezortu obrany, ktorí za-
hynuli pri havárii vojenského lietadla An-24 
19. januára 2006 na vrchu Borsó neďaleko 
maďarskej obce Hejce počas návratu z ope-
rácie KFOR v Kosove. Symbolickú sviecu 
nezabúdania zapálila študentka žurnalisti-
ky (FiF UK Bratislava) Gabriela Čepičanová 
(v lietadle jej zahynul otec, práporčík Vlas-
timil Čepičan).

(red)

Svieca nezabúdania

Ocenenie aj uznanie

Foto Jarmila  Antalíková

Vyzývajú Roberta Fica aby sa ospravedlnil 

Na najväčšie bratislavské výstavisko cho-
dievam už roky, veď ako vieme, deje sa tam 
všeličo. Nedávno som sa vybrala opäť – na 
Bibliotéku. Knihy ja „môžem“ a okrem toho 
bola naša redakcia partnerom netradičané-
ho podujatia na výstave – súťaže kaderníkov. 
Poviem vám, záujem mladých bol veľký. Cel-
kom dobre im padlo na chvíľu sa odpútať od 
množstva kníh a ponúk všeličoho a pozrieť si 
diela svojich rovesníkov. 
Ako partnerovi súťaže mi ponúkli voľný vstup 
na výstavisko, no odmietla som. Veď roky tam 
chodievam – podotýkam, pracovne – a ako 
novinárka som nikdy nemala problém dostať 
sa dnu, ani zaparkovať. Až doteraz. Vpustili 
ma síce bez problémov, ale pýtali odo mňa 
zaplatiť parkovné... Spadla mi sánka. Vraj Bib-
liotéka je „iná“ výstava a parkovné zaplatiť 
musím. Nedala som sa, takže ma spojili s or-
ganizátormi výstavy. Otázka – či si skutočne 
myslia, že budem o výstave písať, teda robiť 
jej reklamu, a pritom ešte zaplatím z vlast-

Napíš o nás, ale zaplať si parkovné!
Poznámka

pôsobila v minulosti vo vrcholových orgá-
noch SSN a aktuálne zastupuje SSN v AONE 
a Tlačovej rade Slovenskej republiky. Bola 
tiež šéfredaktorka časopisu Malacký hlas či 
hovorkyňa primátora Malaciek. V ÚNSS pô-
sobí ako manažérka pre fundraising a šéfre-
daktorka časopisu Okamih.                    (pvt)

rečnícky označil „za špinavé protislovenské 
prostitútky“ iba niektorých novinárov. Sme 
presvedčení, že základné hodnoty etiky, 
ktorými sú rešpektovanie osobnej slobody, 
ľudských práv a integrity občanov, slušnosti 
a spravodlivosti nie sú záväzné iba pre novi-
nárov, ale takisto pre politikov na ústavných 
pozíciách štátu. 
Tibor Macák, generálny tajomník Asociácie 
európskych novinárov
Juraj Alner, zakladateľ slovenskej sekcie AEJ, 
čestný medzinárodný tajomník AEJ
Július Lőrincz, člen AEJ, predseda Tlačovej 
rady SR 
Bratislava, 23. novembra 2016 

ného vrecka za to, že môžem odstaviť auto 
na parkovisku pred výstaviskom – zabrala. 
Zrejme komusi došla absurdita nariadenia 
týkajúca sa  novinárov... Pustili ma. Kolegyňa 
moje šťastie nemala. Zaplatila za parkovanie 
a zrejme aj ďalší novinári, ktorí na výstavu 
prišli pracovne a autami. Napriek tomu, že 
tam nešli súkromne...„a nevyužívali výsady 
vyplývajúce zo svojho povolania pre svoj 
súkromný prospech“, ako sa hovorí v Tla-
čovom zákone, ale v prospech širokej verej-
nosti. 
Hádam by nebolo zlé, keby sme spoločne 
oprášili fakty – tlačový zákon aj etiku noviná-
ra, naše práva ale aj povinnosti, a pokúsili sa 
vrátiť novinárskemu povolaniu vážnosť a se-
rióznosť akú v minulosti malo. Parkovanie na 
výstavisku je len jeden, možno nepodstatný, 
príklad ako nás vnímajú. Podobných príkla-
dov je veľa, určite sa s nimi stretávate, a mali 
by sme s tým niečo robiť – my, novinári.

Iveta Schäfferová
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Aby som dokázala povedať jasne, čo sa ide 
hrať, kto to zložil, prípadne, čo ho k tomu 
viedlo. Aby som nebola strohá a sucho-
párna. Aby poslucháč nedostal iba infor-
máciu: Amadeus Mozart, jeho dielko. Sna-
žila som sa poskytnúť poslucháčovi viac. 
A z toho sa vlastne vyvinul môj redaktor-
ský post, ako ďalšia profesia v rozhlase. 
Mladší kolegovia si ťa už nepamätajú 
ako moderátorku dobrého rána, skôr si 
ťa pamätajú ako zahraničnú spravodaj-
kyňu. Bola si prvou ženou v roku 1994 
a vlastne aj poslednou za-
hraničnou spravodajkyňou 
Slovenskej republiky v roku 
2007 v Rusku. Rozhlas mal 
zahraničných spravodajcov 
v rôznych krajinách a poslu-
cháč mohol byť pri tom, čo 
sa tam deje. Mal informácie 
z prvej ruky...
...ale podarilo sa profesiu 
zahraničného spravodajcu 
zničiť. Teraz má rozhlas síce 
ambíciu ako keby ju obnoviť, 
lebo stále častejšie vysiela na 
reportáže spravodajcov do 
zahraničia. Čo sa len dá, po-
krývajú naši ľudia v zahraničí, 
ale bolo obdobie, keď sa táto 
profesia naozaj zničila. Nedo-
statok financií narušil konti-
nuitu, ktorá sa utvárala roky 
– profesia zahraničného spra-
vodajcu sa kreovala desiatky 
rokov existencie Československého roz-
hlasu. Najviac ma na tom všetkom mrzelo 
hlavne to, že sa rozhlas zbavil exkluzivity, 
ktorú žiadne iné médium nemalo. Roz-
hlas mal zahraničných spravodajcov a iné 
médiá ich nemali. Túto výnimočnosť však 
v určitom čase zhodnotil ako zbytočnú. 
V čase pôsobenia v Ruskej federácii 
a bývalých sovietskych republikách so 
sídlom v Moskve si prinášala priame 
spravodajstvo z krízových oblastí sever-
ného Kaukazu. Si autorkou vôbec prvej 
priamej rozhlasovej reportáže zo štartu 
kozmických lodí. Keď prvý slovenský 
kozmonaut Ivan Bella vyletel do vesmí-
ru sprostredkovala si Slovákom tento 
úžasný moment. Teraz, pri 90. výročí 
rozhlasového vysielania letel éterom 
úryvok tvojej reportáže zo štartu ra-
kety do vesmíru ako niečo absolútne 
jedinečné. Je to doteraz jediná priama 
rozhlasová reportáž na svete zo štartu 
kozmickej lode. Televízne reportáže sú 
vždy pri vzlete do vesmíru, ale rozhlaso-
vé absentujú...
Neviem ako dnes, ale vtedy museli byť 
vypnuté všetky systémy spojenia, aby nič 

ROK 2016: jubileá verejnoprávnych médií 

Rozhlas je môj život
nenarušilo štart rakety. Do Hviezdneho 
mesta sme s kolegami z STV a TASR (Tla-
čovej agentúry Slovenskej republiky) v ča-
se prípravy Ivana Bellu na let do vesmíru 
chodili často. Dostali sme exkluzívne po-
volenie vycestovať do Kazachstanu na Baj-
konur skôr, ako všetci ostatní. Tým, že sme 
tam boli niekoľko dní pred štartom rakety 
sme mali priestor na budovanie dobrých 
vzťahov a utužení kontaktov. Všetkým 
som od prvého dňa pílila uši, že ja repor-
táž zo štartu musím vysielať. Vraveli: „Za-
budni! To nejde. To ešte nikto neurobil.“ 

Nedala som sa: Ako neurobil, keď televi-
záci robia reportáže zo štartu rakety. Od-
poveď bola stále rovnaká: „Oni nakrútili 
obraz, spracovali, dodatočne nahovorili 
slovo a potom odvysielali.“ Iba som tvrdo-
hlavo hovorila: Ja chcem!
Napokon pochopili, že to myslím naozaj 
vážne. Začali rozmýšľať, čo by mohli pre to 
urobiť, aby sa vysielala reportáž zo štartu 
prvého slovenského kozmonauta. Už sme 
boli kamaráti, a tak mi naozaj chceli vyjsť 
v ústrety. Kamarátke, ktorá sa neodmieta. 
Nič však neprezradili. Do poslednej chvíle 
ma napínali...
V tú noc vysielal Slovenský rozhlas prúd 
slova a hudby. Téma – kozmonautika. Nie-
koľkokrát som vstupovala do vysielania 
a popisovala, aká je atmosféra na Bajko-
nure bezprostredne pred štartom. Dovte-
dy, kým fungovali všetky spojenia. To, že 
možno budem vysielať reportáž zo štartu, 
stále viselo vo vzduchu. Správa o štarte pre 
TASR už bola pripravená. Ak Slovenský roz-
hlas zahlási, že reportáž zo štartu rakety 
máme na linke, a editor TASR bude počuť, 
že sa naozaj ozývam a hovorím, že som 
toľko a toľko metrov od štartu, tak môže 
správu vydať. 

Ako ti dali na vedomie, že sa to podarí?
Mala som hľadať čierne auto so záclon-
kami, ktoré sa môže priblížiť na možnú 
vzdialenosť od štartu. Bolo to auto hlav-
ného riadiaceho dôstojníka. Človeka, kto-
rý odratúval štart kozmickej lode. Nasadla 
som doň. Z toho auta som vysielala. Bola 
v ňom na ten čas najmodernejšia spojo-
vacia technika. Vodič vytočil bratislavské 
štúdio, ja som sa toho nesmela ani do-
tknúť. Keď sa Bratislava ozvala povedal: 
„odovzdávam“. Kolega v nočnej službe po-
vedal moderátorovi: „Zdá sa, že sa nám to 
podarí. Zahlasuj Mikušovú.“ Vyskúšali sme 
to najprv na atmosférovej reportáži, keď 
začala raketa hučať, štartovať. Všetko sa 
otriasalo, taký to bol hromový zvuk. Bolo 
jasné, že traja kozmonauti sú vo vnútri – 
Rus Viktor Michajlovič Afanasiev, Francúz 
Jean-Pierre Haigneré a Slovák Ivan Bella. 

Ja som nebola pod raketou, to 
bolo nemožné. Bola som možno 
kilometer od štartu, v bezpeč-
nej zóne, ale vo veľmi dobrom 
dohľadnom bode, odkiaľ som 
videla, čo sa deje, a mohla som 
dianie dobre popísať. Bola by 
som hovorila ešte viac, ale vodič 
ma stopol: „Koniec. Dosť. Už ani 
sekundu. Stačilo. Mám to všet-
ko vypočítané. Musím ísť s au-
tom naspäť.“ A už či povedali 
alebo nepovedali šéfovi štartu, 
čo sme vyviedli, neviem. V kaž-
dom prípade sme urobili veľkú 
vec. Mohli sme Ivana Bellu dôs-
tojne odštartovať. 
Keď sa po siedmich dňoch vrátil 
na zem, dozvedel sa, ako boli 
Slováci s ním pri vzlete na obež-
nú dráhu Zeme. Aj počas jeho 
pobytu vo vesmíre som s ním 
hovorila z centra riadenia letov 

v Koroľove pri Moskve. Jednoducho som 
bola pri tom a slovenskí poslucháči tiež. 
Po návrate domov si začala pracovať 
v Rádiu Slovakia International, dnes si 
šéfdramaturgička, riadiš šesť jazyko-
vých vysielacích skupín, je to odlišná 
robota. Ale v čom je spoločná?
V téme. Posúvame do sveta obraz o Slo-
vensku. Ale vyvážený a objektívny. Čer-
pám zo skúseností zahraničnej spravodaj-
kyne. Neutápame sa v ešte nedozretých 
témach. Pre zahraničného poslucháča 
treba prelúsknuť to, čo sa deje. Lebo sú 
témy, ktoré sú určené len domácemu 
poslucháčovi. Tie nedozreté. Napríklad  
– povedzme opozícia obviní niekoho z nie-
čoho a nemáme vyjadrenie druhej strany, 
je to nič nehovoriaca informácia pre za-
hraničného poslucháča. Ak sa veci posu-
nú a dá sa vycítiť, že obvinenie má nejakú 
podstatu a tá druhá strana sa bude mu-
sieť vedieť z toho dostať, vtedy ideme do 
veci a robíme publicistiku, alebo robíme 
analýzu toho diania a dávame do sveta 
vedieť, že máme aj takéto problémy. Aj 
o tom je Slovensko. 

Zhovárala sa Soňa Ludvighová

Mária Mikušová tiež ako symbol Bajkonuru? A prečo nie. Veď jediná doteraz 
odvysielala rozhlasovú reportáž zo vzletu kozmickej lode. 
Foto archív M. Mikušovej
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A čo nástup farby, teda farebného vy-
sielanie v televízii?
Farba bola len otázkou toho, že sa skonči-
lo s čiernobielym vysielaním. Bol to prínos 
pre tvorbu, ale zároveň nešlo o extrémne 
významný prelom. Tým bola práve mož-
nosť využitia televízneho záznamu. 
Slovenská televízia bola dlhé roky tech-
nologicky podvyživená, zaostávala 
za okolitými krajinami. Napriek tomu 
však dokázala neraz zaujať svojou tvor-
bou doma i za hranicami. Čím sme sa ve-
deli zviditeľniť?
Slovenské štúdiá skutočne technologic-
ky zaostávali za Prahou. Ale paradoxne, 
domnievam sa, to malo aj jeden veľký 
prínos. Pri technickej nedostatočnosti 
museli naši tvorcovia zapojiť naplno svo-
ju invenciu, predstavivosť, aby dosahovali 
výsledky prijateľné aj pre vonkajší svet. 
A ono sa im to aj po-
darilo. Obdobne to 
bolo aj na začiatku 90. 
rokov, keď museli naši 
programátori praco-
vať s tým, čo mali. 
Boli zvyknutí riešiť aj 
problémy, s ktorými 
sa programátori „na 
Západe“ vôbec nemu-
seli trápiť. A keď naši 
dostali modernú, zá-
padnú techniku, ale-
bo išli do vyspelejších 
firiem, tak zvládali 
ľavou zadnou všetky 
problematické záleži-
tosti.
Ktoré obdobie z his-
tórie televízie máte 
ako archivár najrad-
šej? Je to azda slávna 
„Zlatá éra televízie“ 
z druhej polovice 60. 
rokov 20. storočia?
Áno. Mnoho publicistov či historikov, 
nielen televíznych, za zlatý vek Sloven-
skej televízie považuje druhú polovicu 
60. rokov minulého storočia. Súvisí to 
so zmenou politickej situácie a uvoľne-
ním, ktoré sa okamžite prejavilo aj vo 
výsledkoch práce v televízii. Existoval 
programový útvar s názvom „Televízna 
filmová tvorba“, ktorý v tom čase priná-
šal obrovské medzinárodné úspechy. Za 
svetový unikát možno považovať „Príbeh 
troch hárf“ – tak som si to pracovne na-
zval. Tri roky po sebe (1966, 1967 a 1968) 
získala naša televízia niektorú z trojice 
hlavných cien na Medzinárodnom tele-
víznom festivale folklórnych programov 

Politici nech do nás nerýpu, 
máme tu legendy

v írskom Dubline. Bodoval program re-
žiséra Martina Slivku – Zďaleka ideme, 
novinu nesieme, aj dva programy režiséra 
Martina Ťapáka – Roztrhla sa hudáčkovi 
struna a Môj vienok ze-
lený.
Aj tvorcovia televíznych 
filmov dosahovali v tom 
období úspechy v zahra-
ničí...
Isteže. Vďaka trojici hra-
ných filmov sme dosiahli
azda najväčšie úspechy 
v celej histórii STV. Film 
Krotká režiséra Stanisla-
va Barabáša získal v roku 
1968 Grand Prix na Me-
dzinárodnom televíznom 
festivale v Monte Carle. 
Celosvetový ohlas vzbu-
dil aj jeden z našich naj-

slávnejších filmov – Balada o siedmich 
obesených, režiséra Martina Hollého. 
Získal Grand Prix v Monte Carle a v ro-
ku 1970, na Festivale svetovej televízie 
v Hollywoode, získal Cenu za najlepšiu 
televíznu drámu roka. Čiže istým spôso-
bom akéhosi „televízneho Oscara“. No na-
priek tomu, že film získal toľko ocenení, 
skončil na vyše 20 rokov v „trezore“. Bol 
tabu a reprízy sa dočkal až v marci 1990. 
Tretím, nemenej slávnym, filmom z tohto 
obdobia bola snímka Sladké hry minulé-
ho leta. Treba však povedať, že napriek 
týmto úspechom bol útvar „Televízna fil-
mová tvorba“ s nástupom normalizácie 
zlikvidovaný, pretože ho označili za akési 
„hniezdo oportunizmu“.

V 80. rokoch už bola televízia kom-
pletne usídlená vo veľkom areáli  
v Mlynskej doline. Prospelo to tvorbe?
Nastal naozaj obrovský rozmach tvorby. 
Napriek ideologickému nánosu, ktorý 
tu vládol, sa v televízii podarilo vytvoriť 
množstvo krásnych  diel, ktoré dodnes 
tvoria zlatý fond Slovenskej televízie. 
Ľudia akoby si už vytvorili imunitu proti 
všadeprítomnej ideológii vládnej stra-
ny. Už to nevnímali. Popri „povinných 
jazdách“, ktoré sa museli plniť, televízia 
produkovala aj nespornú kvalitu.

Ktoré legendy sa podľa vás výrazne 
podpísali pod kvalitu STV?
Medzi žijúcimi legendami televízie mám 
veľa kamarátov, preto by som nerád nie-
koho vyzdvihol osobitne. No dve mená 
spomenúť musím. Verejnosť ho nepo-
zná, no jeho práca si zaslúži zápis do 
Guinnessovej knihy rekordov – servisný 
technik Ján Gulaba. V Slovenskej tele-
vízii pracuje od augusta 1957 dodnes. Je 
to legenda, rekordér, ktorý prežil všet-
ky technológie, ktoré sa v televízii do-
teraz vystriedali. Druhou osobnosťou 
z programového prostredia je režisér 
Milan Homolka. Začal ako kameraman, 
potom cez funkciu hlavného kamerama-
na bol pri všetkých veľkých úspechoch, 
slávnych inscenáciách. Neskôr sa stal 
režisérom dokumentárnych filmov. Sta-
čí spomenúť cyklus s Pavlom Dvořákom 
či dokumentárny film Noc na Švédskom 
vale, v ktorom spracoval dovtedy veľmi 
tabuizovanú a neznámu kapitolu našich 
povojnových dejín.
Prežili ste so Slovenskou televíziou kus 
života. Čo by ste RTVS zaželali do ďal-
ších rokov či desaťročí?
To je najjednoduchšia vec na svete. Aby 
do nej konečne politici prestali rýpať  
a aby nás nechali poriadne robiť svoju 
robotu. Tiež, aby sa konečne normálnym 
spôsobom doriešilo financovanie RTVS,
lebo to súčasné je hanebnosťou pácha-
nou nielen na televízii či rozhlase, ale na 
kultúre tohto národa. Naši diváci alebo 
poslucháči si to často neuvedomujú, no 
aj zvýšenie úhrad o pár eur by inštitúcii 
nesmierne pomohlo v ďalšom technolo-
gickom i programovom rozvoji.

Zhováral sa Matúš Dávid

Výroba relácie Televízia za dverami.
Foto archív Milana Antoniča

Pri tvorbe relácie k 60. výročiu televízneho vysielania spolupracoval Mi-
lan Antonič s režisérom Milanom Homolkom (vľavo).
Foto archív Milana Antoniča
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Andrej Bán, Marek Vagovič, Michal Havran, Barbara Štubňová či Miroslav Frindt 
– týmto i niektorým ďalším slovenským novinárom sa v roku 2016 podarilo vydať 
či dokončiť nové knižné dielo. Z prezentácie ich knižnej tvorby, ktorú pripravil Ma-
túš Dávid, si možno vyberiete.

Dlhoročnému redaktorovi a moderáto-
rovi RTVS Miroslavovi Frindtovi vyjde 
v Ikare na začiatku roku 2017 jeho prvoti-
na – kniha s názvom Prípad Najdúch. Ako 
sa píše v anotácii na internetovej stránke 
kníhkupectva Martinus. Je o vzťahoch 
verejnoprávnej spravodajskej televíznej 
stanici TV Slovakia 24.  Hviezdou stanice 
je Iveta Galanová. Skvelá novinárka a mo-
derátorka. Mladý vyšportovaný zvukár 
Radovan Strempek nadviaže s Galanovou 
vzťah. Cestou zo služby Strempek náho-
dou kopne do škatule ležiacej pri autobu-
sovej zastávke. Vypadne z nej živé dieťa. 
Životy mnohých ľudí sa potom v televízii 
sa zmenia. 

(martinus.sk)

Na slávnostnom vyhlásení Ceny Vojtecha 
Zamarovského sa stretli v Dubnici nad Vá-
hom viac ako dve desiatky spisovateľov li-
teratúry faktu, pričom väčšina z nich mala 
aj novinárske pozadie. Nečudo, práve tento 
žáner literatúry má k žurnalistike najbliž-
šie. Predseda Klubu spisovateľov literatúry 
faktu profesor Jozef Leikert, tiež aj publi-
cista a dekan bratislavskej Fakulty masmé-
dií Paneurópskej vysokej školy uviedol, že 
cena vznikla už za Zamarovského života. 
Tento klub mu ju v roku 1999 udelil ako pr-
vému. Jej nositeľom je 36 popredných slo-
venských aj českých spisovateľov. Tento 
rok ju získali Ján Bábik (1956) a Marián 
Krčík (1937). 
Ján Bábik najdlhšie pôsobil v Literárnej 
redakcii Slovenského rozhlasu, na minis-
terstve kultúry a aktuálne pracuje v Ná-
rodnom osvetovom centre. Popri približne 
250 rozhlasových pásmach v ostatných 
rokoch zaujal napríklad jeho dvojdielny 
dokument Múzy za mrežami, v ktorom 
sa venoval za totality prenasledovaným 
umelcom. Cítiť v ňom Bábikovu genetiku 
vyštudovaného novinára. Zato Marián 
Krčík má genetiku banského inžiniera. Li-
terárnej činnosti sa začal venovať až po 
odchode na dôchodok. Za desaťročie na-
písal 12 kníh, pričom ako námety mu slúžili 
najmä jeho skúsenosti z práce v podzemí 
na Slovensku a v zahraničí, aj príbehy ľudí, 
s ktorými spolupracoval. 
Viac je však tých s novinárskymi koreňmi. 
Ako napríklad „rozhlasák“ Fedor Mikovič, 
katolícky publicista Marián Gavenda, či 
absolvent žurnalistiky a okrem iného aj dl-
horočný novinár Ľuboš Jurík. 

Pavol Vitko

Keď novinári píšu knihy

Rozhlasová moderátorka Rádia Slovensko 
Barbara Štubňová vytvorila spolu s odbor-
níkom na etiketu Antonom Bódisom knihu, 
ktorá čitateľa prevedie pravidlami etikety. 
Kniha napovedá, ako sa správať, aby sme  
s nadhľadom a suverénne riešili výzvy, kto-
ré na nás spoločenský styk kladie.

(triopublishing.sk)

Nie som barbar 

Marek Vagovič, 
rodák z Bratislavy, 
pôsobí v médiách 
od roku 2000. Písal 
pre tlačovú agen-
túru SITA, denníky 
Pravda a SME, týž-
denníky Domino 
fórum a  týždeň  
a portál Aktualne.
sk. Od októbra 
2015 šéfuje tímu in-
vestigatívnych no-
vinárov z portálu Aktuality.sk. Sedemkrát 
získal Novinársku cenu Nadácie otvorenej 
spoločnosti. Vôbec prvá kniha zo zákulisia 
Smeru je podľa anotácie na stránke vyda-
vateľstva Premedia príbehom Roberta Fica 
a jeho strany z pohľadu investigatívneho 
novinára, ktorý odhalil viaceré dôležité 
kauzy. 

(premedia.sk)

Vlastnou hlavou

Známy slovenský fotograf a reportér ča-
sopisu týždeň Andrej Bán vydal už tretiu 
knihu fotografií. Prináša 82 čiernobielych
dokumentárnych snímok z 25 krajín sveta, 
ktoré autor navštívil počas uplynulých 25 
rokov. Fotografie dopĺňa pútavými texta-
mi o živote v regiónoch postihnutých voj-
nami. V knihe z vydavateľstva Slovart sa 
opakovane vracia najmä do Kosova, Bosny 
a Hercegoviny, Gruzínska, Pakistanu či Af-
ganistanu. 

(slovart.sk)

Na juh od raja 

Novinár, publicista, moderátor, teológ a za-
kladateľ portálu jetotak.sk Michal Havran 
dokončil tento rok svoju ďalšiu knihu. Au-
tor Besnoty v anotácii na webe vydavateľ-
stva Marenčin PT láka čitateľa na otázky: 
Ako súvisia sklady kníh s heroínom, prečo 
sa v Bratislave objavili potomkovia balkán-
skych kúzelníkov a operátori magických 
zrkadiel? Hrdinovia románu sa dostanú zo 
starého cintorína po stopách jazyka a zlo-
činu do Petrohradu, aby sa mohli pozrieť z 
diaľky na strednú Európu. 

(marencin.sk)

Nová kniha zná-
meho slovenského 
novinára a komen-
tátora Petra Schu-
tza je ďalšou pub-
likáciou, ktorá vy-
šla v edícii autorov 
denníka SME. Ide o 
výber z tvorby Pet-
ra Schutza z jeho 
denných a týžden-
ných komentárov. 
Venuje sa v nich 
nielen kľúčovým domácim, ale aj zahranič-
ným témam, ktoré uplynulý rok hýbali Slo-
venskom i svetom. Vydavateľstvo Denníka 
SME sľubuje, že v roku 2017 vydá aj ďalšie 
tituly z dielne svojich autorov. 

(sme.sk, petitpress.sk)

Rok Petra Schutza 

Nová, v poradí štvrtá, kniha azda najzná-
mejšieho slovenského karikaturistu Sho-
otyho (Martin „Shooty“ Šútovec) nesie 
názov Roky Fica II. Ide o výber karikatúr  
z denníka SME a denníka N, ktoré autor 
nakreslil a uverejnil v rokoch 2012 až 2016. 
Kniha vyšla vo vydavateľstve Premedia.

(premedia.sk)

Roky Fica II. 

Dlhoročný novi-
nár a šéfredaktor 
týždenník týždeň 
Štefan Hríb sa  
v roku 2016 pod-
písal minimálne 
pod dve pútavé 
k n i h y .  J e d n o u  
z nich je kniha 
Dvanásť rozho-
vorov, čo je výber 
rozhovorov, ktoré 
Hríb uplynulé dva 
roky viedol s osobnosťami slovenskej kul-
túry, športu, práva a politiky o problémoch 
aj radostiach, ktorými žijeme. Druhou zau-
jímavou knihou, taktiež z vydavateľstva W 
Press je zbierka rozhovorov Štefana Hríba  
s Jiřím Grygarom, azda najslávnejším českým 
popularizátorom vedy, najmä astronómie  
a astrofyziky. 

(tyzden.sk)

Dvanásť rozhovorov

Analfabet 

Spisovatelia  
s novinárskymi 
génmi 

Prípad Najdúch 
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Internetom letia rôzne informácie. Niektoré 
dostávame aj na e-mailovú adresu. Ale prídu, 
zmažeme ich alebo pošleme ďalej a nič sa 
viac nedeje. Tú, ktorú som dostala nedávno, 
mnou doslova zatriasla. Vravela mi z duše. 
Takže, čítajte aj vy:  
Namiesto Domu detí postavíme Kindhouse, 
prvá slovenská krčma v Bratislave sa volá First 
Slovak Pub, už nemáme úroveň, ale level, 
prekvapenie nevyjadrujeme lasicovským fíha, 
ale čudným zvolaním wow, nie sme vyrovna-
ní, ale kúloví, nemáme prínosy, ale benefity, 
namiesto úveru je kredit, nekomunikujeme, 
ale četujeme, nákupné strediská nahradili 
šopingcentrá, nechali sme si vziať Karkuľky, 
Lomidrevov, Valibukov, Šípkové Ruženky, Jan-
kov Hraškov a nahradili sme ich Mekgajver-
mi, Mekkvínmi, Barbinami, Šrekmi, Alfmi, 
zákony v Národnej rade slovenskej republiky 
už netvoríme, ale kreujeme, namiesto súhrnu 
správ máme hedlajny, gazdovský dvor sme 
nahradili farmou a z neznámych dôvodov 
sme sa zbavili slovenského roľníka a namiesto 
neho inštalovali farmára.
Pokiaľ žije jazyk, 
žije aj národ,
ak jazyk umrie,
umiera aj národ a s ním aj jeho duch.
Vraj človek bez koreňov má viacero výhod: 
nemá sebavedomie ani hrdosť. Je manipu-
lovateľný, ovládateľný, dokonca nerepce 
ale poslúcha. Jednoducho - drží hubu a krok  
a maká!!!
Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...
Verše Viliama Paulinyho-Tótha svedčia o tom, 
že náš jazyk je krásny, ľubozvučný. A hoci 
má i  svoje špecifiká, ktoré nám občas robia
problémy, mali by sme byť naň hrdí. Nielen 
preto, že naši predkovia zaň tvrdo bojovali, 
ale aj preto, že je jedným zo symbolov našej 
identity.  
Kedysi boli najmä novinári nositeľmi krásnej 
slovenčiny. V písanom aj hovorenom slove. 
A dnes? To už posúďte sami. 

Soňa Ludvighová

Zdá sa, že sme si už zvykli na výpovede, kto-
ré sa doslova hmýria príslovkou dozadu.  
Aspoň tak to vyzerá podľa ich frekvencie 
a výskytu v rôznorodých komunikačných 
sférach od publicistiky cez beletriu až po 
súkromnú komunikáciu. Toto konšta-
tovanie doplníme príkladmi: Dva roky 
dozadu ich [rakov] uhynulo viac ako 80 
percent z celkového počtu, naposledy, 
dva týždne dozadu, sa v potoku uvarilo 
vyše 120 jedincov. – Niektorí mohli byť 
nakazení roky dozadu. – Stihli si dať 
urobiť výpisy z prevádzky mobilov za 
mesiac dozadu. – Požitie kokaínu sa na 
základe absolvovaných testov dá zistiť 
maximálne päť dní dozadu. – Odrátala 
som deväť mesiacov dozadu, vyšiel mi 
október. – Tú knihu som čítala len pár 
týždňov dozadu. Všetky uvedené výpo-
vede informujú o deji, ktorý sa udial pred 
istým časovým úsekom – dňami, týždňa-
mi, mesiacmi, rokmi, pričom tento minu-
lý dej sa vyjadruje pomocou príslovky 
dozadu. Vynára sa tu otázka, či sa niečo 
zmenilo vo význame príslovky dozadu 
a citované výpovede sú v poriadku alebo 
je to inak?
Slovenské výkladové slovníky sú vo výkla-
de príslovky dozadu jednotné. Najnovší 
Slovník súčasného slovenského jazyka 
(A – G, 2006) jej význam definuje takto:

13. komnata spisovnej slovenčiny

Čo s príslovkou dozadu?
„smerom do zadnej časti, smerom za seba; 
na miesto vzadu“, napr. ísť, ustúpiť, obrá-
tiť sa dozadu; urobiť krok dozadu; vlasy 
sčesané dozadu. Príslovka dozadu je teda 
príslovkou miesta, nie času. Za uvedenými 
formuláciami nemožno nevidieť spôsob ča-
sového vyjadrenia v iných jazykoch, minulý 
dej sa však v slovenčine vyjadruje iným spô-
sobom: predložkou pred, príslovkou času 
predtým, prídavnými menami predchá-
dzajúci, posledný či príslovkami spätne, 
späť: Pred dvoma rokmi ich [rakov] uhy-
nulo viac ako 80 percent z celkového 
počtu, naposledy, pred dvoma týždňa-
mi, sa v potoku uvarilo vyše 120 jedin-
cov. – Niektorí mohli byť nakazení pred 
rokmi/v predchádzajúcich rokoch/roky 
predtým. – Stihli si dať urobiť výpisy  
z prevádzky mobilov za predchádzajúci 
mesiac. – Požitie kokaínu sa na základe 
absolvovaných testov dá zistiť maxi-
málne päť dní spätne. – Tú knihu som 
čítala len pred pár týždňami. Vo výpo-
vedi Odrátala som deväť mesiacov do-
zadu, vyšiel mi október nie je potrebné 
nahradiť príslovku dozadu iným časovým 
výrazom, lebo význam danej výpovede 
v plnosti vyjadruje formulácia Odrátala 
som deväť mesiacov, vyšiel mi október.  

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Predsedníčkou Rady pre 
vysielanie a retransmisiu 
bude od februára 2017 
jej doterajšia podpred-
sedníčka Marta Danie-
lová, bývalá novinárka a 
niekdajšia podpredsed-
níčka Rady STV. Danie-
lová vo vedení vystrieda 
Miloša Mistríka, ktorý bol predsedom rady 
už dvakrát a končí sa mu funkčné obdobie. 
Rada pre vysielanie a retransmisiu pracuje 
v deväťčlennom zložení. 

 (rvr.sk; medialne.etrend.sk; md)

Niekde  
sa stala chyba 

Licenčná rada 
má novú šé�u

 nesprávne výrazy alebo väzby správne výrazy alebo väzby

ani čoby ani čo by
bezo sporu, bezosporu nesporne, nepochybne
bezvadný bezchybný
bežný:
bežný (bežiaci) rok tento rok
bežné číslo poradové číslo
drót, drótovať drôt, drôtovať
dusičňan dusičnan
hamižný chamtivý, skúpy, lakomý
materský jazyk materinský jazyk
kľudne pokojne
nezávadnosť bezchybnosť, bezporuchovosť,

neškodnosť
vada chyba, porucha, kaz 
spolieham na teba spolieham sa na teba
tržné hospodárstvo trhové hospodárstvo
obchod s miešaným tovarom obchod s rozličným tovarom
danielia obora danielia zvernica
opomenúť zanedbať, nevšimnúť si, vynechať, 

zabudnúť
otrlý bezcitný, surový, hrubý
ovesný ovsený

Ťahák novinára
Pri sledovaní televízií, rádií či čítaní dennej tlače alebo časopisov máme občas pocit, že 
naša ľubozvučná slovenčina sa kamsi vytráca. Zrejme nezaškodí pripomenúť si niektoré 
správne výrazy a slovné spojenia.  
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Podľa štatistiky 
Medzinárodnej fe-
derácie novinárov, 
zverejnenej koncom 
októbra 2016, je v Turecku za mrežami viac 
ako 100 novinárov. Ďalších 2500 žurnalistov 
prišlo o prácu. Turecká vláda dlhodobo čelí 
kritike ľudsko-právnych organizácií a me-
dzinárodných novinárskych združení za tvr-
dý prístup k novinárom. Ankara neraz koná 
v rozpore so zásadami slobody tlače a proti 
demokratickým ideálom. V čase vyhlásenia 
mimoriadneho stavu navyše turecká vláda 
odobrala novinárske preukazy mnohým 
pracovníkom médií, ďalších novinárov po-
kutovala za údajnú urážku prezidenta R. T. 
Erdogana. Viac informácií o nedodržiavaní 
slobody tlače a prejavu v Turecku nájdete 
na internetovej stránke Európskej federácie 
novinárov: europeanjournalists.org 

(mediazurnal.cz; md)

Český novinár Petr Šabata, ktorý v denní-
ku Sme zastával pozíciu zástupcu šéfre-
daktorky pre spravodajstvo, odchádza do 
Českého rozhlasu. Bude vedúcim progra-
mu stanice Radiožurnál, vlajkovej lode 
ČRo. V minulosti Šabata pôsobil ako šéfre-
daktor Mladej fronty DNES, tiež v českých 
Hospodářskych novinách či v slovenskom 
denníku Pravda. Novým zástupcom šéf-
redaktorky SME Beaty Balogovej sa stane 
Jakub Filo. 

(medialne.etrend.sk; mediar.cz; md)

Petr Šabata odchádza 

Periodiká Denník N a .týždeň ohlásili vzá-
jomnú spoluprácu, v rámci ktorej ponúka-
jú svojim čitateľom spoločné balíky pred-
platného. Vydavateľstvá N Press a W Press 
budú fungovať samostatne aj naďalej. Obe 
médiá chcú spolupracovať na zdieľaní ob-
sahu či organizovaní podujatí. Ako uviedli 
vo vyhlásení šéfredaktori Matúš Kostolný 
a Štefan Hríb: „ ... zdieľame hodnoty, ktoré 
prestali byť samozrejmé – vieru v slobodu, 
dôstojnosť človeka, zakotvenie Slovenska 
na Západe a úctu k pravde. Úroveň verej-
nej diskusie u nás klesá a schopnosť pro-
západných síl spolupracovať už takmer 
vymizla.“ 

(dennikn.sk; medialne.etrend.sk; md)

Spájajú sily  Podľa prieskumu agentúry Median vysiela 
najobjektívnejšie spravodajstvo na Sloven-
sku Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). 
Verejnoprávne médium sa do čela priesku-
mu dostalo po prvý raz, keď na druhé 
miesto tesne odsunulo spravodajstvo 
súkromnej TV Markíza, dlhodobého lídra 
tohto merania. V prieskume Medianu, kto-
rý trval od júla do septembra tohto roka  
a zúčastnilo sa na ňom 2 081 respondentov 
vo veku od 14 do 79 rokov, uviedlo 24 per-
cent respondentov, že RTVS má najobjek-
tívnejšie spravodajstvo. Televízia Markíza, 
ktorá si prvenstvo držala šesť rokov bez 
prerušenia, skončila tesne druhá s 23,8 per-
centami. 

(median.sk; medialne.etrend.sk; 
rtvs.sk; md)

Najobjektívnejšie 
spravodajstvo

Medzinárodná organizácia Reportéri bez 
hraníc tento rok ocenila Hádího Abdallá-
ha za získavanie informácií o sýrskej voj-
ne. Muž sa preslávil nielen zverejňovaním 
podrobných informácií o vojne na sociál-
nych sieťach, ale aj reportážami z oblastí 
bojov. V Sýrii už pri podobnej práci zahy-
nuli desiatky aktivistov. Abdalláh získava 
prístup na frontové línie aj vďaka úzkym 
kontaktom so sýrskymi povstalcami. Za to 
ho sýrska vláda a jej spojenci obviňujú z te-
roristickej činnosti. 

(mediahub.cz; rsf.org; md)

Cena Reportérov 
bez hraníc 

Vo veku 52 rokov zo-
mrel publicista, reži-
sér a moderátor Vla-
do Štancel. Preslávil 
sa najmä ako mode-
rátor známej relácie 
Českej televízie s ná-
zvom Černé ovce. Na 
jej tvorbe sa podieľal 
vyše 20 rokov, nato-
čil stovky reportáží a 
moderoval viac ako tisícku vydaní. Rodák 
z Bratislavy vyštudoval bábkové herectvo 
na pražskej DAMU. Neskôr pôsobil naprí-
klad aj v pražskom divadle Minor. 

(ceskatelevize.cz; omediach.com; md)

Odišiel 
Vlado Štancel

Viac ako polovica (57 %) obyvateľov Eu-
rópskej únie neverí, že médiá v ich krajine 
nie sú pod politickým či komerčným vply-
vom. Vyplýva to z prieskumu Eurobaro-
metra, ktorý zverejnili na okraj kolokvia 
o problémoch plurality médií. Z výsledkov 
prieskumu tiež vyplýva, že iba 53 percent 
opýtaných si myslí, že im médiá poskytujú 
dôveryhodné informácie. 

(mediahub.cz; md)

Európania neveria 
v slobodu médií

Tlak na novinárov 
v Turecku 
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...aj pre tých, ktorí sledujú zábavné relá-
cie ktorejkoľvek televíznej stanice. I pre 
tých, ktorí sledujú vedomostné kvízy a sú-
ťaže. Ba aj pre zvyšok divákov, očakávajú-
cich, že im veštkyňa poradí, ako prísť bo-
hatstvu... Jednoducho je to odkaz každé-
mu, kto očakáva užitočný duel s vedomos-
ťami, vo vtipnej zábave a pobavení počas 
očakávania, kto bude víťazom.
Vianočné sviatky sú tu. Advent mal pri-
niesť stíšenie a pohodu pre chvíle uvažo-
vania a hodnotenia. Teda aj v novinárskom 
stave. Aspoň predpokladám, že ho moji 
kolegovia a priatelia zaň považujú a neve-
dú ho vo svojich životopisoch ako živnosť 
– je načim o ňom porozmýšľať. Už aj preto, 
lebo stále mám pocit, že dobre, remesel-
ne kvalitne napísané, natočené a zobra-
zené, má našim čitateľom, poslucháčom 
i divákom priniesť úžitok. Často však po-
čuť ponosy na rýchle a nezrozumiteľné 
moderovanie pred mikrofónom (najmä ak 
rozhovor vedie nedočkavý „vševed“ a kon-
truje mu „vševedka“). Zvedavým čitateľom 
zase často chýbajú dobre pochopiteľné 
argumenty, presné fakty v komentároch 
a analýzach. Namiesto nich ale prevláda 
štylistické cvičenie, a odvolávky na „dob-
re informované zdroje“. Nejeden autor sa 
drží, vytrvalo ako kliešť, starých, históriou 
prekonaných legiend, a vesluje v prúde 
zažltnutých textov starých encyklopédií. 
Televíznych staníc je toľko ako právd a po-
loprávd v krčmových debatách. A toľko je 
aj starých, na ilustráciu televíznych šotov 
„vhodných“ archívnych snímok. A ak sa na 
dôvažok k takýmto ponosám pridá niekto, 
čo zažil rozruch na námestiach s „Gorilou“ 
a dožaduje sa v tejto chvíli jej promptného 
vyšetrenia?! Možno má ešte spomienku na 
párky, ktoré dostal od nezištných usporia-
dateľov, a tak sa chce dočkať aj rozuzlenia 
celej kauzy... A zase sa asi obráti na novi-
nárov, „lebo však oni to isto – iste majú za 
povinnosť!“
 Sviatky vianočné sú tu. Bude chvíľa aj 
na rozjímanie, aj na úvahy o našej práci 
pre recipientov, ktorí nás niekedy hádžu 
všetkých do jedného vreca. A držím nám 
preto silno palce, a želám pohodové Via-
noce a tvorivý rok Dva tisíci sedemnásty.

Ján Sand

Na jeseň navštívila Slovensko americká novinárka, spisovateľka a držiteľka 
prestížnej Pulitzerovej ceny Deborah Nelson. V Košiciach aj v Bratislave hovo-
rila o tom Ako písať o svete, ktorý sa celý mení? 

Deborah Nelson: Keď vám mama povie, že vás ľúbi, overte si to

Držiteľka Pulitzerovej ceny na Slovensku

Deborah Nelson sa opiera-
la o svoje skúsenosti z pra-
xe. Získavala ich v denníku 
The Los Angeles Times, pí-
sala aj pre The Washington 
Post, Seattle Times či Chi-
cago Sun-Times. Nedávno 
spolupracovala na prípra-
ve národne oceňovanej 
série článkov o stúpajúcej 
hladine oceánov pre agen-
túru Reuters. V roku 1997 
získala Pulitzerovu cenu 
za spoluautorstvo na sérii 
článkov, ktoré odhalili roz-
siahle zneužívanie vládne-
ho programu zameraného 
na zabezpečenie bývania 
pre rodiny amerických In-
diánov. Jej kniha The War 
Behind Me (Basic Books, 
2008) opisuje americké 
vojnové zločiny vo Vietna-
me a približuje životy voja-
kov, ktorí sa snažili zasta-
viť vojnovú brutalitu. 
Na Slovensku porozpráva-
la o vlastných skúsenos-
tiach z praxe, čím zároveň 
odhalila budúcim noviná-
rom nejedno tajomstvo in-
vestigatívnej žurnalistiky. 
Jedno za všetky: „Nejde  
o to, čo vám ľudia hovoria, 
ale o to, čo v skutočnosti 
robia,“ zdôraznila Deborah 
Nelson v Aule Univerzity Komenského  
v Bratislave. Skúsená americká investiga-
tívna novinárka upozornila na to, že „Dô-
ležitá pravda sa dá len málokedy nájsť  
v oficiálnych zápisniciach“. 
Klimatické zmeny nie sú hrozbou 
budúcnosti. Dejú sa už teraz
Dnes je Deborah Nelson docentkou 
investigatívnej žurnalistiky na Mary-
landskej univerzite v USA. Povzbudzu-
je mladých novinárov, aby viac písali  
o klimatických zmenách, objavovali čaro 
dátovej žurnalistiky, oddeľovali dobrú 
vedu od falošnej a pomohli tak zastaviť 
blížiacu sa katastrofu. Stúpajúce hladi-
ny oceánov aj vyššie teploty majú totiž 
podľa Nelsonovej už teraz globálne ná-
sledky. Novinári sa podľa nej často boja, 
že ak budú vytrvalo písať o životnom 
prostredí, okolie ich označí za aktivistov. 
Upozorňovanie na problémy našej klímy 
však považuje Deborah Nelson za kľú-
čové, inak kompetentní nezačnú konať. 
Reportáže o katastrofických scenároch 
a klimatických zmenách, ktoré nastanú 

o sto rokov, by podľa americkej držiteľky 
Pulitzerovej ceny mali novinári na celom 
svete ihneď vymeniť za aktuálne správy  
o stave životného prostredia. 
Trpezlivosť, odhodlanosť, výdrž
Deborah Nelson charakterizuje investiga-
tívneho novinára ako niekoho, „kto sa ne-
vzdáva a neváha prejsť cez prekážky, aby 
našiel pravdu, podstatu veci, ktorou je 
posadnutý“. Jeho hlavnou úlohou je zbie-
rať fakty, a to aj také, ktoré iní prehlia-
dajú, spracovať ich a ukazovať verejnosti 
či politikom. Dôležité pritom je prepojiť 
fakty, neraz zložité, s reálnymi skúsenos-
ťami obyčajných ľudí. Ukázať im zložitú 
vedu názorne, na jednoduchom príklade 
z ich okolia. Heslom investigatívnej žur-
nalistiky pritom podľa Deborah Nelsono-
vej je: „Všetko preveruj. Aj to, či ťa tvoja 
vlastná matka miluje.“ 
Američanka priznáva, že „investigatívec“ 
sa pri svojej práci musí občas namočiť, 
dostať do nepríjemnej situácie, prejsť si 
peklom. V závere stretnutia ešte na pred-
nášku Deborah Nelson zaujímavou myš-

„Investigatívna žurnalistika je ako ľadovec – 95 % sa nachádza pod 
vodou a len málo vyčnieva z vody von. Tak je to aj s pravdou,“ tvrdí 
Deborah Nelson. 
Foto Matúš Dávid

lienkou nadviazala šéfredaktorka denní-
ka SME, Beata Balogová, keď povedala, 
že význam faktu a pravdy získava na 
dôležitosti práve teraz, v čase silnejúcej 
propagandy plnej dezinformácií.

Matúš Dávid

Poznámka

Odkaz pre každého...
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Začiatok semestra Katedry komunikačných 
a mediálnych štúdií sa niesol v duchu me-
dzinárodnej vedeckej konferencie Médiá 
a text 6. Pozvanie organizátorov prijali aj 
zakladatelia odboru mediálne štúdiá, ktorý 
už čoskoro oslávi svoje dvadsiate výročie. 
Pre Unipo Press sme vyspovedali profesora 
Jána Sabola, jedného zo zakladateľov me- 
diálnych štúdií na Prešovskej univerzite.
Ako si spomínate na začiatok mediálnych 
štúdií v Prešovskej univerzite?
Ako keby to bolo predvčerom. Bol som pri 
tom ako jeden z iniciátorov. Totiž, povedali 
sme si na katedre, že by bolo treba zvýšiť 
úroveň pracovníkov médií na východnom 
Slovensku práve tým, že by sme otvorili štú-
dium masmediálnej komunikácie. Chceli sme 
zdôrazniť predovšetkým funkciu zvukovej 
roviny pri konkrétnych analýzach textu a pri 
aplikácii týchto výsledkov experimentálne-
ho výskumu. Veľmi sme posilnili disciplíny, 
ktoré sa venujú výskumu akusticko-auditív-
nej komunikácie a potom aj taký ďalší roz-
mer vecí, že sa budeme venovať umelecké-
mu štýlu oveľa intenzívnejšie ako iné vysoké 
školy, ktoré ponúkali štúdium masmediálnej 
komunikácie. Naším modelom bol predo-
všetkým učebný plán bratislavskej žurnalis-
tiky, s ktorou sme veľmi úzko spolupracova-
li. Zhodou okolností som v tom čase bol aj 
členom akreditačnej komisie a žurnalistiku 
mal na starosti vynikajúci jazykovedec Vik-
tor Krupa, takže sme komunikovali o náplni 
štúdia. Veľmi intenzívne sme posilnili inter-
disciplinárny priestor. 
V ktorých oblastiach získavajú študenti 
vedomosti?
Začiatok štúdia bol v znamení takých dis-
ciplín ako filozofické otázky masmediálnej
komunikácie, sociologické otázky masmedi-
álnej komunikácie, politologické otázky, his-
tória, kulturológia, antropologický aspekt 
štúdia kultúrnych dejín ľudstva, atď. Otvorili 
sme najprv masmediálne štúdiá pre externis-
tov. Viacerí, ktorí absolvovali toto štúdium, 
pracujú v centrálnych médiách. Potom sme 
otvorili interné štúdium. Dokonca bol taký 
ročník, ktorý mal masmediálne štúdiá aj  
v kombinácii s fonetikou. Kládol sa  veľký 
dôraz na akusticko-auditívnu komunikáciu. 
V čom sú najväčšie rozdiely medzi medi-
álnymi štúdiami v deväťdesiatych rokoch  
a v súčasnosti?
Veľké rozdiely nie sú, lebo to jadro, o kto-
rom som hovoril, stále funguje, len sa roz-
víja. Masmediálne štúdiá sa špecifikujú 
v tom, ako sa rozrastajú ďalšie komunikač-

Perom a objektívom eléva

Nech sa rozvíja tvorivosť na vlastné potešenie i pre blaho všetkých:

Táto rubrika je určená mladým autorom. Tentoraz ponúkame tvorbu časopisu Unipo Press, ktorý  reprezentuje Filozofickú fa-
kultu Prešovskej univerzity v Prešove a odbor mediálne štúdiá. Študenti tohto odboru tak majú možnosť nadobudnúť praktickú 
skúsenosť v žurnalistickej praxi pod odborným dohľadom. Články časopisu Unipo Press sú adresované nielen študentom Prešov-
skej univerzity v Prešove, ale aj širšiemu okoliu. Ponúka informácie z aktuálneho diania na univerzite i mimo nej, a to v spravo-
dajskej a publicistickej forme, a zaujímavosti z kultúry a bežného života.

né prostriedky, registre, žánre a hybridizácie 
žánrov mediálnej komunikácie. To znamená, 
že je pohyb nielen v integrácii vied, to je ten 
interdisciplinárny priestor štúdia masmediál-
nej komunikácie, ale aj v špecifikácii vied. To
sú tie dva hlavné prúdy súčasného vedecké-
ho bádania, ktoré sa premietajú aj do súčas-
ného štúdia masmediálnej komunikácie.
V akademickej obci ste už niekoľko de-
saťročí. Za ten čas sa zmenila generácia a 
povaha študentov. Akí boli študenti kedysi  
a akí sú dnes?
Dnešná spoločnosť je informačná, to zna-
mená, že neustále prúdia informácie. Už 
malé deti sa hrajú s počítačmi a mobilmi. V 

Človek v priestore
Fotografickú esej, autorky Sonje Tokárovej uverejnil
univerzitný časopis Unipo Press

tom je to vlastne iné. V podstate je to po-
rovnateľné, čo sa týka nasadenia pri štúdiu, 
pri uvažovaní a pri odborných rozhovoroch. 
Sú vynikajúci študenti, to sú naši budúci 
kolegovia, sú aj priemerní, a žiaľ, aj podprie-
merní študenti, ale aj tí majú šance dostať sa 
na úroveň priemeru a solídnym spôsobom 
skončiť vysokoškolské štúdium.
Celý rozhovor nájdete tu: 
http://unipo-press.sk/profesor-jan-sa-
bol-medialnym-studiam-nech-sa-rozvi-
ja-tvorivost-vlastne-potesenie-i-blaho-
-vsetkych/
Rozhovor pripravila Jana Tomaškovičová 

v spolupráci s Lenkou Novotnou.

hovorí profesor Ján Sabol mediálnym štúdiám
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Začiatkom decembra nás zastihla správa o náhlom úmrtí 
Jozefa Malého, dlhoročného novinára, redaktora zanik-
nutého krajského denníka Hlas ľudu a krajského týžden-
níka MY Nitrianske noviny, ktorý nás nečakane opustil vo 
veku 53 rokov. 
Jozef Malý bol dlhoročným aktívnym členom Slovenské-
ho syndikátu novinárov, istý čas pôsobil ako predseda RO 
SSN v Nitre. Na 12. sneme SSN bol zvolený za člena Kon-
trolnej rady SSN a na tohtoročnom novembrovom zhromaždení RO SSN Nitra za 
predsedu kontrolnej rady. Aktívne sa zapájal do činnosti nitrianskej organizácie, 
bol vždy ochotný podať pomocnú ruku. Niekoľko rokov organizoval populárne 
nitrianske novinárske plesy.
Hoci nebol vyštudovaný novinár, mal obrovský talent na trefné popisovanie uda-
lostí a javov, ktoré dokázal i vďaka svojmu vynikajúcemu novinárskemu  citu ex-
celentne spracovať do rôznych novinárskych žánrov. Vynikal ako majster fejtónu, 
v ktorom vedel trafiť klinec po hlavičke. Písanie bolo nielen jeho profesiou, ale 
v prvom rade záľubou. Venoval sa aj poviedkovej tvorbe, niektoré z jeho prác sú 
zverejnené v Almanachu Nitra. Bol skutočným umelcom písaného slova, a to do-
slova i do písmena. Obdivuhodné boli i jeho miniatúrne umelecké dielka s rovna-
kým písmenom na začiatku – aliterácia, ktoré dokázal napísať s použitím rovna-
kých alebo zvukovo podobných hlások na začiatku slov. 
Pred dvoma rokmi sa presťahoval z rodnej Nitry do Čiernych Kľačian. Chýbala mu 
ozajstná novinárčina, a tak si z recesie založil svoj futbalový občasník, ktorého 
jediný výtlačok vešal v miestnej krčme. 
Posledná rozlúčka s Jozefom Malým bola 7. decembra 2016 na cintoríne v Čier-
nych Kľačanoch. Zomrel osamote, ale na poslednej ceste ho prišli odprevadiť bý-
valí kolegovia, priatelia a členovia nitrianskej organizácie. 

Ľudmila Synaková

Niekto sa no-
vinárom rodí, 
niekto sa ním 
stáva. A Jožko 
Medvecký sa 
asi novinárom 
narodil. Už ako 
chlapca ho chla-
pi na tvrdošín-
skej píle posadili 
na vysoký klát, aby im – podľa vlastnej 
fantázie – komentoval imaginárny fut-
balový zápas. Páčilo sa im to a nazvali 
ho „riportér“/reportér. Ku skutočnému 
novinárskemu peru sa však Jozef Med-
vecký dostal ako tridsiatnik, v roku 
1974. Mal za sebou dopisovateľskú čin-
nosť v podnikových novinách Oravský 
teslák, v bývalej Tesle Orava, a tak mu 
riadiace orgány fabriky zakrátko zverili 
vedenie týchto, medzi teslákmi obľú-
bených novín. Hoci neštudoval žurna-
listiku na žiadnej vysokej škole (vlast-
ne v sedemdesiatych rokoch bola iba 
jedna – FFUK), vedel, že iba rozhľadení  
a vzdelaní novinári môžu tvoriť kvalit-
né noviny, a tak podporoval novinárske 
školenia,  ktoré organizoval Slovenský 
syndikát novinárov (SSN). Sám sa na 
nich zúčastňoval. Postupne sa ako dl-
horočný člen výboru Klubu firemných
a regionálnych médií pri SSN a člen vý-
boru KO SSN stal spoluorganizátorom 
aktivít regionálnych novinárov v rámci 
kraja i Slovenska.
Bolo preňho  obrovským úderom, keď 
Oravská televízna fabrika skončila s 
vydávaním firemných novín, až nako-
niec skončila sama. Smútil za tými no-
vinami, a zrejme ani nie tak kvôli sebe, 
veď svoje miesto si následne našiel  
v spolupráci s regionálnymi i miestnymi 
médiami – žialil zrejme najmä preto, že 
za roky práce na novinách pochopil, aké 
náročné je „postaviť“ dobré noviny i aká 
dôležitá je informovanosť verejnosti. 
Jožko Medvecký bol svojský. Možno 
tak ako je svojský skoro každý novinár. 
Patril teda do širokého kolektívu svoj-
skej rodiny – členov SSN zo všetkých 
regiónov Slovenska, ktorí sa už vyše 
štyridsať rokov, vždy na niekoľko dní, 
stretávajú vždy v inom kúte Slovenska 
a Jožko vynechal za tie roky vari iba jed-
no také stretnutie. Vraveli sme mu: Jož-
ko, ty si naša kronika. Všetko si presne 
pamätal, dokázal presne popísať, vždy 
spresnil dátumy, miesta i osoby. Aj nám 
sľúbil, že spracuje pamätnicu, kroniku 
tých 43 rokov. Už nespracuje. Navždy 
odišiel...
Jožko, mali sme Ťa všetci svojsky radi, 
Ty to vieš!

Anna Lajmonová

Vo veku 93 rokov zomrela v utorok v prvý novembrový deň 
bývalá novinárka JUDr. Oľga Slušná, rodená Miškovská. 
Dlhé roky bola redaktorkou Československej tlačovej kan-
celárie, zakladateľkou encyklopedického časopisu Pyramí-
da, členkou Slovenského syndikátu novinárov a autorkou 
troch kníh. 
Po promócii začínala ako právnička v Národnej poisťovni a v Kovorobných závodoch. 
Neskôr nastúpila do Československej tlačovej kancelárie, kde pracovala vyše 33 ro-
kov ako redaktorka. V rámci svojho zamestnania zostavila prvú slovenskú publikáciu 
Kto je kto na Slovensku. Keďže sa v nej nachádzali aj mená významných ľudí, ktorí 
po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa z republiky emigrovali, celý 
náklad dala Štátna bezpečnosť spáliť. V roku 1971 založila encyklopedický časopis 
PYRAMÍDA a bola jeho šéfredaktorkou až do čias, kým ho neprebralo iné vydava-
teľstvo. Popri práci v agentúre a výchove svojich piatich detí sa venovala písaniu 
fejtónov, humorných i kritických poviedok a životných príbehov do viacerých prin-
tových médií ako dnes už neexistujúce tituly Večerník či Roháč. Napísala aj dva sce-
náre televíznych večerníčkov pre deti. V dôchodkovom veku pracovala ako jazyková 
redaktorka v denníku Národná obroda či v časopise Verejná správa. 
Doktorka Oľga Slušná sa narodila 8. októbra 1923 v Košiciach, kde jej strýko Július 
Kustra založil prvé slovenské kníhkupectvo a práve životné príbehy rodiny jej sta-
rých rodičov – Petra a Anny Kustrovcov sa stali inšpiráciou k napísaniu knihy Mamina 
modlitba, na ktorú neskôr nadviazala voľným pokračovaním nazvaným Dcérina láska 
– kronika skutočného života. Práve za tieto publikácie, v ktorých boli spomínané aj 
príbehy bobroveckých murárov, ktorí kedysi pomáhali stavať Budapešť ako aj vrelý 
vzťah k obci a šírenie jej dobrého mena získala v roku 2007 čestné občianstvo obce 
Bobrovec, kde si priala byť aj pochovaná.  

Roman Slušný

Jozef Malý dopísal svoj 
posledný článok

Odišla Oľga Slušná Za Jožkom 
Medveckým8. 10. 1923 - 1. 11. 2016

8. 6. 1943 - 7. 10. 2016

16. 7. 1963 - 1. 12. 2016
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Uzávierka čísla bola 10. decembra 2016

Na 8. zasadnutí (1. 12. 2016) schválilo Pred-
stavenstvo SSN výšku členského príspev-
ku na kalendárny rok 2017:
• činní novinári 25 €
• mimoriadni členovia 40 €
• seniori, členovia na materskej alebo ro-
dičovskej dovolenke, študenti žurnalistiky 
a masmediálnych štúdií (denného štúdia) 
a interní doktorandi, nezamestnaní – naj-
menej 6 mesiacov (na základe potvrdenia 
z úradu práce) 10 €.
Výška členského poplatku zostáva teda 
nemenná. Predstavenstvo rozhodlo aj 
o tom, že v roku 2017 nebudeme vymie-
ňať pôvodné preukazy za plastové s bez-
pečnostnými prvkami. P SSN schválilo na 
7. zasadnutí (18. 10.) ukončenie platenia 
členských príspevkov za rok 2015 dňom 
31. 12. 2016.
Členské na rok 2017, ktoré uvádzame, je 
tzv. minimálne. Kto chce, môže – tak ako 
doteraz – uhradiť vyššiu sumu – v prospech 
Sociálneho fondu SSN. Všetky finančné
dary budú využité len na tento účel.
Novinári registrovaní v Bratislave môžu 
platiť od 14. decembra 2016 osobne den-
ne od 8.30 – do 12. 00 a od 13.00 – 16.00  
v Kancelárii SSN v Bratislave alebo poš-
tovou poukážkou na adresu SSN (Sloven-
ský syndikát novinárov, Župné nám. 7, 815 
68 Bratislava, s poznámkou pre adresáta 
– členské 2016), prostredníctvom ban-
kovej platby (platbu žiadame avizovať) 
– číslo účtu SSN: SK18 3100 0000 0040 
4000 1161, BIC (SWIFT) LUBASKBX, va-
riabilný symbol 664. V prípade, že poža-
dujete známku na rok 2017 poslať poštou 
na Slovensku (mimo Slovenska budeme 
osobitne riešiť), žiadame vás, aby ste výš-
ku členského zvýšili o 0,45 € (poplatok za 
poštovné).
Členovia registrovaní v regionálnych orga-
nizáciách môžu platiť takisto osobne, poš-
tou alebo bankou, resp. podľa dispozícií 
regionálnych organizácií. 

Január
   2.  1. 1962  –  Anna Dojčanová, 
      Bratislava
   3.  1. 1927  –  Jozef Kšiňan, Bratislava
   3.  1. 1952  –  Anton Páldy, Bratislava
 4.  1. 1947 –  Eva Vrbická, Bratislava
   6.  1. 1962  –  Štefan Hrčka, 
      Bratislava 
 10.  1. 1942  –  Peter Zeman, Bratislava
 10.  1. 1952  –  Viera Andrašovičová, 
      Bratislava                          
 12.  1. 1947  –  Milan Straka, Martin
 13.  1. 1962  –  Jana Gregor – Rogler, 
      Viedeň
 15. 1. 1952  –   Dušan Ovádek, Trenčín
 18.  1. 1957  –   Ľuba Koľová, Košice
 24.  1. 1937  –   Anna Čavargová, 
      Prešov
 26.  1. 1942  –   Anna Podolská, Miláno 
Február      
   1.  2. 1952  –  Gyula Bodzsár, Dolinka
   3.  2. 1947  –  Ľudovít Zárecký, 
      Bratislava
 11.  2. 1937  –  Eva Hornišová, 
      Bratislava
 13.  2. 1952   –  Dana Borská, Bratislava
 14.  2. 1932   –  Tibor Baránek, 
      Bratislava
 17.  2. 1952  –  Katarína Bednářová, 
      Košice  
 21.  2. 1952  –  Ján Jahn, Nitra
 21.  2. 1962  –  Zoltán Kovács, 
      Veľký Meder 
21. 2. 1967  –  Igor Ka�a, Košice
23. 2. 1967  –  Alena Rezková, 
      Fiľakovo 
24. 2. 1942  –  Matej Széher, Senec
25. 2. 1957  –  Viktor Zamborský, 
      Prešov
25. 2. 1957  –  Daniela Mýtna, Bratislava

26. 2. 1967  –  Igor Hrivňák, Senec
27. 2. 1962  –  Mária Bielešová, 
      Partizánske 
 Marec
   8.  3. 1957  –  Ladislav Salinka, 
      Partizánske 
   9.  3. 1962  –  Pavel Ondera, Bratislava
 13.  3. 1957  –  Marián Angelovič, Košice
 14.  3. 1952  –  Pavol Breier, Bratislava
 20.  3. 1947  –  Viera Kuminiaková, 
      Bratislava
 21.  3. 1962  –  Anna Grusková, 
      Bratislava
 21.  3. 1957  –   Ľudmila Garjanská, 
      Košice
 22.  3. 1957  –  Jana Judínyová, Trnava
 23.  3. 1957  –  Anna Čapková, Bratislava
 26.  3. 1942  –  Eva Bombová, Košice
 26.  3. 1957  –  Vladimír Ješko, Bratislava
 29.  3. 1962  –  Katarína Dostálová, 
      Bratislava
 30. 3. 1937  –  Milan Vároš, Bratislava
 31.  3. 1962  –  Ivan Príkopa, Senica

Dodržiavanie etických princípov novi-
nárskej tvorby by malo byť samozrej-
mosťou pre každého novinára. Mnohí 
z vás to potvrdili prístupom k Etickému 
kódexu novinára. 
Postup je jednoduchý: vyhľadajte inter-
netovú stránku www.trsr.sk, kliknite na 

Výbor sekcie pre žurnalistiku a novinár-
sku fotografiu Literárneho fondu hospo-
dáril v tomto roku so sumou 120 000 €. 
Poskytol rôzne formy podpôr (tvorivé, so-
ciálne) 449 novinárom. Sekcia podporila 
o. i. novinársku súťaž východoslovemnské-
ho regiónu, Štúrovo pero, prehliadku tvor-
by lokálnych televíznych staníc, ale najmä 
Výročnú cenu LF za novinársku tvorbu. 
Súťažilo 112 novnárov s 227 príspevkami, 
cenu dostali traja lauretáti, prémie ďalší 
34 kolegovia. Cenu Romana Kaliského za 
celoživotné dielo získal 95-ročný Pavel 
Branko. Výrazná bola aj pomoc kolegom 
v sociálnej núdzi.

kgm

Blahoželáme jubilantom

Lucia Bartková, Prešov 
Miroslava Hankoščaková, Trnava 
Ružena Šípková, Trenčín 
Jozef Tinka, Bratislava
Andrea Galajdová, Košice
Michal Šufliarsky, Bratislava
Simona Antalová, Prešov
Jaromír Valent, Nitra

Margita  Bizaková  5 € 

 7.  10.  2016 –  Jozef Medvecký (73 r.) 
 1.  11.  2016   –  Oľga Slušná  (93 r.)
 1.  12. 2016   –  Jozef Malý (53 r. )  
 12.  12. 2016  –   Emanuel Boháč (93 r.)

Noví členovia SSN

Súťaže aj podpory

Prispeli na Sociálny fond SSN

Opustili naše rady

Členský príspevok 
v roku 2017

Prístup k Etickému kódexu novinára
ňu, po načítaní sa objaví ikona PRIHLÁ-
SIŤ SA K ETICKÉMU KÓDEXU NOVINÁ-
RA. Keď na ňu kliknete, otvorí sa vám 
text Etického kódexu novinára, na jeho 
konci stačí vyplniť a odoslať: Prihlasu-
jem sa k Etickému kódexu novinára. 

(red)


