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 SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV

Marta Danielová 
je bývalá novinár-
ka a roky sme spo-
lu strávili v Slo-
venskom rozhla-
se. Relácie, ktoré 
sme pripravovali 
leteli k občanom 
éterom prostred-
níctvom rozhla-
sových frekven-
cií. Tie sú pre mňa 
doteraz španielskou dedinou. Marta si 
ich princíp však osvojila a už niekoľko 
rokov sa okrem iného spolupodieľa na 
rozhodnutí o ich prideľovaní žiadateľom. 
Rada má však širšie pôsobenie, ako len 
prideľovanie vysielacích frekvencií. 
• Rada najskôr fungovala pod názvom 
Rada Slovenskej republiky pre rozhla-
sové a televízne vysielanie. Od roku 
2000 už funguje pod súčasným ná-
zvom. Pripomeňme si, ktoré činnosti 
plní ako správny orgán...
Úlohy Rady sú dané legislatívou, predo-
všetkým zákonom o vysielaní a retrans-
misii. Možno ju rozdeliť do troch hlav-
ných oblasti – agenda týkajúca sa licen-
cií a registrácií retransmisie, sťažnosti na 
obsah vysielania a vlastné monitoringy 
vysielania, vrátane kontroly dodržiava-
nia rôznych zákonom stanovených kvót. 
Okruh činností je však, samozrejme, ove-
ľa bohatší, vrátane rôznych foriem spo-
lupráce s orgánmi štátnej správy, samo-
regulačnými orgánmi, organizáciami za-
stupujúcimi záujmy skupín so špecifický-
mi potrebami až po medzinárodnú agen-
du, v rámci ktorej najmä v posledných 
rokoch slovenský regulátor významne 
posilňuje svoju pozíciu. Úlohou Rady 
je zastupovať záujmy všetkých aktérov 
mediálneho trhu – divákov, vysielateľov, 
operátorov, pričom nájsť rovnováhu nie 
je vždy jednoduché, keďže ich predstavy 
sú, pochopiteľne, často v rozpore.     

evhodné správanie sa novinárov 
a predpojatosť, a to nie iba samot-
ných autorov, ale často aj redakčných 

tímov je, žiaľ, už dlhodo-
bá záležitosť. Nesmierne 
ma to mrzí. Nejde síce  
o väčšinu novinárskej 
obce, lenže verejnosť ne-
zriedka prehrešky v no-
vinárskej etike zovšeo-
becňuje. Tak sa – jedno-
ducho povedané – stáva 

z každého novinára čierna ovca.
V rozpore s novinárskou etikou je veľa reá-
lií v redaktorskej praxi. Škrie ma napríklad, 
že niektorí novinári či redakcie už považujú 
za štandardné nevkusné informácie z najin-
tímnejšieho prostredia ľudí, o ktorých píšu. 
Zrejme si neuvedomujú, že tieto pikantnos-
ti môžu vážne a negatívne zasiahnuť do 
života respondentov. Napokon – na takéto 
praktiky upozorňujú aj dokumenty nášho 
syndikátu. Podčiarkujú, že bez súhlasu prí-
slušnej osoby novinár nesmie písať tak, aby 
zasahoval do jej súkromného života. Ne-
smie znižovať jej dobré meno, pokiaľ osoba 
sama nepostupuje protizákonne a nevzbu-
dzuje pohoršenie. Stačí sa však začítať do 
niektorých novín a časopisov, alebo sa za-
počúvať do vysielania elektronických médií 
a zistíme, že prehreškov proti novinárskej 
etike je viac ako dosť. 
Vrátim sa ešte k spomínanej predpojatosti. 
V nej sa zrejme vyžívajú nielen jednotlivci, 
ale aj redakčné tímy. Predpojatosť sa totiž 
môže prejaviť okrem iného aj prílišným zdô-
razňovaním nevýznamných tém na úkor 
iných. Už samotné zaraďovanie príspevkov 
na začiatok či koniec relácií hovorí o urči-
tej dôležitosti, rovnako ako dĺžka správ či 
reportáží. 
Moje postrehy boli skromné, no ak sa k nim 
pridajú aj iní kolegovia, azda sa dôvera ve-
rejnosti voči novinárom zvýši.

Milan Matušinský
člen Predstavenstva SSN    

PREČÍTAJTE 

           SI...
Editoriál Volili 
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Krívajúca etika
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Členský príspevok SSN treba za-
platiť do 31. 3. 2017. Podrobnejšie 
informácie na 14. strane. 

Nezabudnite!

Štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania má „pod palcom“ 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Jej predsedníčkou je od novembra 2016 
PhDr. Marta Danielová, dovtedajšia podpredsedníčka, ktorá vystriedala na tomto 
poste prof. Miloša Mistríka, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. 

Rada pre vysielanie a retransmisiu  
s novou predsedníčkou

Niektorí vysielatelia sú nepoučiteľní

• Pristupuje Rada rozdielne k dodržia-
vaniu zákonov vo vysielaní verejnopráv-
nych inštitúcií a komerčných? 
Rada ku každému subjektu pristupuje 
striktne v medziach zákona. Ten okrem 
iného určuje aj niektoré špecifické povin-
nosti platné len pre verejnoprávneho vy-
sielateľa, ale rozdielny prístup neakceptu-
je. Zákon nám napríklad určuje povinnosť 
upozorňovať Radu Rozhlasu a televízie 
Slovenska, ak jej vysielaním dôjde k poru-
šeniu zákona. Prísnejší je zákon na RTVS 
v otázke podielu programov vo verejnom 
záujme, verejnoprávna televízia musí tiež 
odvysielať väčšie percento programov so 
špeciálnymi titulkami pre sluchovo po-
stihnutých, tlmočených do posunkovej 
reči alebo priamo v nej aj viac programov 
sprevádzaných hlasovým komentovaním 
pre nevidiacich. V porovnaní s komerčný-
mi vysielateľmi kladie zákon väčšie nároky 
na RTVS aj pri vysielaní európskej a ne-
závislej produkcie, od minulého roka tiež 
slovenských hudobných diel v rozhlaso-
vom vysielaní. Osobitné sú aj podmienky 
umiestňovania reklamy – vo verejnopráv-
nom vysielaní umožňuje zákon odvysielať 
menej reklamy a vysielateľ ju môže zaradiť 
len medzi jednotlivé programy.
• V súčasnosti to však nie je už iba roz-
hlasové a televízne vysielanie, ale aj 
internetové. Na internetové vysielanie 
však iste netreba prideliť frekvencie. Do 
akej miery sa Rada zaoberá aj interneto-
vým vysielaním?   
Zákon jasne stanovuje, čo je vysielaním 
prostredníctvom internetu, čo poskytova-
ním tzv. audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie (AVMS) a aké zverejňovanie 
obsahu na internete vôbec nespadá pod 
jurisdikciu Rady. Diváci sa často domnieva-
jú, že naša Rada dohliada napríklad aj na 
obsah spravodajských portálov, interneto-
vých diskusií či videí, ktoré videli na Face-
booku alebo Youtube, nie je to však tak. 

(Pokračovanie na 8. str. )
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Prakticky totožný bol program 14. a 15. zasadnutia Kolégia predsedu SSN (19. ja-
nuára, 15. februára 2017) a 9. zasadnutia Predstavenstva SSN (15. februára 2017). 
Je to aj logické, keďže kolégiá predsedu prerokúvajú program zasadnutí a určujú 
ich náplň. 

Predstavenstvo vzalo na vedomie výsled-
ky vlaňajšieho hospodárenia syndikátu, 
ktoré boli priaznivejšie oproti schvá-
lenému rozpočtu na rok 2016. Ani dosť 
drastické úsporné opatrenia však nedoká-
zali „vytiahnuť“ hospodárenie zo strato-
vosti. Schodok sa, samozrejme, premietne 
aj do tohtoročného rozpočtu, členovia  
P SSN ho definitívne schvália na aprílo-
vom 10. zasadnutí predstavenstva. K do-
terajším dvom návrhom rozpočtu pribud-
nú vo finálnej verzii aj úsporné opatrenia,
ktoré navrhujú regióny.

450 eur bez dokladu
Niektorí notorickí dlžníci za nájomné 
a energie (EKOS PLUS, Skylight, Pobra-
tim) si podlžnosti na prelome rokov 
vyrovnali, sankcie ich čakajú, ak sa opäť 
nahromadia ich dlžoby. Je potešiteľné, že 
finančná disciplína sa stabilizovala. Pozi-
tívne sa teda v rozpočte prejavilo, že pod-
nájomníci v Dome novinárov si začali svoje 
základné povinnosti (platby za nájomné) 
plniť v stanovených termínoch, firma ŠIGO
(reštaurácia Pulitzer) pravidelne spláca 
starý dlh z roku 2013, spôsobila však inú 
katastrofu – zablokované syndikátne účty. 
Ťažia nás najmä dlhy N Partner Group 
(5785 eur bez sankcií) a Akadémie médií 
(takmer 6000 eur aj so sankciami).
Hoci projekt Mediaregion zrušil zahranič-
ný partner pred piatimi rokmi, s jeho dô-
sledkami sa trápi SSN doteraz. Niekoľko 
týždňov urgujeme bývalého „šéfa“ Me-
diaregionu Z. Cho, aby vrátil syndikátu 
450 eur, ktoré mali byť zálohovou plat-
bou na postprodukciu filmov. Zatiaľ SSN 
nemá ani doklady tohto vyplatenia ani 
vrátenú sumu. Iba výhovorky Z. Cho.

Nekonečný dlh AM
To, čo sa javilo schodné vzájomnou doho-
dou po 8. zasadnutí P SSN (1. 12. 2016), keď 
predstavitelia AM sľúbili postupné spláca-
nie dlhu za nájomné do konca apríla 2017, 
pričom prvú 1000-eurovú splátku mal 
dostať SSN už v decembri, je opäť v nedo-
hľadne. AM nezaplatila nič za december 
ani za január či február, upozornenie  
a splátkový kalendár aj so sankciami 
v písomnej podobe neprevzala.
Hoci P SSN vie, že dlh AM voči SSN nespô-
sobil terajší vlastník AM (prevzal však aj 
dlhy AM), je nedôstojné, že musíme naň 
stále upozorňovať, vymáhať ho, pričom 

štatutári školy sa ani neunúvajú odpove-
dať na písomné urgencie. Ich ústne sľuby 
z decembra zapadli prachom.
Predstavenstvo SSN vzalo na vedomie aj 
písomnú informáciu pôsobenia D. Mod-
rovského v Správnej rade AM ako fyzickej 
osoby a zároveň upozorňuje na možný kon-
flikt jeho záujmov, keďže SSN okrem vymá-

hania dlhu za nájomné nemá žiadne väzby 
s AM. Škola si doteraz úradne nevybavila 
zmenu adresy, hoci nesídli v Dome novi-
nárov, túto adresu si nezrušila.

Opäť zablokované účty
Devätnásteho februára, keď prišla kontrola 
z MČ Staré-Mesto, ktorá zistila, že napriek 
stanovenému krajnému termínu na ten deň 
nebola nelegálne postavená letná záhrada 
odstránená, pristúpila na riešenie cez exe-
kútora, ktorý zablokoval časť syndikát-
nych účtov. V prípade, ak nebude letná 
záhrada odstránená, stiahne nám z účtu 
vyše 24-tisíc eur za búracie práce. Tieto 
skutočnosti mal riešiť (stavbu odstrániť) 
stavebník letnej záhrady, firma ŠIGO, 
ktorá prevádzkuje reštauráciu Pulitzer, 
neunúval sa však ani oznámiť majiteľovi 
nehnuteľnosti, teda syndikátu, čo hrozí, ak 

stavba nezmizne. Riešenie si vyžiadalo in-
tenzívne rokovania D. Modrovského s pra-
covníkmi MČ Bratislava-Staré Mesto, s exe-
kútorom aj s firmou ŠIGO. 
Výsledok: všetky „postihnuté“ syndi-
kátne účty sú už odblokované.
Zasadnutia kolégií a predstavenstiev sa  
v budúcnosti nebudú podrobne zaobe-
rať výsledkami hospodárenia v každom 
mesiaci, obmedzia to na štvrťročné bi-
lancie, o to zodpovednejšie však budú 
posudzovať hotovosť syndikátu k prí-
slušnému rokovaciemu dňu a stav dlžôb, 
teda tie veličiny, ktoré sú ovplyvniteľné. 
D. Modrovský sľúbil, že vždy pripraví 
aj finančný výhľad na najbližšie obdo-
bie (do konca príslušného mesiaca, za-
tiaľ ho pripravovala ekonómka SSN T. 
Javorková). V rámci neho možno prijať 
úsporné opatrenia, prípadne zvýšiť 
príjmy. Najneskôr na 10. zasadnutí P SSN 

Predstavenstvo SSN zasadalo od snemu deviaty raz, prvýkrát v tomto roku

Úsporné opatrenia „nevytiahli“ 
hospodárenie syndikátu zo strát

Po skončení 9. zasadnutia P SSN sa členovia predstavenstva stretli s predsedom Územného združe-
nia pre Prahu a Stredočeský kraj SN ČR Marekom Zouzalíkom (v strede). Zľava: Matúš Dávid, Matej 
Hajdin, predseda SSN Daniel Modrovský, prvá podpredsedníčka Klára Grosmannová, Ľuboslava Sed-
láková a druhá podpredsedníčka Monika Nemčeková.
Foto archív SSN

by sa malo rozhodnúť o ďalšej forme vy-
dávania časopisu Fórum. Jeho zrušenie 
z úsporných dôvodov navrhuje člen KR 
SSN M. Majko.

Inventúra uznesení
S kontrolou záznamov zo zasadnutí kolé-
gií predsedu a P SSN súvisela aj kontrola 
všetkých uznesení P SSN od 12. snemu 
SSN. Deviate zasadnutie P SSN neaktuálne 
uznesenia zrušilo, niektoré súvisiace zlúči-
lo a kontrola nesplnených uznesení bude 
predmetom rokovania nadchádzajúcich 
kolégií a predstavenstiev. Prevažná väč-
šina uznesení je však splnených. D. Mod-
rovský predložil aj návrh programových 
téz (nesplnené uznesenie snemu k 30. 6. 
2016), P SSN mu uložilo dokument pre-
pracovať a doplniť.

(Pokračovanie na 3. str.)
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(Dokončenie z 2. str.)
Na zasadnutí P SSN sa zúčastnil aj Miloš 
Majko, na 12. sneme SSN kandidoval do 
KR SSN, stal sa prvým náhradníkom, tak-
že po úmrtí člena KR SSN Jozefa Malého 
nastúpil na jeho miesto. Od neho sme sa 
žiadne informácie o činnosti KR SSN ne-
dozvedeli (nezasadala v novom zložení), 
sprostredkovane od D. Modrovského sme 
sa dozvedeli, že predseda KR SSN J. Trsten-
ský sa vzdal funkcie predsedu tohto orgá-
nu (písomne to neoznámil). P SSN kon-
štatovalo, že je najvyšší čas 15 mesiacov 
od 12.snemu, aby KR SSN začala riadne 
fungovať a plniť si úlohy vyplývajúce zo 
Stanov SSN.

Súťaž aj zbierka novín
Veľa záležitostí P SSN posúdilo aj v tzv. 
bode rôzne. V januári ukončila RO SSN 
Banská Bystrica elektronické voľby re-
gionálnych funkcionárov na najbližšie 
dva roky. Dlhoročná predsedníčka RO 
SSN M. Tolnayová už nekandidovala, do 
tejto funkcie zvolili v regióne Martina 
Mázora. O výsledku tohto referenda, 
prvý raz odskúšaného v SSN, informuje-
me podrobnejšie na inom mieste. 
Nová internetová stránka SSN, ktorú 
máme zásluhou ochoty a šikovnosti člena 
P SSN M. Hajdina si vyžaduje denné „prikr-
movanie“ aktualitami nielen v Bratislave, 

Doplňujúce voľby členov do orgánov SSN  
a rozhodnutia prislúchajúce snemu, s vý-
nimkou rozhodovania o zániku SSN, roz-
hodovania o zmene Stanov SSN a rozho-
dovania o voľbe a odvolaní predsedu SSN, 
možno uskutočniť aj formou priameho 
hlasovania členov v členskom referende.
Prvé voľby elektronickou formou sa usku-
točnili v RO SSN Banská Bystrica. O tento 
spôsob hlasovania požiadali viacerí členovia. 
A dôvod? Pracovná vyťaženosť, ktorá im ne-
umožňuje zúčastňovať sa na „schôdzovaní“. 
Všetci navyše vieme, ako tŕpneme, či bude 
účasť dostatočná a nakoniec aj tak musíme 
zvolať mimoriadnu schôdzu RO SSN. Výbor 
uvítal tento krok aj z dôvodu nedostatku fi-
nančných prostriedkov. 
Úvodný list s informáciami o spôsobe hlaso-
vania, vrátane návrhu kandidátov do výboru 
a kontrolnej rady sme členom RO odoslali 
15. novembra 2016. Odvtedy plynula 30- 
dňová lehota na zaslanie návratky. Súčas-
ťou prílohy bol aj návrh kandidátnej listiny. 
Členov do výboru a kontrolnej rady volebná 
komisia oslovila osobne. Čakali sme aj ďalšie 
návrhy od radových členov. Žiaľ, potvrdilo 
sa, že o „funkcionárčenie“ už nie je záujem. 
Záujem o elektronické hlasovanie prejavilo 
66 členov (zo 72 evidovaných). Zvyšok od-
mietlo takto hlasovať z rôznych dôvodov.  
V polovici decembra 2016 sme zaslali nové 
pokyny, vrátane volebnej listiny. Dátum 
ukončenia volieb bol 15. januára 2017. Na 
hlasovaní sa napokon zúčastnilo 40 členov.  
Je to nový spôsob voľby. Z Kancelárie SSN 
sme dostali 12. snemom SSN schválené Zá-
sady na vykonanie referenda, na základe 
tohto dokumentu sme vypracovali nový vo-
lebný poriadok, ktorý sme prispôsobili vlast-
ným podmienkam. Neľutujeme, že sme volili 
elektronicky a nezišla sa členská schôdza. 
Chcelo to síce väčšiu osobnú zainteresova-
nosť – väčšinu členov naša tajomníčka a zá-
roveň členka volebnej komisie musela kon-
taktovať aj telefonicky či osobne. Snaha sa 
však vyplatila. Priebeh volieb bol prakticky 
bezproblémový, zaručená bola aj podmien-
ka tajnej voľby. Tento spôsob sa nám osved-
čil a plánujeme ho využiť aj v budúcnosti. 
Máme právoplatne zvolený nový výbor 
i kontrolnú radu.  

Iveta Kubeková

ale v každom regióne. V bode rôzne sa pred-
stavenstvo zaoberalo aj riešením možných 
reštitúcií s Prahou v spolupráci s Českým 
syndikátom novinárov, etickým projek-
tom, ktorý stále D. Modrovský neposkytol 
členom predstavenstva, návrhom novinár-
skej súťaže obecných novín (pripravuje ho 
M. Nemčeková a K. Čižmáriková), reakciou 
výboru Sekcie pre žurnalistiku a novi-
nársku fotografiu Literárneho fondu na 
XVIII. ročník Prehliadky tvorby lokál-
nych televíznych staníc Slovenska, kde 
D. Modrovský a predsedníčka klubu FIJET 
odovzdali súťažiacim novinárom ocenenie 
za SSN, čo nebolo v súlade so štatútom 
súťaže. P SSN uložilo členovi SSN (od 19. 
januára 2017) B. Rizmanovi, ktorý prejavil 
záujem o založenie klubu audiovizuálnych 
médií (AVM SSN), aby dodal Kancelárii SSN 
dokumenty v súvislosti s jeho návrhom 
vzniku Klubu AVM SSN (návrh štatútu klu-
bu, prípravný výbor, t. j. mená členov SSN, 
ktorí iniciujú vznik nového klubu). P SSN 
súhlasilo s organizovaním seminára Čo mi 
dáva SSN, ktorý pripravuje člen P SSN M. 
Dávid i so zbierkou novín a časopisov pre 
SSN, ktorú mu zapožičia M. Dávid. P SSN 
potvrdilo výsledky per rollam hlasova-
nia o členstve M. Nemčekovej v AONE za 
syndikát.

Klára Grosmannová
prvá podpredsedníčka SSN

V Banskej Bystrici 
volili elektronicky

Predseda RO SSN: Mgr. Martin Mázor 
Podpredseda: JUDr. Stanislav Kizek 
Členovia: Mgr. Gabriela Bömchesová,
Rastislav Chvála, Marta Svítková
Náhradníčka: Mária Tolnayová
Kontrolná rada:
Predsedníčka: Ing. Danica Kubišová 
Členovia: Ing. Miroslav Lupták, Mgr. Mi-
roslav Strelec 
Náhradníčka: Katarína Chválová

Kto je kto v RO SSN 
Banská Bystrica

Členovia RO SSN 
Nitra sa stretli na 
tradičnej fašiango-
vej kapustnici. Sa-
mozrejme, nešlo len 
o chutné pohoste-
nie. Bol to predo-
všetkým priestor na 
odovzdanie infor-
mácií a kúpu člen-
ských známok. Prvé 
minúty stretnutia 
však patrili spo-
mienke na nedávno 
zosnulého predsedu 
Kontrolnej rady RO 
SSN, dlhoročného 
novinára a priate-
ľa Jozefa Malého. 
Predsedníčka Mo-
nika Nemčeková informovala o situácii 
v SSN a oboznámila prítomných s plá-
nom aktivít na rok 2017. Novinári potom 
diskutovali o možnostiach, ktoré organi-
zácia má, navrhovali podujatia a inicia-
tívne prevzali prípravu niektorých akcií 
do svojich rúk. Hlavným cieľom aj  tento 

rok zostáva získať nových členov, najmä 
z radov mladých novinárov a pripravovať 
podujatia, ktoré utužia vzťahy a spolu-
patričnosť v organizácii. Najbližšie to 
bude tlačová beseda a návšteva wellnes 
priestorov v Dudinciach.  

(nem)                            

Pokračujú v tradíciách

Fašiangová kapustnica chutila.
Foto Ľudmila Synaková

Úsporné opatrenia „nevytiahli“ 
hospodárenie syndikátu zo strát
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reprízou. Relácie televízie sú od začiatku 
koncipované tak, aby obhajovali záujmy 
spolupracujúcich subjektov. Publicistika 
zo športu, či kultúry má pozitívny náboj 
pre diváka. V programoch pre mladých sa 
snaží mládež pritiahnuť k pozitívnemu spô-
sobu života. Vyrába také programy, aby 
občania videli viac zo života z ich okolia,  
z práce úradov a inštitúcií ako aj z výsled-
kov prác volených zástupcov. Vybudovala 
si dostatočne pevnú základňu, na ktorej 
sa dá budovať kvalitný televízny program. 
Tvorcovia zjednotili všetko svoje snaženie 
do cieľa – vytvoriť na severe Slovenska jed-
nu z najlepších informačných televízií.
Kontakt:
www.severka.tv
severka@severka.tv
Boris Rizman

Od Čajky po Švostov sú názvy miestnych 
častí obce Veľké Kozmálovce v okrese Le-
vice a zároveň poddtitul obecných novín 
Veľkokozmálovského občasníka, ktorý 
po prvýkrát uzrel svetlo sveta v júli 2011. 
Bolo to na podnet poslankyne obecného 

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. 

Médiá regiónov a firiem

Televízia severného Slovenska vznikla 
v marci 2013. Vlastníkom licencie súk-
romnej nezávislej televízie je mediálna 
agentúra Slov Media Group. Signál šíri 
pomocou modernej digitálnej DVB-T 
technológie – Žilina, Martin, Čadca, Ru-
žomberok, Dolný Kubín a Námestovo. 
V celoplošnej programovej službe Ma-
gio, SWAN, Antik, DSI Data. Program 
vysiela aj naživo (LIVE) na webe a na  
http://w w w.respublica .sk / ?id=12.  
a na mobilných zariadeniach iPhone, iPad, 
Android. Svojím dosahom televízneho sig-
nálu patrí medzi najväčšie regionálne tele-
vízie na Slovensku. 
Regionálna televízia Severka sa v krátkom 
čase stala neoddeliteľnou súčasťou života 
divákov. Program je zameraný na spolo-
čensko-kultúrne dianie v regióne. Spravo-
dajstvo aktualizuje denne a je vysielané 
v premiére o 17. hodine s viacnásobnou 

zastupiteľstva, v tom čase členky redakč-
nej rady mestských novín neďalekých Tl-
máč, Aleny Konczovej-Senešiovej v úzkej 
spolupráci s Adrianou Tariškovou, miest-
nou kronikárkou. Pre obec, ktorá má 750 
obyvateľov sa tak vytvoril nový, jedinečný 
priestor pre informovanosť o obecnom 
dianí. Noviny vychádzajú trikrát ročne vo 
formáte A4 na 16-18 stranách a sú čierno-
biele. Sú zdarma distribuované do každej 
domácnosti. Verne mapujú dianie v obci 
v každej oblasti verejného života, informu-
jú o činnosti obecného zastupiteľstva, mo-
tivujú občanov k zlepšeniu kvality života, 
poukazujú na nedostatky. Redakčná rada 
bola iniciátorom vyhlásenia úspešných 
súťaží v literárnej oblasti či skrášľovania 
verejnej zelene. Prešli si aj „čiernym“ ob-
dobím, a to snahou o cenzúru a ovplyv-
ňovanie obsahu, no dnes je to už minu-
losť. Súčasná redakčná rada, ktorá svoje 
rady rozšírila o spolupracovníkov Brani-
slava Kinčoka a Dušana Tarišku pracuje 
pod vedením Dariny Trnkusovej. Obsah 
novín sa neustále skvalitňuje a odmenou 
ich tvorcom je skutočnosť, že občania 
obce ich netrpezlivo očakávajú. Grafické
spracovanie a tlač zabezpečuje SB PRESS 
Tlmače. Veľkokozmálovský občasník si 
čitatelia môžu nájsť aj v elektronickej po-
dobe a vo farbe na webovej stránke obce  
www.velkekozmalovce.sk. Žiada sa zdô- 
razniť, že aj tieto noviny sú dôkazom 
toho, že v dnešnom pretechnizovanom 
období má klasická tlačená forma svoje 
nezastupiteľné miesto, najmä pre strednú 
a staršiu generáciu.

(AKS)
Rubriku pripravil Klub firemných  

a regionálnych médií pri SSN

Mnohí z nás ich dôverne poznajú, mnohým z nás sa dostávajú do 
ruky prostredníctvom poštových schránok. Radničné noviny, kto-
ré majú slúžiť občanom mesta ako zdroj informácií však vo väčši-
ne prípadov plnia úlohu hlásnej trúby starostov a primátorov. 
Nedávno zverejnený prieskum Transparency International Sloven-
sko sa týkal porovnania 83 samospráv, ktoré vydali alebo finan-
covali za posledné dva roky najmenej päť čísel radničných novín. 
Prieskum sa inšpiroval obdobným projektom českého združenia 
Oživení, ktoré svoje závery prezentovalo ešte v roku 2014.
V slovenskom hodnotení sa vychádzalo z faktorov ako sú podiel 
samosprávnych tém v novinách, poskytovanie priestoru pre kri-
tické a polemické názory, zapájanie sa verejnosti do budúcich 
rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora 
a vedenia mesta či podiel zmienok poškodzujúcich oponentov. 
Najmenej prínosné sa spomedzi uvedenej vzorky ukázali rimav-
skosobotské Gemerské zvesti a Humenské noviny. Naopak, 
ako najprínosnejšie sa v prieskume prezentovali noviny brati-
slavskej mestskej časti Nové Mesto. Na druhom mieste skončili  
trnavské Novinky z radnice. Obe však v prieskume výraznejšie 
nepokorili 60 % hranicu užitočnosti. Priemerné skóre jednotli-
vých periodík pritom dosiahlo iba 45 %. Analýza zároveň ukázala, 
že až tri štvrtiny mestských novín skôr deformujú prostredie 
a neslúžia verejnej kontrole. 
Výsledky prieskumu tak priniesli otázku stanovenia jasných pra-
vidiel pre tvorbu obsahu, ale aj osvojenia si zásady rovnakého prí-
stupu k prezentovaniu názorov o činnosti samosprávy. Ako však 
vyplýva zo samotnej podstaty týchto médií, rozhodujúci podiel 
na riešení, respektíve zlepšení stavu majú komunálni politici a vo-
liči. 

Či sa tak skutočne stane, budeme vedieť v najbližších dvoch 
rokoch, keď by sa mal prieskum transparentnosti mestských 
novín zopakovať. Transparency International Slovensko by zá-
roveň chcela podobný prieskum uskutočniť aj v prípade mest-
ských televízií.  
Kompletné informácie o výsledkoch projektu nájdete na strán-
ke hlasnetruby.transparency.sk 

Daniel Modrovský

Radničné noviny s otáznikom
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Regionálna organizácia SSN v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre 
žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlásila už 22. ročník autorskej 
novinárskej súťaže na Slovensku. Môžu sa do nej prihlásiť svojimi prá-
cami zverejnenými v roku 2016 všetci žurnalisti z  východoslovenských 
krajov. 
Trojčlenná odborná porota bude posudzovať príspevky redaktorov 
a spolupracovníkov tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a in-
ternetových novín v Košickom a Prešovskom kraji. Hodnotiť bude 
predovšetkým objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť, 
presnosť, objektívnosť a profesionálne majstrovstvo. 
Každý autor môže do konca marca poslať do súťaže najviac 3 príspev-
ky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického 
seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronic-

Čas beží rýchlejšie ako by sme chceli. 
Uvedomili sme si to aj počas februárovej  
členskej schôdze klubu SSN FIJET Slo-
vakia. Rekapitulovali sme vlaňajšok. Bol 
plný významných podujatí pod našou tak-
tovkou. Medzinárodná výstava fotografií 
mladých novinárov „Travel and Emotions“ 
bola úspešná a získala status pravidelného 
podujatia v ročných intervaloch.   Osvedči-
li sa press tripy (novinárske cesty) pre na-
šich kolegov z Česka,  Rakúska, Maďarska, 
Chorvátska, Slovinska i Rumunska. Spolu-
práca s regionálnou organizáciou cestov-
ného ruchu v Bratislavskom kraji  utvorila 
podmienky pre ich financovanie. Naším
príspevkom bola najmä komunikácia so 
zahraničnými novinármi i tvorba obsaho-
vého zamerania poznávania Slovenska.  
S Bratislavskou (oblastnou) organizáciou 
cestovného ruchu uplatňujeme tento 
model financovania pri zabezpečovaní le-
teniek a trojdňového pobytu pre 15 zahra-
ničných kolegov pri príležitosti ocenenia  
Bratislavy ako významnej destinácie ces-
tovného ruchu cenou „Golden Apple“.  Po-
stupne prichádzajú aj pozvánky na press 
tripy  pre našich členov od zahraničných 
partnerov.  
Na mediálnom poli začíname rozvíjať milú 
spoluprácu s regionálnymi televíziami, kde 

vidíme priestor  pre  zvýšený rozsah tvorby  
o všetkých spoločenských, environmentál-
nych či ekonomických súvislostiach s ces-
tovným ruchom. 
Financie, financie. Tie iste trápia aj iné klu-
by SSN. Členský príspevok je symbolický, 
ale nevidíme dôvod túto sumu zvyšovať. 
Uvedomujeme si, že ministerstvá, samo-
správa či iné významné inštitúcie udeľu-
jú mediálny priestor novinárom v súlade 
s nastavenými kritériami. Tadiaľ je cesta 
síce možná, ale tŕnistá. Pokúšame sa spra-
covať rôzne dotačné výzvy, v ktorých mô-
žeme vystupovať ako oprávnený žiadateľ. 
V minulom roku sme boli úspešní pri ude-
lení práva používať logo predsedníctva 
SR v Rade EÚ. Menej úspešní sme boli pri 
žiadosti o finančnú dotáciu. V tomto ob-
dobí čakáme na vyhodnotenie projektov 
so žiadosťou o dotáciu, ktoré sme podali 
začiatkom roka v rámci výzvy samosprávy. 
Zrejme v tejto oblasti je možnosť získať 
peniaze, a preto budeme týmto smerom 
koncentrovať snahu i v priebehu roka. Ide 
o náročnú aktivitu, ktorá s novinárčinou 
nemá nič spoločné. Je to však jeden z ná-
strojov, ako získať finančné zdroje na pod-
statu našej činnosti. 

Ľudmila Novacká
predsedníčka FIJET Slovakia klub SSN

Klub športových redaktorov (KŠR) SSN väč-
šina verejnosti nemá dôvod poznať, ani sle-
dovať. O to viac sa môžu čitatelia, diváci či 
poslucháči dozvedieť z tvorby jeho členov 
v rôznych médiách. Na prelome rokov 2016 
a 2017 sa situácia v porovnaní s minulosťou 
predsa len trochu zmenila po vyhlásení vý-
sledkov ankety Športovec roka, ktorú KŠR 
tradične, ale aj na základe „ochrannej znám-
ky“, pravidelne organizuje. Časť verejnosti 
prekvapilo, že najúspešnejším športovcom 
Slovenska sa stal chodec Matej Tóth, lebo 
iná (nemenej) veľká skupina občanov nášho 
štátu by rada videla na tomto poste opäť 
mimoriadne populárneho cyklistu Petra Sa-
gana. 
Práve v súvislosti s diskusiou o týchto veliká-
noch nášho športu sa neraz skloňovali aj tri 
slová, Klub športových redaktorov, keďže je 
organizátor spomenutej ankety. Aj na tomto 
mieste treba zopakovať, že triumf v nej pat-
ril olympijskému víťazovi Matejovi Tóthovi 
na základe názorov 122 hlasujúcich, z kto-
rých väčšinu „oslovil“ jeho triumf v Riu de 
Janeiro. Ten ocenil aj svetový šampión Peter 
Sagan priamo na slávnostnom vyhlásení vý-
sledkov ankety v novom SND 22. decembra 
2016 v Bratislave. 
Najmä vďaka agentúre B&D, s ktorou KŠR 
spolupracuje už desaťročie, a priamemu pre-
nosu RTVS, to bola ďalšia dôstojná oslava 
úspechov slovenského športu, o čo sa dlho-
ročne usiluje KŠR SSN. Pričom priamy aj ne-
priamy potlesk zďaleka nepatrí len víťazovi 
ankety, ale všetkým športovcom, ktorí vo 
svojich súťažiach preslávili seba a Sloven-
sko, keď siahli na dno svojich športových síl. 
V kultúrnej spoločnosti nie je dôvod hádať 
sa, či si viac hlasov zaslúžil Sagan alebo Tóth, 
prípadne iný reprezentant v mimoriadne 
úspešnom športovom roku, akým vlaňajšok 
nesporne bol. Dôkaz za všetky je 4. anketové 
miesto olympijských šampiónov vo vodnom 
slalome bratrancov Ladislava a Petra Škan-
tárovcov za treťou tenisovou majsterkou 
sveta Dominikou Cibulkovou. 
Ten slávnostný večer aj s výsledkami ankety je 
naznámejší počin z pravidelnej a rôznorodej 
práce KŠR, ktorý je od svojho vzniku na sa-
mostatnom Slovensku aj kolektívny člen Me-
dzinárodnej asociácie športovej tlače (AIPS)  
a Slovenského olympijského výboru (SOV).

(tg)

Bez peňazí to nejde

Z medzinárodnej výstavy mladých novinárov.
Foto archív FIJET

Športovec roka 
pod drobnohľadom

Autorská súťaž na východe
kých médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2016. Súťaž 
je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické 
žánre a  novinársku fotografiu. Už druhý rok k týmto kategóriám pri-
budla aj piata – pre študentov žurnalistiky a masmediálnych štúdií vo 
východoslovenskom regióne, aby ich táto možnosť motivovala k pub-
likovaniu v médiách a k väčšiemu zapojeniu sa do redakčnej praxe už 
počas štúdia. Aj tentoraz vyhlasovatelia súťaže ocenia prémiou prácu, 
ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslo-
venského regiónu (podrobne viď štatút na www.ssn.sk)
Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, 
ktorý sa uskutoční na prelome mája - júna v Košiciach. 

Beáta Penxová-Mačingová
predsedníčka RO SSN Košice
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• Aká informácia o dianí  
v syndikáte novinárov sa 
vám naposledy dostala do 
uší?
Na nič aktuálne si nespomí-
nam, lebo dianie v SSN už 
dlhšie vôbec nesledujem.
• V minulosti ste však boli 
v SSN aktívny. Spomínam 
si dokonca na to, ako ste nás na kated-
re žurnalistiky presviedčali na členstvo 
(vstúpil som – pozn. autora). Aká bola 
vtedy vaša úloha?
S niekoľkými študentmi žurnalistiky sme 
v rámci syndikátu založili Klub mladých 
novinárov a neskôr som bol zvolený aj do 
Predstavenstva SSN. Bol som presvedče-
ný, že novinári potrebujú inštitúciu, ktorá 
bude brániť ich práva a štvalo ma, že si 
syndikát neplní svoju funkciu. Idealisticky 
som ho chcel zmeniť zvnútra. Už vtedy 
reprezentoval väčšinou iba bývalých no-
vinárov a ja som chcel aby reprezentoval 
aj tých súčasných. Nerobil som si ilúzie, že 
ako študent žurnalistiky na členstvo na-
hovorím šéfredaktorov, tak som začal od 
študentov.
• S podobnou víziou som prišiel do pred-
stavenstva i ja. Realita ju potom okam-
žite schladila, ale rozhovor nie je o mne. 
Povedzte, ktoré z  plánov sa vám nako-
niec podarilo aj zrealizovať? Nenarážali 
niektoré snahy o zmenu na odpor zvyš-
ných funkcionárov?
Urobili sme pár zmysluplných akcií, do 
ktorých sme na pôde syndikátu zapojili 
desiatky aktívnych novinárov. Napríklad 
Novinársku kvapku krvi a niekoľko verej-
ných diskusií. Chcel som, aby sa syndikát 
vyjadroval k dôležitým otázkam a aby sa 
zastával novinárov v problémoch. Jediný 
človek z predstavenstva, ktorý to robil, 
bol Michal Havran. Ten ale po čase z pred-
stavenstva odstúpil. Mal som to urobiť asi 
aj ja, lebo ten orgán sa celý čas zaoberal 
len vnútornými problémami syndikátu. To 
síce bolo dôležité, lebo dlhodobé stratové 
hospodárenie vtedy došlo do bodu, keď 
sa minuli všetky peniaze, ale toto neboli 
témy, ktorým som sa chcel venovať, ani  
v ktorých by som sa vyznal.
• Dnes už v SSN, ani v predstavenstve nie 
ste, prečo? 
Dôvodov je niekoľko. Nekonečné diskusie 
o vnútorných problémoch neboli kon-
štruktívne, ale naopak, plné osobných 
konfliktov, niektorí sa ich rozhodli riešiť
trestnými oznámeniami a podobne. Po-
chopil som, že syndikát je potápajúca sa 
loď a aj verejne sa v spojení so syndikátom 

hovorilo len o problémoch. Tá organizácia 
stratila poslednú šancu prilákať celú gene-
ráciu novinárov, ktorí majú dnes okolo 40 
rokov a na ktorých záleží – ako Marek Va-
govič, Miroslav Kern, Tom Nicholson. Teraz 
stráca aj tú ďalšiu generáciu, lebo jednodu-
cho okrem problémov nemá čo ponúknuť. 
Úplne chápem, prečo do syndikátu nevstu-
pujú moji rovesníci ani kolegovia. Neviem  
o tom, že by mal syndikát kontakt so sve-
tom dnešných novinárov v hlavných médi-
ách. Prestal som mať argumenty, ktorými 
by som presviedčal ostatných, aby vstúpili, 
a tak som prestal vidieť zmysel toho, o čo 
som sa snažil.
• Do SSN sa ani mne nedarí prilákať 
mojich kolegov. Mimochodom, ak sa už 
niekto z nich rozhodol, že si zriadi novi-
nársky preukaz, tak to urobil cez Tibora 
Macáka z RTVS, ktorý pracuje pre Asociá-
ciu európskych novinárov (AEJ). Ale vráť-
me sa späť k vám. Boli aj ďalšie dôvody 
vášho odchodu?
Áno. Ako predstavenstvo sme zlyhali aj pri 
hlasovaniach o riešeniach. Ja osobne som 
popri práci v rozhlase už nemal čas sledovať 
otázky spojené s ekonomickými problémami 
syndikátu. Tie ja nedokážem vyriešiť. Tak som 
sa už neuchádzal o žiadnu ďalšiu funkciu.
• Syndikát naďalej prežíva existenčnú krí-
zu. Má veľké dlhy, a preto väčšina agen-
dy, ktorej sa funkcionári venujú, súvisí 
s financiami a úsporami. Ak sa aj objaví
obsahovo zaujímavý plán, často narazí 
na nedostatok prostriedkov. V čom vidíte 
riešenie?
Tá kríza trvá už celé roky. Najskôr to bolo 
každoročne stratové hospodárenie bez 
predstavy o tom, čo bude, keď sa peniaze 
vyčerpajú. A potom prepad do ešte hlbšej 
krízy, keď sa to reálne stalo. Stále si mys-
lím, že novinári potrebujú inštitúciu, ktorá 
ich bude zastupovať a brániť ich práva. Ale 
pre celé tie dve generácie ľudí, ktorí dnes 
pracujú ako novinári, to už nebude syndi-
kát. Najlepšie riešenie by bolo zrušiť ho  
a založiť úplne novú inštitúciu. 
• Členská základňa SSN klesá systematic-
ky už niekoľko rokov. Myslíte si, že Slo-
venský syndikát novinárov, ako istý druh 
či typ inštitúcie, prestal byť pre mladých 
ľudí atraktívny?

Novinár a bývalý člen Predstavenstva SSN Peter Hanák tvrdí, že Slovenský syn-
dikát novinárov pre vlečúce sa kauzy a obsahovú prázdnotu stratil dôveru verej-
nosti. Riešenie vidí v založení úplne novej organizácie, na čele ktorej by rád videl 
rešpektovaného profesionála. 

Redaktor Peter Hanák: SSN stratil kontakt so svetom dnešných novinárov

Pomôže reštart?

Foto archív Petra Hanáka

VIZITKA:
Peter Hanák je redaktor domáceho spravodajstva 
Rádiožurnálu RTVS a doktorand v odbore mediálne 
štúdiá na FSV Univerzity Karlovej v Prahe. Členom 
SSN bol od roku 2008, v predstavenstve pôsobil  
v rokoch 2010 – 2013.

Nie. Je to o tom, že stratil aj posledné 
zvyšky dôvery. Najmä okolnosťami, za kto-
rých z postu predsedníčky odišla Tamara 
Valková, že sme potom ani len nevedeli, 
kto syndikát vlastne vedie a prečo. Ďalej 
svojou absolútnou neschopnosťou čokoľ-
vek novinárom ponúknuť, riešil iba spory 
a problémy. Kto by chcel vstupovať do 
niečoho takého? Členmi syndikátu nie sú 
žiadne novinárske osobnosti súčasnosti, 
nemá žiadnych viditeľných a medzi novi-
nármi rešpektovaných lídrov a za súčasné-
ho stavu ani potenciál ich získať.
• Načrtnite teda ideálnu podobu syn-
dikátu novinárov na Slovensku. Aký by 
mal byť?
Dôveryhodný, reprezentatívny a aktívny 
vo verejnej diskusii. Najmä vtedy, ak sa tre-
ba zastať novinárov. Ale ako som už pove-
dal, ak hovoríme o existujúcom syndikáte, 
považujem to za nedosiahnuteľné.
• Zostávate teda skeptikom. Mimocho-
dom, nedávno sa podarilo od základov 
zmeniť vizuál webovej stránky SSN.  
Chceme meniť aj obsah stránky, viac  
a častejšie publikovať texty o novinár-
skom živote na Slovensku. Nepomohla 
by lepšia prezentácia aj na sociálnych 
sieťach?
Myslím si, že „rebrandovať“ (zmeniť po-
dobu, značku, pozn. autora) by sa mal 
celý syndikát. Drobné zmeny nepomôžu. 
Dokonca pochybujem i o tom, či by kom-
plexný rebranding stačil. Asi treba nao-
zaj založiť úplne novú organizáciu. Ale 
musel by to urobiť niekto, kto je medzi 
dnešnými novinármi, a to vrátane novi-
nárov štyridsiatnikov, rešpektovaný ako 
profesionál.

Zhováral sa Matúš Dávid
člen P SSN a Redakčnej rady Fórumu
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titulok zmeniť na: „FIJET SLOVAKIA: akcie 
a zážitky“

... to je otázka. Zišlo mi to na um, keď 
som sa dočítal o jednom „geniálnom“ 
nápade. Bol z pera ktoréhosi noviná-
ra. Neviem, či nebol predtým politik, 
učiteľ histórie, alebo nebodaj autor 
horoskopov... A neviem ani, či mal dušu 
liberála, konzervatívneho lorda, alebo 
nebodaj bigotného anarchistu. S ľah-
kosťou profesionálneho štylizátora, 
v tom svojom diele o historickej prav-
de, tvrdil (akosi málo presvedčivo), že 
najprv bolo vajce, a až potom sliepka! 
Nedal sa nikým presvedčiť o fakte, že 
odveký spor starých filozofov nemá 
nič spoločné so vznikom politických 
strán, zrodom Hnutia za bezoblačné 
nebo a novými cenami cigariet, ben-
zínu a osýpkami... Bol svätosväte pre-
svedčený, že má v akomkoľvek spore 
pravdu len on.  A dupol si nohou –„...ja 
mám pravdu a vy ostatní ste škodliví 
niktoši a zapredanci!“
Z jeho tvrdení sa nedalo zistiť, koľko 
má rokov, či jeho vzdelávanie sa ná-
hodou 
neskončilo iba na prvom stupni, a za 
prvú pomoc zranenému zaručene od-
porúča facku...  Stačilo by totiž, aby 
nazrel do slovníka cudzích slov (alebo 
aspoň do latinsko-slovenského) a zis-
til by, že alternáciu používa predo-
všetkým divadelný režisér, keď do úlo-
hy hrdinu deja obsadí dvoch dobrých 
hercov. Aby sa vedeli striedať, ak jeden 
alebo druhý nemôže nastúpiť na pred-
stavenie a hrať sa musí. 
Dozvedel by sa ešte mnoho o slove al-
ternó, keby aspoň raz bol v divadle... 
Sotva by však zvíťazil v solídnej po-
lemike o autorstve teórie relativity, 
keby tvrdil, že ju do toho geniálne kra-
tučkého vzorca vložil Tycho de Brahe 
a nie strapatý, a jazyk vyplazujúci Al-
bert Einstein.
Takáto alternácia by zaručene vyvo-
lala vo vedeckých kruhoch také pole-
miky, že by sme sa nestačili čudovať. 
A tak na záver predkladám iba ne-
smelé odporúčanie. Aby si vedomostí 
chtiví čitatelia o nás nemysleli, že sme 
rovnakí suveréni, ako je tento (.......... 
dosaďte si hociktorého „alternatívne-
ho“  historika, 
publicistu alebo politika) oprime sa  
o Ámosa Komenského a jeho motto: 
„uč se hochu moudrým býti!“ Zíde sa 
nám to pri tvorivom písaní ako soľ.

GLOSA

Jána Sanda

„Alternovať“, 
alebo mať 
presné fakty...

KOMENTÁR

Hoaxy sú rakovinou žurnalistiky,  
liečiť ju treba skutočnými argumentami
Nepanikárte! V Európe džihádisti nezačali 
vojnu a v supermarketoch stále dostať ze-
leninu. 
Nemajte strach! Na Ukrajine nebojujú 
nadrogovaní zombíci a vo vlaku neznásil-
nili dievča. 
Neblúznite! Vo Francúzsku nie je občian-
ska vojna a USA nechcú odstrániť Donalda 
Trumpa.
Svet sa nezbláznil, pokoj. To sa iba z ču-
desného hniezda niekde v tmavom kúte 
internetu vyrojili húfy falošných, ťažko 
overiteľných správ – fake news, hoaxy, 
ktorých jediným cieľom je zvýhodniť neja-
kú stranu, udupať pravdu a vytvoriť atmo-
sféru strachu, neistoty a nedôvery. Povie-
te si: nájazdy splašených autorov hoaxov, 
tých amatérskych výplodov nenávistnej 
mysle, musí predsa skutočná žurnalistika 
ľavou zadnou odraziť. Prežila predsa už aj 
horšie. No prehnaná istota nie je na mies-
te. Ocitli sme sa na preplnenej novinárskej 
pohotovosti. Vytrvalci, opatrní a svedomití 
novinári, majú plné ruky práce. Je to celé 
na ich pleciach. Nonstop preverujú infor-
máciu za informáciou. Akoby plávali v oce-
áne bludov a hrozieb, kde pomaly niet bójí 
ani ostrovov. Čo sa to stalo?  
Na Slovensku i v susednom Česku, ale prak-
ticky aj v každom ďalšom štáte civilizova-
nej a vyspelej Európy, fungujú desiatky, ak 
nie stovky, konšpiračných médií. Tlačoviny 
na drahom, kriedovom papieri, súkromné 
televízie za peniaze odnikadiaľ, rádiá, čo 
do závoja z falošnej slobody zabalili propa-
gandu. Falošné správy však čoraz častejšie 
šíria webstránky a sociálne siete. Verejnú 
mienku obyvateľov prznia prakticky zadar-
mo. Internet je lacný a fiktívnych profilov
môžete mať na sieti aj tucty. Ak chcete. Ak 
vám to za to stojí. Ubližovať slovom, kla-
mať obrazom, pliesť rozum ľuďom, ktorí sú 
právom zaskočení digitálnou érou, inter-
netom vecí. Viete čo je najhoršie? Že stále 
častejšie sa objavujú prípady, že liečiť z tej-
to fantazmagórie treba aj samotných novi-
nárov. Zbehli. Dezertovali. Vzdali sa. Alebo, 
čo je oveľa horšie, uverili svojej zdanlivej 
genialite, presvedčili samých seba, že majú 
patent na pravdu. Ale nemajú. Novinárov 
treba v týchto ťažkých časoch podporiť. 
V boji proti dezinformáciám zohrávajú 
žurnalisti zo serióznych médií najdôleži-
tejšiu rolu. Udržiavajú oheň, šíria svetlo. 
Len aby verejnosť neupadla do temnoty. 
Preto akákoľvek iniciatíva, ktorej cieľom je 
systematicky vyvracať vymyslené či propa-
gandistické správy, je dnes viac než vítaná. 
Za ideálny príklad možno v tejto súvislosti 
označiť nový projekt slovenského denníka 
SME, ktorý sa rozhodol loviť hoaxy, zhro-
mažďovať a vysvetľovať bludy ovplyvňu-

júce verejnú mienku. Totiž, iba vďaka fak-
tom, skutočným, pravdivým informáciám, 
možno správne pochopiť nejakú udalosť  
a poraziť nenávistnú propagandu.  
Správa hodna prijímateľa musí mať spo-
ľahlivé zdroje a byť relevantná. Nemožno 
informáciu vystavať na nezvestnom zdroji, 
fiktívnom expertovi či pochybnom odkaze
na udalosť. Verejnosť má predsa právo na 
overené fakty.
No ukazuje sa, že problémom nie je iba ší-
renie propagandy. Tú zvyčajne nakoniec aj 
tak potopí vlastná obsahovú prázdnota. 
Vyprchá ako éter. Rizikom rovnakého ran-
gu a toho istého virtuálneho prostredia 
sa stali diskusné príspevky, komentáre ší-
riace nenávisť. Ide o prejavy na sociálnych 
sieťach, ktoré sú často dielom falošných 
diskutérov a ich fiktívnych kont. Práve na
tejto nenávisti sa potom v reálnom živote 
priživujú extrémisti. Pre fašistov či neona-
cistov vstávajúcich z hrobu sa hoaxy stá-
vajú žetónmi do bezplatného automatu 
menom politická kampaň.   
Summa summarum, vedzte, že nenávistné 
komentáre, lži, hoaxy ani fake news nie 
sú žiadne informácie. Nezáleží na nich, 
sú odpadom. Preto zakázať ich nezname-
ná obmedziť slobodu prejavu. Práve na-
opak. Ide o ochranu pred podkopávaním 
základov demokracie. V tejto fáze je to už 
aj záležitosť bezpečnosti. Nenádejajte sa 
zbytočne. Hoaxy nezmiznú. Ani propagan-
da. Ale rezignovať na odhaľovanie pravdy 
nesmieme. To by malo katastrofálne ná-
sledky.

Matúš Dávid
redaktor RTVS, člen Predstavenstva SSN  

a Redakčnej rady Fórumu

Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) 
zverejnila štatistiky o počte usmrte-
ných novinárov v roku 2016. Podľa tohto 
zdroja zomrelo vlani pri výkone povo-
lania 93 novinárov či iných pracovníkov 
médií. Ďalších 29 novinárov zomrelo 
pri leteckých katastrofách. Počet obetí 
z vlaňajška je nižší ako bol v roku 2015 
(vtedy zomrelo 112 novinárov), no podľa 
IFJ naopak v niektorých štátoch stúpa 
miera cenzúry a zhoršuje sa stav v oblas-
ti slobody slova. Viac informácií nájdete 
na http://www.i�.org/fileadmin/docu-
ments/Killed_List_2016.pdf 

(i�.org; md) 

Zomrelo takmer 
sto novinárov 
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(Dokončenie z 1. str. )
Internetoví vysielatelia a poskytovatelia 
AVMS na svoju činnosť nepotrebujú li-
cenciu, voči Rade majú len oznamovaciu 
povinnosť. (Na základe nej Rada posúdi, 
či konkrétna stránka spĺňa zákonom sta-
novené kritéria, a ak áno, zaradí ju do 
zoznamu subjektov, pri ktorých dohliada 
na to, či si plnia svoje zákonné povinnos-
ti. Tie sú v mnohom podobné ako v prí-
pade tradičných elektronických vysiela-
teľov, ale existuje aj niekoľko špecifík: 
pre vysielateľov cez internet aj poskyto-
vateľov AVMS napr. platia menej striktné 
pravidlá na vysielanie reklamy, interne-
toví vysielatelia nie sú obmedzovaní ani 
pri vysielaní politickej reklamy a na ich 
vysielanie sa nevzťahujú ani ustanovenia 
o objektivite. V porovnaní s rozhlasom 
a televíziou sú miernejšie aj sankcie.
• Ktoré problémy rieši Rada najčastej-
šie?
Ak za problémy považujeme výhrady 
poslucháčov a divákov voči vysielaným 
programom, potom možno vo všeobec-
nosti konštatovať, že viac sťažností Rada 
dostáva na televízne, než rozhlasové 
vysielanie. Čo sa týka ich obsahu, vlani 
napr. dominovali podnety na objektivitu 
vysielania, o niečo menej sa týkalo vysie-
lania reklamy a treťou najpočetnejšou 
oblasťou bola ochrana maloletých. Toto 
poradie je každý rok trochu odlišné, cel-
kový počet sťažností však z roka na rok 
mierne stúpa.  
• Niekoľko rokov sa diskutovalo o vy-
sielaní hudby v rozhlasoch. V súvislos-
ti so schváleným zákonom o podiele 
slovenskej a zahraničnej produkcie 
vlastne má Rada teda aj dohľad nad 
dodržiavaním kvót. Aká bola naprí-
klad realita v minulom roku?
Na akékoľvek vyhodnocovanie je prisko-
ro, zákon nie je účinný ešte ani rok. Na-
priek výhradám ho, aspoň podľa štatis-
tík, ktoré má Rada vyhodnocovať, akcep-
tujú aj vysielatelia, ktorí Radu neúspešne 
žiadali o udelenie výnimky. Voči tým vy-
sielateľom, ktorí nevysielajú stanove-
ný podiel slovenskej a novej slovenskej 
hudby, Rada viedla a ďalej vedie správ-
ne konania; uložila aj niekoľko sankcií 
– v najmiernejšej forme upozornenia na 
porušenie zákona. Vo všetkých prípa-
doch šlo o menších vysielateľov, ktorých 
vysielanie je možné počúvať len na časti 
Slovenska.
• Rada prideľuje aj pokuty za poruše-
nie zákonov? 
Áno, súčasťou činnosti Rady je aj udeľo-
vanie sankcií za nedodržanie zákona. Za 
akých okolností a v akej forme ( jednou 
z nich sú práve peňažné pokuty) môžu 
byť tieto sankcie uložené, stanovuje zá-
kon. Najviac porušení zákona Rada dlho-
dobo konštatuje v súvislosti s vysielaním 
reklamy v televízii. Problematické býva 

najmä prekročenie povoleného množstva 
reklamy v rámci jednej hodiny, pričasté 
prerušovanie programov reklamou, ne-
správne označenie programov, v ktorých 
sú umiestňované produkty, či príliš pro-
pagačný charakter sponzorských odka-
zov. Oblasť vysielania reklamy je zároveň 
tou, v ktorej Rada celkovo ukladá naj-
vyššie sankcie. Tie sa pri jednom porušení 
pohybujú v tisíckach eur. Zákon určuje 
pre pokuty za nedodržanie ustanovení 
o mediálnej komerčnej komunikácii, ako 
sa táto oblasť súhrnne označuje, rozpätie 
od 3 319 eur do 165 969 eur. Hoci ich Rada 
zatiaľ ukladá výrazne bližšie k dolnej hra-
nici, vysielatelia sa voči rozhodnutiam 
Rady často odvolávajú. Neplatí to, samo-
zrejme, len pre rozhodnutia týkajúce sa 
oblasti reklamy. Súdne spory nezriedka 
trvajú aj niekoľko rokov; tie najdlhšie sa 
týkajú prideľovania frekvencií.  
• Vysielatelia sa dokážu poučiť a neo-
pakovať chyby? 
U menších vysielateľov sú z pohľadu 
Rady porušenia skôr ojedinelé, čo však 
môže byť aj dôsledok podstatne menšie-
ho drobnohľadu, pod ktorým vysielajú. 
U najväčších vysielateľov sa niektoré po-
rušenia objavujú pravidelne, nedá sa však 
povedať, že by činnosť Rady nemala vý-
chovný charakter. Systematickým sankci-
onovaním sa Rade napr. podarilo zastaviť 
vysielanie pochybných audiotextových 
súťaží, ktoré divákov oberali o nemalé 
peniaze.

Zhovárala sa Soňa Ludvighová

Riaditeľ sekcie spravodajstva, športu  
a publicistiky RTVS Lukáš Diko dočasne na 
vlastnú žiadosť nevykonával svoju funk-
ciu od októbra 2016. Bolo to v období, 
keď komisie rozhodovali, či v tzv. esemes-
kovej kauze útoku na novinárov nedošlo  
k porušeniu objektívnosti a nestrannos-
ti v spravodajstve RTVS v rokoch 2012  
a 2014. Kauza sa tiež stala prostriedkom 
na spochybňovanie nezávislosti média. 
V RTVS preto vznikla Komisia na inter-
né preskúmanie redakčných výstupov  
v súvislosti s obvineniami zamestnan-
cov Sekcie spravodajstva, športu a pub-
licistiky RTVS z možného nadržiavania 
politickej strane NOVA. Zároveň ďalšiu 
kontrolnú komisiu zriadila aj Rada RTVS. 
Komisia RTVS nezistila porušenie ne-
strannosti, objektívnosti a nezávislosti 
v spravodajstve. Porušenie nezistila ani 
Kontrolná komisia Rady RTVS, ktorej 
predsedal člen rady Martin Kákoš. Ge-
nerálny riaditeľ RTVS Václav Mika sa  
v súvislosti s kauzou rozhodol prijať 
viacero opatrení na posilnenie redakcie  
a jej procesov a ochranu informačných 
systémov RTVS. Okrem iného chce navrh-
núť vytvorenie internej etickej komisie  
v rámci RTVS a zintenzívniť monitorova-
nie spravodajstva.

(omediach.com; md) 

Niektorí vysielatelia sú nepoučiteľní Správam RTVS 
ďalej šéfuje 
Lukáš Diko

Ako sa bude vyvíjať Európska únia (EÚ) 
v najbližších rokoch a aká je vízia jej fun-
govania v nadchádzajúcom období, naj-
mä po tom, čo ju opustí Veľká Británia? 
Na túto, ale aj na mnohé ďalšie aktuálne 
otázky, ktoré súvisia s činnosťou EÚ a jej 
členských štátov, budú hľadať odpovede 
regionálni novinári na stretnutí s poslan-
cami Európskeho parlamentu v závere 
apríla v Košiciach. 

Po dobrých skúsenostiach a záujme žur-
nalistov o viaceré „eurotémy“ pripravuje 
seminár opäť Informačná kancelária Eu-
rópskeho parlamentu (EP) na Slovensku 
v spolupráci s Regionálnou organizáciu 
Slovenského syndikátu novinárov v Koši-
ciach. Dynamický život v EÚ je garanciou, 
že žurnalistov budú zaujímať mnohé ob-
lasti. Súvisí to hlavne s podporou záko-
nodarcov EP, ktorí odobrili rozhodnu-
tie Európskej komisie predstaviť päť 
možných scenárov usporiadania EÚ  

– a to aj napriek tomu, že iní exekutívu 
Únie kritizovali za to, že si nevyjadrila 
jasnú preferenciu pre jeden zo scená-
rov a nepodložila ich dostatkom kon-
krétnych príkladov.

Osobitné otázky vyvoláva aj to, ako sa 
EÚ vyrovná s proklamovaným záme-
rom britského vládneho oddelenie pre 
migráciu (Home Office), ktoré tlmočilo, 
že chce po brexite interpretovať práva 
občanov 27 členských štátov Únie dosť 
obmedzujúcim spôsobom. Navyše, na 
Ostrovoch žije a pracuje veľa Slovákov, 
obyvateľov východného Slovenska nevy-
nímajúc, takže zladiť ich očakávania s re-
alitou bude vyžadovať veľmi pregnantné 
riešenia a scenáre europoslancov. Aj na 
tie sa ich budú v závere apríla v Koši-
ciach pýtať novinári z Košického a Pre-
šovského kraja.

(bea)

Seminár o eurotémach
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Novinám a časopisom 
verí len tretina Čechov, 
televízii o dve percentá 
viac, rádiám 45 percent. 
Podľa štúdie Masarykovej 
univerzity v Brne vyčítajú 
čitatelia novinárom pre-
dovšetkým to, že sú príliš 
bulvárni a takisto 
podplatiteľní. In-
formoval o tom na 
svojom portáli Čes-
ký rozhlas. Jednot-
livé prejavy úpadku 
žurnalistiky v čase 
jej najväčšej tech-
nologickej explózie 
súvisia s dvojitou 
s t r a t o u  d ô v e -
ry – klesá nielen 
dôvera verejnosti  
v prácu novinárov, 
respektíve spravo-
dajských médií, ale 
súčasne narastá aj 
skepsa samotných 

novinárov voči súčasné-
mu smerovaniu spravo-
dajských médií, uvádza 
sa v štúdii. Nedôvera voči 
médiám sa čoraz častejšie 
spája s dvoma ďalšími fak-
tormi: s nízkym vzdelaním  
a so „slabou konzumá-

ciou“, teda s tým, ako čas-
to respondenti skutočne 
sledujú nejaké médium. 
Viac informácií na https://
interaktivni.rozhlas.cz/
duvera-mediim/ 

(CVVM; rozhlas.cz; md)

Tlačová rada SR (ďalej Rada) na svojom 
76. zasadnutí posúdila 6 podnetov. Sťaž-
nosť Generálnej prokuratúry Slovenskej 
republiky na týždenník Plus 7 dní za člá-
nok ,,Horúci zemiak Mello“ (uverejnený 
24. novembra 2016) zhodnotila Rada tak, 
že tento článok neporušil Etický kódex 
novinára (ďalej Kódex). Pravda, až na 
tvrdenie článku, že „hovorkyňa Gene-
rálnej prokuratúry Andrea Predajňová 
na otázky týždenníka Plus 7 dní neod-
povedala a nebrala ani telefón“. V tom-
to prípade porušila redakcia čl. II bod 2 
Kódexu (hlavnými zásadami, ktorými sa 
novinár riadi vo svojej práci je nestran-
nosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, 
pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné 
overovanie faktov) a čl. III bod 3 Kódexu 
(novinár nezverejňuje žiadne informácie,  
o ktorých vie, že sú nepravdivé). Rada 
preto vyslovila redakcii upozornenie.
Rada uznala ako oprávnenú sťažnosť Ing. 
Vladimíra Šípoša na dvojmesačník ,,Hu-
mor v krížovkách“, v ktorého 6. čísle (de-
cember 2016 – január 2017) bolo 13 tajni-
čiek s vulgárnymi a nevhodnými textami 
so sexistickými i násilníckymi motívmi. 
Zodpovedný redaktor sa bránil, že hranice 
medzi slušným a neslušným sú veľmi kreh-
ké. To je  síce pravda, ale Rada usúdila, že 
toto periodikum výrazne prekročilo hrani-
cu slušnosti. Rada vyslovila znepokojenie 
nad spomínaným mesačníkom, ktorý po-
rušil Kódex v článku IV, odseku 3.
Na rozdiel od toho Rada dospela k tomu, 
že týždenník MY Oravské noviny – Naša 
Orava neporušil Kódex publikovaním 
článku ,,Spor medzi OFZ a aktivistom 
skončil na súde. Ide o skládky.“ v 49. čísle 
ročníka 2016. Navyše, týždenník uverejnil 
odpoveď  sťažovateľa Ing. Jána Šimúna na 
tento článok.
Marián Mišún sa sťažoval na týždenník Pú-
chovské noviny, ktorých šéfredaktor mu 
odmietol  uverejniť inzerát a uverejnil člá-
nok ,,Prečo Púchovské noviny neposkytujú 
priestor Mariánovi Mišúnovi?“. Rada pri-
pomenula, že o obsahu periodickej tlače 
rozhoduje vydavateľ, prípadne šéfredak-
tor slobodne, a preto jeho odmietnutie 
príspevkov, či inzercie podľa jeho výberu 
nemôže byť preskúmavané ani z hľadiska 
zásad novinárskej etiky stanovených Kó-
dexom. Pokiaľ ide o článok šéfredaktora 
novín vysvetľujúci rozhodnutie neposky-
tovať priestor sťažovateľovi, Rada kon-
štatovala, že obsahuje množstvo citátov 
samotného sťažovateľa (on ich ani nepo-
prel), ktoré svedčia o. i. o tom, že je vyzná-
vačom ideí národného socializmu, ktoré 
tvorili základnú koncepciu nemeckého 
nacistického štátu.  Rada odmieta akékoľ-
vek podnecovanie nenávisti, diskriminácie 
založené na rase, náboženskom vyznaní, 
etnickom pôvode, veku, sociálnom posta-
vení či sexuálnej orientácii, rovnako ako 
odmieta propagáciu fašizmu a iných po-
dobných hnutí. Aj preto nevidí nijaký dô-

vod tvrdiť, že by rozhodnutie šéfredaktora 
vyjadrené obsahom článku ,,Prečo Púchov-
ské noviny neposkytujú priestor Mariánovi 
Mišúnovi?“ znamenalo porušenie Kódexu. 
Sťažovateľovi Mariánovi Michalcovi z Pú-
chova dala Rada za pravdu v tom, že šéf-
redaktor týždenníka Púchovských novín 
v článku „Marián Michalec mení zamestna-
nie“ uverejnenom v septembri 2016 pochy-
bil v tom, že priamo neoslovil sťažovateľa, 
keď písal o dôvodoch jeho odchodu z pozí-
cie prednostu Mestského úradu v Dubnici 
nad Váhom. Porušil tým čl. II bod 2 a čl. III. 
bod 1 Kódexu. Rada vyslovuje v tejto súvis-
losti svoje upozornenie. 
Rada obnovila konanie o staršom podaní 
02/2015 v ktorom sa Janett Jarvie a spol. 
právne zastúpených JUDr. Matúšom Hrí-
bom, advokátom, sťažovali na postup vy-
davateľa a šéfredaktora Bardejovských 
novostí Mgr. Mirona Kantuľáka. Konanie 
sa obnovilo pre administratívnu chybu  
v procese distribúcie materiálov zaintere-
sovaných strán pri pôvodnom prejedná-
vaní sporu. Rada teraz dospela k názoru, 
že opakované prerokovávanie prípadu ne-
prinieslo nové skutočnosti, ktoré by zme-
nili jej pôvodný a teraz potvrdený výrok, 
podľa ktorého v roku 2015 vyslovila svoje 
znepokojenie vydavateľovi a šéfredakto-
rovi Bardejovských novostí. Všetky tieto 
rozhodnutia z marcového zasadnutia Rady 
nájdete v plnom znení na jej webovej strán-
ke www.trsr.sk

 (jl)

Určite sa prvýkrát v dejinách stretlo naraz 
toľko šéfredaktorov printových médií na 
Slovensku s členmi Tlačovej rady SR (TR SR) 
ako sa to stalo v Bratislave 1. marca. Nene-
chajme sa však zviesť kvôli tomu označením, 
že to bolo ,,historické“ stretnutie. Stalo sa to 
z iniciatívy predstavenstva Asociácie vydava-
teľov tlače (AVT), aby sa vytvorila príležitosť 
porozprávať sa o problémoch dodržiavania 
novinárskej etiky a o pripravovanom rozší-
rení tlačovej rady na Tlačovo-digitálnu radu 
SR. K AVT a Slovenskému syndikátu noviná-
rov vstupuje totiž do Asociácie na ochranu 
novinárskej etiky IAB Slovakia – organizácia 
internetových médií.
Bolo to užitočné stretnutie. Bližšie sme sa 
zoznámili a zrejme sa otvorili dvere pre po-
kračovanie dialógu, ktorý je vždy dobrý pri 
hľadaní odpovedí na mnohé otázky, ktoré 
život médií v našej spoločnosti nastoľuje. 
Na stretnutie prišli zástupcovia mnohých 
celoslovenských médií a pritom sme si 
zrazu uvedomili, že redakcie vedú väčši-
nou ženy. Z médií, ktoré boli zastúpené na 
stretnutí, sú ženy na čele Nového Času, Plus 
1 deň, Plus 7 dní, Hospodárskych novín, re-
gionálnej siete MY/Echo, Pravdy, SME, Ryt-
mus života, Stratégie a Chvíľka pre Teba. 
Muži boli na stretnutí vo výraznej menšine, 
akurát šéfredaktor Denníka N, šéfredaktor 
regionálneho týždenníka Púchovské novi-
ny a zástupca šéfredaktorky Pravdy. Šéfre-
daktor týždenníka Trend, ktorý mal šancu 
trochu zmeniť tento pomer, prednášal prá-
ve v čase stretnutia na univerzite.   

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR

Prehrešky printových médií Tlačová rada sa mení

ČR: Dôvera k médiám je rekordne nízka

Zdroj CVVM; rozhlas.sk
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Pre publicistický štýl je príznačné, že využíva 
cudzie citátové výrazy, napr. franc. raison 
d’ être „zmysel“, angl. no comment „bez 
komentára“, lat. status quo „súčasný stav“, 
nomen omen „výstižné pomenovanie“, et 
cetera „a tak ďalej“ a iné. Medzi frekvento-
vané latinské citátové výrazy patrí aj slovné 
spojenie genius loci. 
Výraz genius loci znamená „duch mies-
ta“. V rímskej mytológii sa ním označo-
val duch, ktorý ochraňoval dom alebo 
miesto. Základom výrazu je slovo genius 
vo význame „duch“, ktoré má v sloven-
čine zdomácnenú podobu génius, preto 
sa spojenie vyskytuje aj v podobe génius 
loci. Dnes sa tento výraz používa v prene-
senom význame „duch, atmosféra určité-
ho miesta“, napr. Samostatnou kapitolou 
je identita miesta, množstvo miest má 
svoje prirodzené tzv. genius loci. – Ma-
jiteľom sa podarilo oprášiť v storočných 
nehnuteľnostiach povestný genius loci. 
– Likvidácia košického genia loci nena-
predovala až tak rýchle, ale vcelku dô-
razne. – Miest s jedinečným historickým 
geniom loci však ponúka Praha celý rad. 
– Zdá sa, že to bolo okrem génius loci 
tejto východoslovenskej metropoly pre-

13. komnata spisovnej slovenčiny

Genius loci
dovšetkým divadlo, ktoré tak výrazne 
ovplyvnilo jeho videnie a cítenie. 
Z citácií vidieť, že ich autori sú jednotní v ne-
skloňovaní nezhodného prívlastku loci, ale 
rozdielne pristupujú k výrazu genius/génius: 
niektorí prisudzujú celému citátovému výra-
zu stredný rod (svoje prirodzené tzv. genius 
loci), ojedinele ho neskloňujú (okrem génius 
loci), väčšina však slovo genius/génius sklo-
ňuje ako podstatné meno mužského rodu 
(povestný genius loci, likvidácia košické-
ho genia loci, s jedinečným historickým 
geniom loci). Výraz genius loci zachytávajú 
slovníky cudzích slov a Slovník súčasného 
slovenského jazyka, ktorý uvádza i adaptova-
ný variant génius loci. V príkladoch v slovní-
ku sa slová genius/génius skloňujú v zhode 
s podstatným menom génius, čiže ako pod-
statné meno mužského rodu: podľahnúť ge-
niu loci, usilujem sa postihnúť génia loci.  
Na záver chceme spomenúť výslovnosť, kto-
rá bola podnetom na tento príspevok. Neraz 
sme v poslednom čase v médiách počuli vý-
slovnosť druhého slova ako [loki] či dokonca 
[loči]. Prívlastok loci vo výraze genius loci sa 
vyslovuje v zhode s latinčinou [loci]. 
 Silvia Duchková

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Tlačová kon-
ferencia, in-
terview, pres-
strip, event... 
A ktovie čo 
ešte. V podsta-
te však tlačová 
beseda, rozho-
vor, stretnutie 
s novinármi, 
podujatie, ak-
cia...  Nerozu-
miem, prečo 
sa v mnohých 
prípadoch snažíme byť kráľovskejší ako 
kráľ a prečo nenazývame veci tak, ako 
nám jazyk narástol, ale „anglikanizuje-
me“ ich. Asi práve preto – kráľovskejší... 
Ale dobre, nech si to pomenovávame, 
v akom jazyku chceme, ak to niekto po-
trebuje k tomu, aby si cítil dôležitejšie, 
nech. Ale tie tlačovky... Teda, tlačové 
konferencie! To akosi pochopiť neviem, 
aj napriek tom, že neustálym používa-
ním nesprávnych pojmov (teda zľudo-
veli, ako hovorí pani Sibyla) sme našich 
slovenčinárov „uhovorili“ a pojem tla-
čová konferencia je v lexikóne sloven-
ského jazyka. „Tlačovka“ je pre mňa 
„pôda“, na ktorej sa beseduje, resp. 
debatuje, na určitú tému. A pri všetkej 
úcte ku všetkým novinárom i k sebe 
samej, nedovolím si tvrdiť, že my, novi-
nári, sme ODBORNÍCI. Sme „len“ PRO-
FESIONÁLI, ktorých úlohou je pýtať sa, 
rozoberať tému a sprostredkovávať po-
čuté verejnosti. Ten istý lexikón sloven-
ského jazyka totiž definuje KONFEREN-
CIU ako poradu odborníkov, politikov, 
príslušníkov hnutia, resp. pravidelne 
zasadajúci orgán, na ktorých predná-
šajúci prezentujú svoj názor, prípadne 
výsledky práce jednotlivca alebo skupi-
ny. Nuž a „tlačovka“ nie je ani porada 
odborníkov ani pravidelne zasadajúci 
orgán... Zrejme, nie som sama, koho by 
potešilo, keby sme sa v tomto smere 
vrátili k osvedčenému a „tlačovky“ boli 
opäť TLAČOVÝMI BESEDAMI, na kto-
rých sa môže novinár pýtať a v rámci 
pozvanej komunity diskutovať a deba-
tovať. 
Som si istá, že nikoho z nás nebavia ne-
záživné, aj vyše hodinové power poin-
tové „školiace“ prezentácie, pri ktorých 
jednak nie je priestor na diskusiu, a po 
ktorých už žiadny novinár nemá čas, 
ale najmä náladu, pýtať sa a ide preč. 
Nakoniec, DOBRÁ „tlačovka“ trvá maxi-
málne štyridsaťpäť minút.   

Iveta Schäfferová

           nesprávne výrazy alebo väzby správne výrazy alebo väzby

bobtnať napučiavať, napúčať

bútlavý bútľavý

čiperný vrtký, obratný, rezký, šikovný

design dizajn

desina desiatka

dietný diétny

doba čas, obdobie, lehota

  - po dobu počas

  - premlčacia doba premlčacia lehota

  - záručná doba záručná lehota

  - výpovedná doba výpovedná lehota

  - pracovná doba pracovný čas

  - skúšobná doba skúšobná lehota

  - doba sucha obdobie sucha

dokazovací (materiál) dôkazný, dokazovací (materiál)

mačkanica tlačenica, stisk, nával

mačkať tlačiť, krčiť, žmýkať

Poznámka

Čo je to „tlačovka“?

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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Nedávno, v deň nedožitých 84. narodenín 
Ernesta Weidlera (1. 2. 1933) som si spo-
menula na jedenásty novembrový deň 
minulého roku, keď sa, pri príležitosti 90. 
narodenín Slovenského rozhlasu, pýta-
lo Dobré ráno poslucháčov, ktoré hlasy, 
najmä relácie sa im spájajú s rozhlasom. 
Reagovala som takto:
„Emil Fillo – rozhlasové hry pre mládež, 
teta Viera Bálintová – večerné rozpráv-
ky, Ernest Weidler – Na modrej vlne, Noč-
né dialógy.“ V závere relácie odpovedal 
na otázku aj programový riaditeľ Vincent 
Štofaník. Aj on spomenul Ernesta Weidle-
ra. S akým záujmom počúval jeho Nočné 
dialógy (ND – dnes už nejestvujú, vysiela 
sa Nočná pyramída). 
Desaťtisíce ľudí si v piatok čo piatok po 
22. hodine zapínali rozhlas, aby sa dozve-
deli odpovede najmä politikov na aktuál-
ne otázky tých dní. Desiatky poslucháčov 
vytáčali číslo, aby sa sami mohli pýtať 
hosťa v štúdiu, prípadne krátko povedať 
svoj názor. 
Neskôr túto kontaktnú reláciu viedli aj 
iní novinári, ale stále aj Ernest  Weidler, 
slovenský publicista, redaktor, nositeľ 
Zlatého mikrofónu, víťaz viacerých roz-
hlasových žatiev. Ernest Weidler sa nám 
prihováral svojím pokojným hlasom, svo-
jou  krásnou, ľubozvučnou slovenčinou. 
Preto, aj keď sme s ním nesúhlasili, po-
čúval sa veľmi dobre. A dalo sa s ním aj 
s jeho hosťami cez éter diskutovať. Lebo, 
dalo sa do rozhlasu dovolať. Do viacerých 
relácií. Priamo do éteru. Posledné tri roky 
čoraz menej a menej. Už vlastne takmer 
vôbec nie (okrem dvoch – troch redak-
torov, ktorým sme za to vďační). Nielen-
že na vstupy poslucháčov nechali menej 
než 25 minút, ale ani za tento čas väčšina 
redaktorov nezdvíha telefóny, prípad-
ne, ak sa im nepáči otázka či názor, tak 
poslucháča vypnú a ďalších už neberú.  
A najväčším výsmechom je, že o 23,47 hod. 
vyzvú poslucháčov, aby volali, no telefón 
len vyzváňa a vyzváňa. Nuž, pán Weidler sa 
podľa mňa, ako sa hovorí, asi otáča v hro-
be. Koľko on, resp. jeho hostia, mali telefo-
nátov? Koľko ich on ako moderátor relácie 
musel zvládnuť? Nemusela som s ním vždy 
súhlasiť. Ale veď všetci nie sme rovnakí, 
sme rôznorodí tak ako naše názory. Lenže 
vieme ohodnotiť, oceniť profesionála. Zdá 
sa mi, že nejako máme tých profesionálov 
v čase osláv 90-tky i po oslavách menej  
a menej. Nielen čo sa týka ľubozvučnej 
slovenčiny, ale aj novinárčiny i prístupu  
k poslucháčom. Hlavne, že všetci platíme 
koncesionárske poplatky. 

Miloslava Necpalová

Poznám mnohé problémy a patálie, s ktorými zápasí jedno z najznámejších a najuznáva-
nejších vydavateľstiev – Slovenský spisovateľ. Jeho riaditeľ Ing. Martin Chovanec pravi-
delne niekoľkokrát ročne skladá účty Rade Literárneho fondu. V decembri konštatoval: 
„Počas celého roku sme si riadne plnili záväzky voči štátu, ten sa nám však odvďačil tým, 
že nás spolu s ostatnými vydavateľstvami zaradil v zmysle novej legislatívy medzi pôvod-
cov odpadu. Na základe toho sme povinní za každú tonu predaných kníh zaplatiť 25 eur 
konkrétnej firme. Táto požiadavka spolu s nevyhnutnou úpravou so�véru nás bude stáť 
v roku 2016 1500 eur, v roku 2017 dokonca 2000 eur.“ 
Dodajme, že tento nezmysel bol zakomponovaný do zákona o odpadoch vlani. A vydava-
telia kníh tieto poplatky neplatili napríklad firme OLO, ktorá odváža a triedi komunálny 
odpad, ale inej z možnej ponuky, ktorá odpad nezbiera ani netriedi. Ešte šťastie, že te-
lefonicky upozornila firma vyberajúca poplatky za knižný odpad začiatkom roka vyda-
vateľstvo Slovenský spisovateľ, že od februára prestávajú byť knihy odpad, teda ruší sa 
tento nezmyselný paragraf v zákone o odpadoch. Stane sa síce, že občas niektorý čitateľ 
by najradšej šmaril nejakú knihu o zem, do kúta, ale žeby bola kniha cielene už v čase 
svojho predaja nepotrebným odpadom, to je asi zlý vtip. Na Slovensku – realita.  
A nešlo len o knihy. Odpadom nazval zákon aj všetky predané výtlačky novín a časo-
pisov, teda periodickej tlače. Zaujímavé by bolo dozvedieť sa, na aký ekologický účel 
použili vybrané firmy tie desaťtisíce eur, ktoré vlani a v januári  t. r. „skasírovali“ z vyda-
vateľstiev periodickej a neperiodickej tlače.

Klára Grosmannová

Finalistky literárno-publicistickej súťaže stre-
doškolákov Tváre s úsmevom milosrdenstva 
sa stretli v závere februára v Bratislave na 
slávnostnom vyhodnotení súťaže. Pod svoje 
ochranné krídla ich vzal ako riaditeľ súťaže 
člen Slovenského syndikátu novinárov Pavol 
Vitko. V priestoroch SSN informoval štu-
dentky z Tvrdošína, Kežmarku, Bratislavy, Tr-
navy či Trenčína aj o svetlejších dňoch syndi-
kátu. Jedna zo súťažiacich bola nepočujúca, 
a tak ďalšia sa jej snažila prostredníctvom 
esemesky písať do telefónu aspoň základ-
né myšlienky z hodnotenia. Teda, nehrali sa 
s mobilom, ako to na fotografii na prvý po-
hľad vyzerá. 
Zvíťazila práca Kataríny Kázikovej z Gymná-
zia v Tvrdošíne, pre ktorú bola symbolickou 
tvárou s úsmevom milosrdenstva jej babka, 
matka šiestich detí, stará mama 24 vnúčat 
a prababka 14 pravnúčat. Pavol Vitko pri vy-
hodnotení uviedol, že to bola už približne 45. 
súťaž pre študentov s talentom na publicisti-
ku, literatúru alebo výtvarné umenie, ktorú 

Tváre s úsmevom milosrdenstva
organizoval alebo spoluorganizoval od roku 
1992. Z nich realizoval približne polovicu aj 
v spolupráci so SSN. Tou ďalšou bude v apríli 
už 23. ročník novinárskej súťaže stredoško-
lákov a vysokoškolákov Štúrovo pero.  (red)

Finalistky súťaže v televízii v TV LUX.
Foto  Alžbeta Žatková

Kniha, čiže odpad

Esemeskuje súťažiacej hodnotenie.
Foto Eva Káziková

Môj názor

Kde sú 
profesionáli?
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publicistika 

Prestížny nemecký 
týždenník Der Spiegel 
vyvolal kontroverz-
né reakcie vydaním, 
na ktorého titulnej 
stránke sa objavila ka-
rikatúra zobrazujúca 
amerického preziden-
ta Donalda Trumpa. V 
jednej ruke drží zakr-
vavený nôž a v druhej 
odrezanú hlavu sochy 
Slobody. Pri obrázku bol aj titulok „Ameri-
ca First“, teda „Amerika na prvom mieste“. 
Autorom karikatúry je Edel Rodriguez, ku-
bánsky imigrant, ktorý do USA prišiel v 80. 
rokoch. Titulná strana týždenníka Der Spie-
gel vyvolala rozporuplné komentáre aj na 
sociálnych sieťach. 

(omediach.com; md)

Výzva na slobodu médií
Novinári z krajín Vyšehradskej štvorky 
(Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska) sa 
obávajú o slobodu médií v strednej Eu-
rópe. Dňa 7. februára 2017 v Prahe rokovali 

zástupcovia českého Syndikátu novinárov  
a predstavitelia významných denníkov  
a týždenníkov z krajín V4. Zhodli sa, že 
politici sa usilujú o ovládnutie verej-

ného priestoru a z médií sa vytráca 
pluralita. Workshop bol súčasťou me-
dzinárodnej konferencie „Stav ohro-
zenia – Sloboda médií a spoločnosti  
v strednej Európe.“ Účastníci v Prahe 
založili „Stredoeurópsky výbor Slobo-
du médiám“ a prijali „Pražskú deklará-
ciu.“ Vyjadrili ňou odhodlanie urobiť 
kroky smerom k zvýšeniu nezávislosti 
súkromných i verejnoprávnych médií  
v krajinách strednej Európy. Viac informá-
cií na www.svobodumediim.cz . 

(mediazurnal.cz; svobodumediim.cz; 
omediach.com; md)

Zdroj svobodumediim.cz

Prestížnu novinársku Cenu Fer-
dinanda Peroutku za roku 2016 
získal komentátor a televízny sce-
nárista Vladimír Kučera, ktorý je 
známy ako moderátor televíznej 
relácie ČT s názvom Historie.cs. 
Druhým oceneným sa stal komen-
tátor českých Hospodářských no-
vin Petr Honzejk. Podľa vnučky 
slávneho novinára Ferdinanda 
Peroutku, Terézie Kaslovej, je 
zmyslom a cieľom udeľovania 
cien trvalé zvyšovanie prestíže 
novinárskej a publicistickej práce, 
ktorá má nezastupiteľný význam 
pre fungovanie a rozvoj demokra-
tickej spoločnosti. 

(rozhlas.cz; md) 

Udelili Ceny Ferdinanda Peroutku

Zľava: Petr Pithart, Petr Honzejk a Vladimír Kučera.
Foto Roman Vondrouš
Zdroj rozhlas.cz

Neoprávnené využívanie obsahu médií tzv. 
internetovými agregátormi a vyhľadávač-
mi ohrozuje udržateľný prístup občanov 

Dňa 10. januára 2017 
zomrela v Hongkongu 
slávna britský novinár-
ka, vojnová reportérka 
Clare Hollingwortho-
vá. Mala 105 rokov. 
Preslávila sa okrem 
iného tým, že v roku 
1939 ako prvá upozor-
nila na začiatok druhej 
svetovej vojny. „1000 
tankov sa zhromaždi-
lo na poľskej hranici, desať divízií je údajne 
pripravené k rýchlemu úderu,“ bol titulok jej 
článku vo vydaní britského denníka The Te-
legraph z 29. augusta 1939. Vojna sa začala 
1. septembra.

(omediach.com; md.)

Slávnu fotogra-
fickú súťaž World
Press Photo za 
rok 2016 vyhrala 
snímka fotografa 
agentúry AP Bur-
hana Ozbiliciho. 
Dňa 19. decembra 
2016 vyfotogra-
foval tureckého 
strelca Mevluta 
Merta Altintaşa, 
ktorý práve za-
vraždil ruského 
veľvyslanca An-
dreja Karlova v Ankare. V momente atentá-
tu sa väčšina prítomných snažila zachrániť 
si život, no B. Ozbilici nafotil sériu fotogra-
fií, ktorú neskôr nazval Vražda v Turecku.

(worldpressphoto.org; md)

Krivkajúce autorské právo
ku kvalitnému spravodajstvu. Vo svojom 
vyhlásení na to upozornila rada Európskej 
aliancie tlačových agentúr (EANA). Vážne 

obavy to podľa nej vyvoláva 
najmä v súvislosti s falošnými 
správami a dezinformáciami, 
ktoré môžu ovplyvniť voľby 
a ďalšie demokratické proce-
sy. EANA, ktorej členom je aj 
Tlačová agentúra Slovenskej 
republiky, je tradičná stavovská 
organizácia tlačových agentúr  
z Európy. Jej úlohou je formulo-
vať, koordinovať a spoločnými 
silami riešiť výzvy agentúrnej 
žurnalistickej práce v dynamicky 
sa meniacich trhových, legisla-
tívnych a technologických pod-
mienkach a v otázkach autor-
ských práv. 

(teraz.sk; TASR; md)

Zomrela novinárka 
Clare Hollingworthová

Zdroj independent.co.uk

Vražda ako fotografia roka

Foto Burhan Ozbilici AP/
World Press Photo

Donald Trump na obálke 

Zdroj Der Spiegel
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Publicista, športový spravodajca, no naj-
mä fotoreportér. Takto by sme asi naj-
lepšie mohli zhrnúť zameranie Ľudovíta 
Košálku, ktorý vo svojom umeleckom 
živote našiel zaľúbenie najmä vo foto-
grafii z oblasti športu, kultúry a prírody.
Člen Slovenského syndikátu novinárov 
a člen jeho predstavenstva do 11. snemu 
SSN (16. novembra 2013)  prešiel vo svo-
jej profesii viacerými etapami, ktoré ho, 
ako sám hovoril „usmernili tým správ-
nym smerom.“ Člen Fotoklubu Karola 
Plicku v Martine bol od malička veľkým 
priaznivcom fotografie. Svoj prvý fotoa-
parát Kodak 626 totiž dostal od svojho 
otca, ktorý ho učil prvým zručnostiam. 
Aj napriek svojmu civilnému povolaniu 
spojenému s tradíciou strojárskej výroby 
v regióne Turca nikdy nezabudol na svoju 
veľkú lásku – umeleckú fotografiu. Diela
rôznych žánrov dokázal prezentovať na 
viacerých výstavách doma i v zahraničí 
viac ako štyri desaťročia. Do pamäti sa 
vryl ako fotodokumentarista žilinské-
ho futbalu, martinského hokeja i nižších 
futbalových súťaží či hokejbalu. Spravo-
dajca Žilinského večerníka, Turčianskych 
novín a ďalších regionálnych periodík sa 
prezentoval nielen farebnosťou, ale aj 
dynamikou, ktorú sa snažil vtesnať i do 
písaného prejavu. 
Kronikár, ako ho všetci, čo ho poznali, 

Z času na čas sa objavujú vo Fórume in-
formácie, akoby zakladateľkou a prvou 
šéfredaktorkou prvého slovenského en-
cyklopedického časopisu PYRAMÍDA bola 
Oľga Slušná. V minulosti sama po mojom 
proteste uviedla, že to nie je pravda.
Toto nepravdivé tvrdenie sa však znovu 
objavilo vo štvrtom čísle FORUMu z roku 
2016 v nekrológu Oľgy Slušnej.
Zakladateľom a prvým šéfredaktorom 
PYRAMIDY bol Miroslav Janek. Po zlikvi-
dovaní agentúry Tatrapress, v ktorej bol 
zástupcom šé�redaktora a ktorá zanikla 
v dôsledku situácie po roku 1968, som 
prišiel s návrhom založiť prvý sloven-
ský encyklopedický časopis pod názvom 
Pyramída. Tento návrh vedenie ČSTK na 
Slo-vensku prijalo a poverilo ma vypraco-
vaním koncepcie.
To sa aj stalo. Nadviazal som na svoje 
predchádzajúce skúsenosti zo spolupráce  
s významným slovenským encyklopedis-
tom doc. Alexandrom Hirnerom a kon-
zultoval som problematiku s encyklope-
dickými pracoviskami v Československu, 
v Poľsku a inde. Výsledkom bolo niekoľko 
ukážkových vydaní. V tom čase začali 
vtedajšie vládne miesta čistky v novinár-
skej obci a zasiahli aj mňa. Mojou vážnou 
politickou vinou bolo, že po auguste 1968 
som inicioval výzvu k medzinárodnému 
tribunálu lorda Russela, aby vpád vojsk do 
Československa odsúdili ako zločin proti 
ľudskosti. Pre svoje politické postoje som 
musel z redakcie a vydavateľstva ČSTK na 
Slovensku odísť a funkciu šéfredaktorky 
prevzala Oľga Slušná, zrejme ako osoba 
politicky pre normalizátorov prijateľnejšia 
ako iniciátor a zakladajúci šéfredaktor 
Pyramídy.
Tieto skutočnosti sú uvedené aj v mojom 
životopisnom profile, publikovanom vo
štvrtom zväzku encyklopédie OSOBNOS-
TI, vydaného vydavateľstvom Oxford Press  
v roku 2016.  

PhDr. Miroslav Janek, 
voľný novinár, publicista,  
člen Predstavenstva SSN, 

zvoleného po novembri 1989

Pred troma rokmi si môj študujúci syn za-
umienil, že sa vydá spoznávať Island auto-
stopom. Zbalil si liehový varič, stan aj ba-
toh a mne neostalo nič iné, iba mu zaželať 
veľa šťastia na cestu. Napokon, veď aj ja 
som ako študent žurnalistiky prestopoval 
kus Európy, Balkánom začínajúc a Barce-
lonou končiac. Lenže synátora opustilo 
šťastie už v Ružomberku. 
Do Krakova, aby tam naisto stihol nočný 
vlak k lietadlu z Gdanska, chcel ísť z Ru-
žomberka autobusom. Ten však nestál 
na nástupišti, mal svoju zastávku niekde 
bokom, čo nemohol vedieť. Keď to v po-
slednom momente zistil, autobusu mohol 
už iba zamávať. Ku hranici s Poľskom sa 
hore Oravou „prestopoval“. No už bol ve-
čer, víkend a „chytiť stop“ do Krakova sa 
mu nedarilo. Čo robiť, aby sa mu celkom 
nerozplynul jeho studený stopársky sen? 
Keď mi zavolal, nezišlo mi v tom strese 
nič iné, len si spomenúť, koho poznám 
z oravských novinárov. Anka Lajmonová 

Zhasol objektív kronikára 

Foto Michal Lašút

často prezývali už ale nie je medzi nami. 
V nedeľu 12. marca podľahol dlhej a ťažkej 
chorobe. Novinárska obec stratila jedného 
zo svojich synov, človeka, ktorý svoj život 
spojil aj s našou organizáciou. 
Česť jeho pamiatke!

Daniel Modrovský

Poznámka

V núdzi poznáš priateľa
bola niekde vo svete, ale Jožko Medvecký 
zdvihol. Nuž, poznali sme sa asi z poltucta 
stretnutí nášho Klubu firemných a regio-
nálnych médií SSN, ale, obrazne povedané, 
na pive sme spolu neboli ani raz. Pýtal som 
od neho radu. Jožko reagoval ako správny 
„priateľ na telefóne“. Povedal, nech chvíľu 
počkám, že sa to pokúsi vyriešiť. Minúty 
ubiehali, napätie rástlo. Neprešlo ich ani 
desať, keď sa ozval späť. „Kde pri ceste sto-
jí tvoj syn? Môj synovec už sadol do auta 
a mastí ku hranici. Odvezie ho až do Krako-
va na stanicu. S platením nech si tvoj mladý 
nerobí starosti, synovec sa mi aspoň takto 
môže revanšovať za niečo iné...“  
Nuž, Jožko, keď som si v minulom FORUME 
prečítal správu o tom, že si vlani 7. októbra 
odišiel na večnosť, okamžite som si spome-
nul na Tvoju pomoc. Aj na to, že som sa Ti 
síce poďakoval, ale revanšovať som sa Ti už 
nestihol. Prepáč. Raz tam hore dáme aj to 
pivo. Pozývam Ťa...

Pavol Vitko

Tlačová oprava

Pravda o Pyramíde

Spravodajstvo verejnoprávneho Rozhla-
su a televízie Slovenska hľadá redaktor-
ské posily v Bratislave a Banskej Bystrici. 
Súčasne hľadá aj uchádzačov o pozíciu 
editora/editorky.
Viac informácii možno nájsť na
http://bit.ly/karieravRTVS.

 (Kariéra v RTVS; md)

RTVS hľadá 
posily 
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Uzávierka čísla bola 10. marca 2017

Blahoželáme jubilantom

Prispeli na Sociálny fond SSN

Opustili naše rady

Členský príspevok 
v roku 2017
Členské treba zaplatiť do 31. 3. 2017. 
Jeho výška na tento kalendárny rok:
• činní novinári 25 €
• mimoriadni členovia 40 €
• seniori, členovia na materskej ale-
bo rodičovskej dovolenke, študenti 
žurnalistiky a masmediálnych štúdií 
(denného štúdia) a interní doktorandi, 
nezamestnaní – najmenej 6 mesiacov 
(na základe potvrdenia z úradu práce) 
10 €.
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 osobne denne od 8.30 
– do 12. 00 a od 13.00 – 16.00 v Kance-
lárii SSN v Bratislave alebo poštovou 
poukážkou na adresu SSN (Slovenský 
syndikát novinárov, Župné nám. 7, 815 
68 Bratislava, s poznámkou pre adre-
sáta – členské 2017), prostredníctvom 
bankovej platby (platbu žiadame avi-
zovať) – číslo účtu SSN: SK18 3100 
0000 0040 4000 1161, BIC (SWIFT) 
LUBASKBX, variabilný symbol 664. 
V prípade, že požadujete známku na 
rok 2017 poslať poštou na Slovensku 
(mimo Slovenska budeme osobitne 
riešiť), žiadame vás, aby ste výšku 
členského zvýšili o 0,45 € (poplatok 
za poštovné).
Členovia registrovaní v regionálnych 
organizáciách môžu platiť takisto 
osobne, poštou alebo bankou, resp. 
podľa dispozícií regionálnych organi-
zácií. 

(red)

Apríl
   2.  4.  1932  –  Tibor Ferko, Košice
   3.  4.  1947  –  Stanislav Buchta, 
      Bratislava
   4.  4.  1957  –  Zuzana Šuranová, 
      Bratislava
   7.  4.  1962  –   Jana Markov, Košice
 11.  4.  1967  –   Ibolya Iski, 
      Dunajská Streda 
 14.  4.  1932  –  Milan Černák, Bratislava
 15.  4 . 1947  –   Tibor Krinický, Košice                          
 16.  4.  1952  –   Ján Kadúc, Trnava
 16.  4.  1952  –  Stanislav Teplan, 
      Nové Zámky
 18.  4.  1957  –   Mikuláš Pankovics, Rad
 19.  4.  1952  –   Ján Lukáš, Bratislava
 20.  4.  1962  –   Róbert Bartusek, 
      Nové Zámky
 20.  4.  1942  –   Milada Ferjenčíková, 
      Bratislava 
 22.  4.  1952  –   Stanislav Prokeš,  
      Senica 
 23.  4.  1937  –  Juraj Hilvert, Bratislava
 23.  4.  1947  –   Štefan Štrauch, 
      Bratislava
 30.  4.  1962  –   Jaroslav Čársky, Holíč

Máj      
   1.  5 .  1967  –   René Hubinský, 
      Bratislava
   1.  5 . 1932  –   Miroslav Horák, 
      Bratislava
   2.  5.  1967  –   Robert Michálik, 
      Bratislava
   2.  5.  1952 –  Peter Prochazka, 
      Bratislava
   3.  5.  1967  –  Juraj Hrnčiarik, 
      Dolný Kubín
   5.  5.  1957  –   Tatiana Ťažká, 
      Bratislava  
   6.  5.   1937  –   Sergej Makara, 
      Banská Bystrica
   7.  5.  1962  –   Jana Kovácsová, 
      Moldava nad Bodvou 
   7.  5.  1967  –   Sarči Boskani, 
      Topoľčany
 8.  5. 1952  –  Ernest Groh, Košice 
   8.  5. 1947  –   Samuel Bibza, Bratislava
 10.  5. 1962  –  Lýda Vojtaššáková, 
      Zuberec
 11.  5. 1962  –   Ľuboš Svetoň, 
      Bratislava
 13.  5. 1927  –   Július Molitoris, 
      Bratislava
 13.  5. 1952  –  Vlasta Vrabcová, 
      Bratislava 
 14.  5. 1962  –   Igor Ľudma, Poprad
 14.  5. 1947  –   Vlado Kalina, Bratislava 
 14.  5. 1952  –   Helena Pullmannová, 
      Martin
 17.  5. 1942  –  František Mach, Modra 
 19.  5. 1942  –  Tomáš Majerník, Prešov 

 21.  5. 1957  –   Eva Potočná, Poprad
 23.  5. 1957  –  Ladislav Lukáč, 
      Bratislava
 27.  5. 1952  –   Stanislav Kizek, 
      Banská Bystrica
 28.  5. 1927  –   Juraj Strasser, Bratislava
 31.  5. 1952  –   Peter Leginský, 
      Bratislava

Jún
 2.  6. 1922  –   Božena Čonková 
          – Mačingová, Košice 
 7.  6. 1962  –   Juraj Král, Bratislava
 9.  6. 1942  –   František Letovanec, 
      Bratislava
 13.  6. 1947  –   Danica Jakubcová, 
      Bratislava
 14.  6. 1937  –   Marta Zollerová, 
      Bratislava
 15.  6. 1962  –   Jaroslav Pavlík, 
      Banská Bystrica
 16.  6. 1952  –   Marko Rusňák, Košice
 17.  6. 1932  –   Svatomír Ambrož, 
      Bratislava 
 18.  6. 1942  –   Alexander Polakovič, 
      Bratislava
 20.  6. 1957  –   Ivan Karlík, Bratislava
 23.  6. 1947  –   Peter Radványi, Trnava
 24.  6. 1942  –   Ján Babič, Trenčín 
 26.  6. 1942  –   Alica Bieliková, 
      Bratislava
 27.  6. 1962  –   Oto Makýš, Bratislava
 28.  6. 1957  –   Mária Žarnayová, 
      Prešov
 28.  6. 1947  –   Zuzana Hlavenková, 
      Bratislava
 30.  6. 1952  –   Ladislav Brat, Linbach

Laure Moneton de Charette, Bratislava 
Jana Kristeková, Trnava 
Dalimír Stano, Košice 
Branislav Macháč, Bratislava
Matej Kubove, Banská Bystrica   
Ján Graus, Banská Bystrica
Ľubomír Porubský, Banská Bystrica
Denisa Maková, Banská Bystrica
Andrea Maková, Banská Bystrica

Oľga Šimková, 5 € 
Drahomíra Reyboubet Hanaková, 20 €
Vojtech Čelko, 5 €
Ján Chlup, 15 €
Tibor Hradílek, 5 €
Mária Hohošová, 5 €, 
Leopold Moravčík, 10 €
Ladislav  Volko, 5 €
Božena Volková, 5 € 
Vlasta Vrabcová, 5 € 
Juraj Strasser, 5 €
Viera Holubová, 5 €
Vladimír Kmet, 5 €
Ďakujeme!

 24.  11.  2016    –   Karol Belický  (79 r.)
 17.  12.  2016    –   Jozef  Beleš  (82 r.) 
 12.  3.  2017   –  Ľudovít Košálko (74 r.)

Noví členovia SSN


