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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.�
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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
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Miroslava Tuleju (1942) poznajú mnohí z nás najmä ako novinára, publicistu či prísneho 
a zároveň chápavého editora. Málokto však z mladších kolegov vie, že veľkú časť svojej 
tvorivej činnosti venoval fotografii. Že v rokoch 1970 – 1973 bol frontovým korešpon-
dentom armádneho denníka Obrana lidu a prinášal autentické reportáže z vietnam-
sko-americkej vojny. Tesne po podpise Parížskych dohôd o ukončení vojny a obnovení 
mieru vo Vietname zachytil spontánnu radosť Vietnamcov z prvých dní mieru a ich 
snahu obnoviť čo najrýchlejšie vojnou zničenú krajinu. Jeho výstava fotografií a veršov
„Život sa začína znova“ (1973) sa stretla s nebývalým ohlasom návštevníkov. Kurátor 
Marián Pauer z nej po 40 rokoch vybral 80 fotografií a 25 emocionálnych textov na
výstavu „Ži a pamätaj“. Len počas Bielej noci ju v Dvorane Ministerstva kultúry SR nav-
štívilo vyše 2 500 divákov. Po premiére v Bratislave  ju ešte čaká cesta do Košíc. Tulejo-
ve fotografie a verše dýchajú človečinou, sú plné emócií. Pri šálke zázvorového čaju sa
Miro rozrozprával o svojom vzťahu k fotografii.

ožno sa niekomu 
z kolegov zdá, že 
prípravy na snem 

SSN (21. novembra 2015) 
sú zbytočne pridlhé. Ak 
nastala akútna potreba 
zvolať ho a túto nevy-
hnutnosť iniciovala vyše 
tretina členov, už 20. mája sme predsa 
vedeli, že táto minimálna kvóta v súlade 
so Stanovami SSN je prekročená. „Do 
konca júna sme mohli mať už snem za se-
bou,“ ozývajú sa občas nejaké hlasy. Veru, 
nemohli. Seriózna príprava snemu „chvíľu“ 
trvá a má nejaké lehoty, ktoré nemožno 
skrátiť. Napríklad príprava návrhu no-
velizácie Stanov SSN nemôže byť troj - či 
štvortýždňová, veď potrebujeme poznať 
a zakomponovať do návrhu aj podnety 
tých, ktorých sa to týka, členov syndikátu. 
Pritom stále mať na mysli základnú tézu: 
nedovoliť v budúcnosti nikomu zo SSN, 
najmä nie predsedovi, aby pod rúškom „ja 
som predseda, konateľ, štatutár“, LEN ON 
mohol rokovať, vybavovať, manipulovať 
s financiami a majetkom. No, veď sme aj 
dopadli! Budova Domu novinárov takmer 
bezbolestne a hladko prešla pod „ochran-
né krídla“ veriteľa.
Aj odpočet plnenia úloh, čiže bilancia 
dvojročného putovania syndikátu po veľmi 
hrboľatej, strastiplnej ceste, ktorú vydláž-
dila predsedníčka, konateľka a štatutárka 
Lenjamôžem-ová sa musí dostať pred 
delegátov snemu v dôkladne vypracovanej 
písomnej podobe. A to sa nedá spackať za 
pol dňa, ako napríklad 4,5-stranová „moja 
správa“ (Lenjamôžem-ovej), ktorú dostali 
delegáti 11. snemu 16. novembra 2013. Po-
kračovanie tejto správy – bilancia komisií, 
klubov, regiónov bola v poriadku, všetky 
syndikátne zložky si odpočet úloh starost-
livo vypracovali.
Všetky tieto snemové prípravy a mnohé 
ďalšie (bilancia hospodárenia, návrh ro-
kovacieho poriadku, volebného poriadku 
na voľbu predsedu, volebného kľúča, voľby 
delegátov, program a časový rozpis sne-
mu, organizačné pokyny, pozvánky pre 
delegátov, príprava rôznych lístkov: na 
voľby, do diskusie, hlasovacie lístky, atď.) 
máme už sčasti za sebou, sčasti ešte pred 
sebou. Október bol však okrem týchto 
„písomností“ najzaujímavejší v tom, že sa 
uskutočnili volebné zhromaždenia dele-
gátov v Bratislave a v regiónoch. Neprišlo 
veľa novinárov, ale prišli tí, ktorým osud 
syndikátu a jeho majetku nie je ľahostajný. 

Klára Grosmannová
prvá podpredsedníčka SSN

Len ona mohla?
Ži a pamätaj

Vernisáž fotografií Miroslava Tuleju (vpravo), jej excelencia pani H� Đ�c Minh Nguy�t - veľvyslankyňa 
Vietnamskej socialistickej republiky v SR (uprostred), Olaf Baumann, generálny riaditeľ spoločnosti 
FPT Slovakia (vľavo).                                                                                                       Foto Marián Pauer

Prečo fotografie a verše?
Chcel som svoje dokumentárne foto-
grafie z vojny a prvých mierových dní vo
Vietname umocniť vlastnými emóciami. 
Ja som totiž nikdy nebol iba chladnokrv-
ným registrátorom udalostí, nikdy som 
sa nehanbil za svoje city, správal som sa 
empaticky, tešil som sa i trpel s fotogra-
fovanými. Vždy som sa snažil pôsobiť 
na rozum aj cit čitateľa alebo diváka.

Fotograf alebo píšuci reportér? Iba na 
jedinej pozícii si pôsobil ako fotograf 
– v Československej tlačovej kancelárii 
(ČTK). Neskôr si bol akýmsi „obojživel-
níkom“...
Fotografia bola pre mňa vždy na prvom

mieste...  No zároveň zručnosti písať 
aj fotografovať mi neraz dopomohli k 
veľmi zaujímavým reportážnym cestám 
po svete. Okrem Vietnamu spomeňme 
bývalý ZSSR, Východný Pakistan, Čínu, 
Laos, Kambodžu, Bangladéš, Libanon, 
Kubu, neskôr Japonsko, USA či Severnú 
Kóreu. Redakcie totiž z úsporných dôvo-
dov posielali na zahraničné cesty najmä 
„obojživelníkov“, ktorí vedeli aj písať aj 
fotografovať. 

V dnešnej ére internetu a mobilných 
telefónov si posielanie reportáží zo za-
hraničia do redakcie v sedemdesiatych 
rokoch ani nevieme predstaviť...

(Pokračovanie na 9. str.)
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Obe zasadnutia predstavenstiev – 17. (29. 7. 2015) a 18. (30. 9. 
2015) mali na programe dva totožné „balíky“ – ekonomické 
materiály a dokumenty súvisiace s nadchádzajúcim 12. snemom 
SSN 21. novembra 2015. 

Zo 17. a 18. zasadnutia predstavenstiev SSN

Pripravujeme hodnotenie 
najtemnejšieho obdobia našej organizácie

Ekonomická agenda bilancovala hospo-
dárenie SSN. Výsledky k 31. júlu v brati-
slavskej centrále i v regiónoch nasved-
čujú tomu, že rozpočtový schodok 
je stále menší. Maximálne úsporné 
opatrenia neznamenajú len škrtanie 
výdavkov, ale najmä možnosti ďalších 
príjmov. Niektoré regióny to pochopili, 
ďalšie sa snažia, niektorým sa ešte cel-
kom nedarí. Akúkoľvek snahu o vyššie 
príjmy a nižšie výdavky neraz zmaria 
„objektívne“ príčiny. Budova Domu 
novinárov má už svoj dôchodcovský 
vek, a preto aj teraz musíme venovať 
niekoľko tisíc eur na údržbu kotlov, 
opravu komína a vymaľovanie zate-
čených stien. Všetky tieto nedostatky 
priebežne vnímajú aj nájomníci v bu-
dove: niektorí chápu situáciu (aj v sú-
vislosti s právnymi spormi s veriteľom), 
niektorí žiadajú nižšie nájomné.

Realita je rôzna

Regióny, ktoré nie sú týmito probléma-
mi zaťažované, by mohli relatívne dob-
re fungovať aj ekonomicky, stále ich 
žiadame, aby dobre „gazdovali“ s finan-
ciami, ktoré získavajú z časti členských 
príspevkov a sčasti z ústredia (netýka 
sa to všetkých RO SSN). 
Žiaľ, čísla z regiónu Banská Bystrica 
zďaleka neodrážajú plánované výsled-
ky, ani samotné aktivity a ich možnosti. 
Ide najmä o príjem z usporiadaných tla-
čových konferencií, ktorý bol v prvom 
polroku 2015 iba 24 eur, čo je v porov-
naní s ostatnými regionálnymi orga-
nizáciami žalostne málo. Ako možno 
tieto výsledky obhájiť na sneme pred 
ostatnými kolegami? Odpoveď sme 
dostali na regionálnom predsnemovom 
zhromaždení v Banskej Bystrici. Výsled-
ky za prvý polrok nie sú automaticky 
polovicou ročných príjmov. Tlačové 
podujatia pre rôzne charitatívne orga-
nizácie v tomto regióne nepatrili medzi 
príjmy banskobystrických kolegov. 
Uskutočnili ich bez nároku na odme-
nu. Druhý polrok však už v príjmovej 
oblasti vyznie podľa ich konštatovania 
výrazne „príjmovejšie“. Uvidíme...
Aj takéto problémy sme riešili na 
zasadnutiach P SSN. Snažíme sa ich 

dôkladne pripraviť, členovia orgá-
nu, ktorý zasadá spolu s Kontrolnou 
radou (KR) SSN majú k všetkým eko-
nomickým bodom podrobné písomné 
podklady.

Letná záhrada v ohrození

Riešime však aj zdanlivo okrajové zále-
žitosti, ktoré riešiť musíme, lebo úzko 
súvisia s ekonomickými výsledkami. Je 
ňou napríklad situácia Sandra-baru 
v Modre-Harmónii, kde sa chýli k zá-
veru vyriešenie problému lapača tukov, 
kanalizácie, stále nie je doriešená časť 
pozemku – dedičstvo minulosti. Pravi-
delnú pozornosť venujeme problému 
vyše roka.
Aj legalizácia letnej záhrady reštaurá-
cie Pulitzer v Dome novinárov skĺzla 
v poslednej fáze na vlastníka budovy 
– SSN. Majitelia Pulitzera, naši podná-
jomníci v lehote 270 dní (dvakrát predĺ-
ženej 90-dňovej lehote) zhromažďovali 
„papiere“ na vybavenie legalizácie a ne-
ustále nás ubezpečovali, že všetko je 
v poriadku. A nakoniec nebolo: staveb-
ný úrad príslušnej mestskej časti dá 
asi letnú záhradu zbúrať na náklady 
SSN. A čo majitelia reštaurácie a nimi 
„vybudovanej“ letnej záhrady? „My 
nič, sme len stavebníci, vy ste majite-
lia, odvolajte sa, riešte to,“ odporúča-
li nám. Nepochopiteľné... Pravidelne 
kontrolujeme dlžníkov, neplatičov 
nájomného, upozorňujeme na onesko-
rené platby, rokujeme s nimi. Aj s našimi 
„krčmármi“. To je obohraná platňa. Také 
zmluvy majú (dedičstvo minulosti), že sa 
im nič nestane, ak meškajú aj pol roka 
s platbami. Docielili sme však práve s ni-
mi, že platby uhrádzajú takmer načas, 
pravda, stále sa nemajú k zaplateniu 
dlhu z roku 2013...
Zúfalo vymáhame aj dlh Akadémie médií 
(AM) za techniku a inventár. Z budovy sa 
potajomky odsťahovala vlani na prelome 
augusta a septembra, odvtedy nespočet-
nekrát zaznelo, že dlh uhradia okamžite, 
na druhý deň. Naposledy sľúbil úhradu 
riaditeľ AM J. Füle 30. septembra. Sa-
mozrejme, neobjavila sa na účte SSN 
na druhý deň, ani na tretí, ani na sied-
my...  Až v druhej polovici októbra. 

Pred nami je snem

O niečo menej starostí sme mali na za-
sadnutiach P SSN s druhou aktuálnou 
agendou: snemom. Predstavenstvo 
pravidelne kontroluje plnenie časo-
vého a obsahového harmonogramu 
prípravy 12. snemu SSN, s ničím ne-
meškáme. Schválilo i návrh na voľby 
delegátov snemu. Kým sa vám dostane 
do rúk toto číslo Fórumu, budeme mať 
už zvolených delegátov na bratislav-
ských zhromaždeniach i v regiónoch, 
mená delegátov oznamujú aj kluby 
podľa schváleného volebného kľúča. 
Finišujeme aj so Správou P SSN me-
dzi snemami a správou o hospodá-
rení od uplynulého snemu, ako aj 
s návrhom novelizácie Stanov SSN 
vrátane referenda. Nie, nebude to 
„moja“ správa ako deklarovala na 11. 
sneme vtedajšia poverená predsed-
níčka SSN T. Valková. Bude to správa 
kolektívneho orgánu.
Navrhli sme už aj program snemu 
SSN, urgujeme niektoré regióny a klu-
by, aby dodali hodnotiace správy. 
Chceme dosiahnuť, aby Správa P SSN 
mala všetky atribúty kvalitného mate-
riálu, ktorý predostrieme delegátom 
snemu. Žiaľ, musíme zhodnotiť naj-
temnejšie obdobie v histórii našej 
novinárskej organizácie, keď bývalá 
predsedníčka SSN T. Valková mierne 
povedané ľahkovážne vzala úver 
z nebankového subjektu a založila 
celú budovu. Oboje bolo v rozpore 
s uzneseniami P SSN a snemu. Dôsled-
ky sú kritické: pomocou právnikov sa 
snažíme dokázať na súdoch, že konala 
neoprávnene a SSN nesmie prísť o ma-
jetok v hodnote vyše 2 miliónov eur.
Na oboch zasadnutiach P SSN sme vza-
li na vedomie aj niektoré informatívne 
materiály.
Tlačová rada má novú členku za SSN 
Ivanu Potočňákovú, v dohľadnom čase 
navrhne SSN ešte jedného nominanta. 
Nie je doriešené financovanie TR.
Hoci Sociálny fond SSN disponuje 
len niekoľkými stovkami eur a nemô-
že uspokojiť žiadateľov o finančnú 
podporu v núdzi, podarilo sa doteraz 
vyriešiť všetky žiadosti a vyhovieť 
všetkým členom SSN, ktorí žiadali 
podporu. Pomohla Sekcia žurnalistiky 
a novinárskej fotografie Literárneho 
fondu a Nadácia Čisté slovo.

Klára Grosmannová
prvá podpredsedníčka SSN
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Od roku 2010 je naša organizácia v úpad-
ku. Rapídny pokles členskej základne 
a pokles aktivity členov syndikátu, ktorý 
je výrazný najmä po 9. sneme SSN je pria-
mo úmerný šafáreniu s majetkom syndiká-
tu a s nerešpektovaním uznesení snemov 
v posledných piatich rokoch. Skupina ľudí, 
ktorí sa vystriedali v tomto období v jeho 
vedení, pripravila radových členov v tom-
to období o viac ako 500 000 eur a zobra-
la im aj ilúzie o demokratickom fungovaní 
našej – kedysi takej váženej – stavovskej 
organizácie. 
Tých 500 000 môžeme rozmeniť na 
„drobné“. V roku 2010 mal syndikát fi-
nančný majetok na účtoch viac ako  
200 000 eur, nehnuteľnosti: Dom noviná-
rov, 2 chaty na Repišti a reštaurácia  
v Harmónii a nemal žiadne záväzky.
Dnes má syndikát takmer nulu na účte, 
má záväzky v minimálnej hodnote cca  
224 000 eur (to je pôžička a úroky a mož-
no sú tie záväzky aj vyššie), nemá už chaty 
na Repišti, hodnota Domu novinárov sa 
znížila o cca 100 000 eur predajom časti 
dvora.
No ako k tomu došlo? Mediaregion nás 
pripravil o cca 100 000 eur, bývalá pred-
sedníčka Tamara Valková svojím nesplate-
ným úverom o tých 224 000 eur (možno 
aj o viac) a zvyšok ide na vrub toho, že sa 
nešetrilo na prevádzke syndikátu - penia-
ze sa prejedali. Za tých 5 rokov je to úcty-
hodný a podľa mňa dôležitý údaj o tom, 
ako pripravilo vedenie syndikátu členov 
syndikátu o majetok.
Terajšie vedenie syndikátu je v neľahkej 
situácii a jej riešenie vidí aj v nadchádza-
júcom sneme. V minulosti to pritom boli 
práve často aj rozhodnutia snemov, ktoré 
sa pričinili o pokračujúci úpadok našej 
organizácie. Zopakujme si, ako sa vyvíjala 
situácia v syndikáte v posledných piatich 
rokoch a ako ju rozhodnutia snemov a ve-
denie syndikátu ovplyvňovali, aby sme sa 
poučili a prípadne vyhli chybám z minu-
losti na terajšom sneme.
9. snem SSN
Deviaty snem SSN v novembri 2010 schvá-
lil smerovanie syndikátu vypracované 
vtedajším predstavenstvom pod vedením 
predsedníčky Zuzany Krútkej, a to aj na-
priek výhradám kontrolnej rady, citujem:  
„...snem nemá k dispozícii na posúdenie 
reálnu alternatívu úspešného financova-
nia rekonštrukcie Domu novinárov.“
10. (mimoriadny) snem SSN
Po pár týždňoch vo funkcii sa spamätal 
novozvolený predseda SSN Peter Kubínyi 
a dal podnet na zvolanie (mimoriadneho) 
10. snemu. Za dôvod jeho zvolania označil 
zlú finančnú situáciu syndikátu. V súvislos-
ti s predchádzajúcim 9. snemom sa Kubí-
nyi – aj napriek vyššie uvedenému konšta-
tovaniu kontrolnej rady, ktoré odznelo na 
tomto sneme – vyjadril pre agentúru SITA: 
"Neriešili sme základný problém, a to, že 
financie, ktoré organizácia mala, zostávali

Pokus zastaviť úpadok
už len na dva mesiace jej činnosti. O tomto 
fakte delegáti snemu nevedeli, a ja som 
nebol výnimkou." 
10. snem v máji 2011 schvaľuje Programovú 
stratégiu SSN na roky 2011 – 2013 a v rámci 
nej aj pokračovanie projektu Mediaregion. 
„Aby syndikát prežil, stačí splniť úlohy, 
ktoré snem prijal. A byť pri tom úspešní,“ 
hodnotí mimoriadny snem v časopise 
Fórum jeho vtedajší editor Milan Černák. 
Už o niekoľko mesiacov, na prelome ro-
kov 2011 a 2012, sa však prestávajú plniť 
uznesenia snemu. Finančná situácia syndi-
kátu sa neustále zhoršuje, a to aj napriek 
tomu, že syndikát predáva časť svojho 
majetku – pozemok (časť dvora) za viac 
ako 100 000 eur. Na jar 2012 riadiaci orgán 
z Viedne pre neplnenie úloh zastavuje 
projekt Mediaregion. Predseda SSN Peter 
Kubínyi sa vzdáva funkcie k 1. decembru 
2012 a predstavenstvo poveruje vedením 
syndikátu Tamaru Valkovú. Nová predsed-
níčka zaťažuje vo februári 2013 syndikát 
úverom vo výške 200-tisíc eur z nebanko-
vého subjektu, nerešpektujúc uznesenie 
snemu, ktorý jej dovoľuje vziať úver iba z 
banky. A členovia predstavenstva väčšinou 
hlasov schvaľujú tento úver bez toho, aby 
mali informáciu o jeho podstatných nále-
žitostiach. Predajom chát v Repišti v prie-
behu roka 2013 prichádza syndikát o ďalší 
majetok.
11. snem SSN
Súčasťou agendy tohto snemu je aj bez-
prostredné vypracovanie krízového scená-
ra na riešenie súčasnej finančnej situácie.
Tá je zapríčinená najmä pôžičkou vo výške 
200 000 eur a s jej splatením má syndikát 
problémy. Delegáti snemu napriek tomu 
volia za predsedníčku SSN Tamaru Valkovú 
a v novelizovaných stanovách prijímajú aj 
inštitút členského referenda. Zásady pre 
vykonanie referenda má podľa stanov pri-
praviť predstavenstvo spolu s Kontrolnou 
radou SSN. 
Prijaté uznesenia snemu ku krízovej situá-
cii sa však neplnia. Na rokovaniach pred-
stavenstva sa problémy syndikátu neriešia 
efektívne. Prvého apríla 2014 Tamara 
Valková oznamuje, že k 1. máju sa vzdáva 
funkcie predsedníčky SSN. Medzitým veri-
telia syndikátu uplatňujú záložné právo na 
budovu a predávajú ju firme zo zahraničia.
Nové vedenie syndikátu sa snaží dokázať 
neplatnosť tejto zmluvy, zastaviť prevod 
majetku na katastri a vstupuje do súdnych 
sporov s veriteľmi aj s bývalou predsedníč-
kou Valkovou. 
12. snem SSN pred nami
Ako môžete vidieť z vyššie uvedeného 
prehľadu, na snemoch prijímali delegáti 
často také rozhodnutia, ktoré neskôr 
viedli k strate majetku syndikátu alebo 
poškodili renomé našej organizácie. Alebo 
prijali také uznesenia, ktoré vedenie syn-
dikátu nedokázalo plniť napriek tomu, že 
ich na sneme samo presadzovalo. Aj preto 
som privítal a aktívne presadzoval člen-

ské referendum v našich stanovách ako 
možnosť zapojiť všetkých členov SSN do 
rozhodovacieho procesu. Členovia svojím 
rozhodovaním v referende sú podľa mňa 
aj účinnejšou kontrolou vedenia syndiká-
tu ako kontrolná rada, ktorá má zo stanov 
len malé právomoci a vedeniu syndikátu 
ju môže ignorovať. 12. snem je teda pred 
nami. Je na nás všetkých dobre si zvážiť, 
aké uznesenia na sneme prijmeme, koho 
na sneme zvolíme a ako budú títo ľudia 
presadzovať záujmy členov pri rozhodo-
vaní o našej ďalšej budúcnosti.

Vladimír Ješko
predseda Kontrolnej rady SSN

V Banskej Bystrici zhromaždenie uložilo 
výboru RO:
- hovoriť s potencionálnymi kandidátmi 

do funkcií ústredných orgánov SSN;
- pripraviť návrh na uplatnenie Komo-

rového systému v SSN a predložiť ho 
Predstavenstvu SSN a Snemu SSN.

 Zhromaždenie RO splnomocnilo zvole-
ných delegátov na 12. snem SSN pod-
poriť pri voľbe predsedu SSN kandidáta 
Daniela Modrovského.

V Prešove zhromaždenie odporučilo 
delegátom 12. snemu SSN:
-  schváliť funkčný paušál predsedu SSN 

vo výške 50 percent súčasného paušálu 
až dovtedy, kým sa nedostane SSN do 
plusových čísel;

- schváliť zmenu stanov o voľbe pred-
sedu SSN. Návrh RO je, aby snem volil 
predstavenstvo, ktoré si na svojom 
zasadnutí zvolí zo svojho stredu pred-
sedu SSN, ktorý je štatutárom organi-
zácie;

- prijať uznesenie, aby 50 percent z vy-
zbieraného členského ostávalo v regio-
nálnych organizáciách SSN;  

- vedeniu SSN odporučilo zlepšiť infor-
movanosť členskej základne prostred-
níctvom webovej stránky SSN. 

V Košiciach  zhromaždenie uložilo vý-
boru RO spracovať plán činnosti do naj-
bližšieho regionálneho zhromaždenia RO 
SSN (2016) s cieľom čo najviac využiť na 
činnosť a financovanie chodu kancelárie
granty, zmluvy o poskytovaní služieb or-
ganizáciám a firmám v kraji. Zároveň doň
zapracovať pripomienky z diskusie.
Vedenie SSN žiadajú delegáti zhromaž-
denia, aby sa obrátilo listom na Minister-
stvo kultúry SR a predsedov samospráv-
nych krajov, s cieľom podniknúť kroky 
na akceptovanie novinárskeho preukazu 
členov Slovenského syndikátu novinárov 
v nimi riadených organizáciách, aby mali  
pri výkone svojho novinárskeho povola-
nia bezplatný vstup, resp. aspoň s 50- 
percentnou zľavou tak, ako je to v iných 
krajinách Európy.                                 (red)

Z predsnemových 
zhromaždení 
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Počas nedeľného rána, tesne pred uzá-
vierkou časopisu Fórum si niekoľko novi-
nárov zo Žilinského kraja našlo cestu pod 
Martinské hole, kde spoločne podnikli 
dobrodružnú výpravu za hľadaním posled-
ných húb. Keďže sa už počas nasledujúce-
ho týždňa malo zmeniť počasie, bol druhý 
októbrový víkend poslednou príležitosťou 
na to, aby sa naplnili očakávania i košíky. 
Napokon z toho nebol až taký veľký úlo-
vok, aj tých pár nájdených kúskov však 
potešilo. 
Zároveň to 
bola jedna 
zo spoloč-
ných akcií, 
do ktorej 
sa partia 
ľudí z našej 
organizácie 
zapojila po 
prvý raz.
(dm)

Novinári si našli 
čas na huby

Radim Ziman (vľavo) a Daniel 
Modrovský s úlovkami.        

      Foto archív

Náš nový autor, glosátor Rafo Šepkár sa rozhodol byť tam, kde sa 
deje čosi zvláštne. Pobudol na strednom Slovensku a nestačil sa ču-
dovať. 

Glosujeme: stačili by obušky

Ak pod tajuplným označením M4 očakávate 
nejakú tajnú službu či nový liek, ste na 
omyle. Takúto skratku a zároveň názov vy-
mysleli pre svoju reláciu dve desiatky žia-
kov košických základných a stredných škôl, 
ktoré pod naším vedením absolvovali letný 
prímestský tábor pre budúcich novinárov. 
M4 = Magazín Miniškoly mladých moderá-
torov je konečným produktom tohto roční-
ka (vlani a predvlani to boli Čítanky I. a II. 
Pre nevidiace deti, ktoré táborníci načítali 
vo zvukových štúdiách levočskej Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu). 
Premiéra je nachystaná na koniec októbra. 
Ani na už siedmy ročník sme nerobili 
verejný nábor. Už na jar nás mladí ľudia 
bombardovali otázkou, či tábor bude. Vyše 
polovica vlaňajších táborníkov (medzi 
nimi aj deti a vnuci našich členov) veľmi 
chceli prísť znovu a s nimi aj ich kamaráti, 
ktorým sa pochválili. Tento rok sa nám 
podarilo získať popri stabilnom spoluor-
ganizátorovi TADAM-e (Tlačová agentúra 
detí a mládeže) aj Košické kultúrne centrá 
– K13, ktoré nám grátis poskytli televíznu 
techniku aj s lektorom a priestory, ktoré 
boli implementované v rámci opatrenia 
7.1. prioritnej osi „Európske hlavné mesto 
kultúry Košice 2013“ Regionálneho ope-
račného programu a sú spolufinancované
Európskou úniou vo výške 85 % a vo výške 
10 % zo štátneho rozpočtu SR. Podujatie je 
spolufinancované z dotačného systému MK
SR. Uspeli sme aj v grantovej výzve Fondu 
zdravia mesta Košice, čo nám umožnilo 
dosiahnuť konečnú vyrovnanú finančnú bi-
lanciu. (Odporúčame aj iným RO hľadať 
takéto zdroje, každé mesto má nejakú 
dotáciu, granty, atď. – pozn. aut.) 

(novinári – turisti, spomínate si?). Ani 
jedna aktivita nemohla byť bez pozorného 
a starostlivé oka dlhoročnej novinárky 
Beátky Penxovej-Mačingovej, aktuálnej 
kancelárky RO v Košiciach. (Seba by som 
ako autorku nápadu nemala vynechať, 
písala som projekt a pomáhala dohliadať 
na deti po celý týždeň – druhá pozn. aut.). 
Spomeňme ešte Mišku Barnovú, študentku 
žurnalistiky v Nitre, ktorá u nás „praxova-
la“ už druhý rok.
A čo nás, skúsené organizátorky, najviac 
prekvapilo? Keď v záverečnej hodnotiacej 
ankete namiesto nami predpokladaného 
očarenia televíziou deti za absolútny mag-
net určili dvojdňový výlet do okresu Stará 
Ľubovňa (s jej hradom, sokoliarmi, bylinka-
mi..). Know-how ochotne poskytneme...

Katarína Čižmáriková
predsedníčka RO SSN Košice

    

Chystajú premiéru M4

Mladí moderátori v teréne.                                                         Foto Katarína Čižmáriková

Tábor, samozrejme, nebol len o zábave, ale 
aj o vedomostiach. Táňa Godorová z RTVS 
ich učila písať TV scenár a robiť anketu, 
moderátorka a rozhlasová hlásateľka 
Yvetta Šoltýsová zase správne formulovať 
vety a vyslovovať, Tomáš Čižmárik z K13 
ako pracovať s kamerou a zvukom vrátane 
jinglov, jeho kolegyňa Táňa Kozejová prak-
ticky radila ako dobre vyzerať na obraze, 
opäť pomáhala Gabika Rerková, šéfredak-
torka zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
M. Hrebendu v Levoči. Deti sme vytiahli na 
piknik aj na polia pestovateľa a spracova-
teľa liečivých rastlín Agrokarpaty v Plavnici 

...a máme to tu! Stalo sa takmer niečo 
neuveriteľné – náš pán župan sa bojí už 
aj bábkového divadla. Najprv si založil 
noviny, lebo nedôveruje iným a má už aj  
hrôzu, keď vidí, ako sa tanečná scéna 
chystá svojou produkciou uškodiť obča-
nom a demoralizovať ich rozmýšľanie 
a konanie. Hneď im zastavil peňažnú 
podporu štátu! Ešteže ho máme! Usporí 
nám financie a zabráni, aby ich dostali 
dajaké hopsajúce indivíduá. Veď žu-
panov človek ihneď zbadal (asi veľmi 
múdry podžupan), že tá bábkohra je, 
ako povedal priamo do kamery televí-
zie: „ ... veď je to o nás!!“ A predstavte 
si, že sa proti tomu hrdinskému počinu 
postavila naša Prvá scéna, teda Slo-
venské národné divadlo! Zastalo sa ko-

legov, ktorým je vraj potrebné pomôcť 
v akomsi „boji za slobodu tvorby a slo-
bodu vyjadriť názor na stav spoločnosti 
pomocou umenia“. Hneď sa ozvali aj iné 
scény, kluby a umelci. S akousi „solida-
ritou“  pripojili sa pomôcť Banskobystri-
čanom. Aj oni vraj odohrajú svoje „kusy“ 
a výťažok z predstavení venujú tým 
komediantom!
„Ééj, kde len to žijeme. Škoda len, že 
pod nášho múdreho a rozhodného šéfa 
vúcky nepatria všetky divadlá, opera, 
chrámové zbory, súbory ľudového tanca 
a iné komediantské firmy. Ostalo by 
nám peňazí na nové čierne uniformy. 
A tie by nám vedeli zahrať, bisťu!“ Ne-
bolo by treba ani huslí, ani gájd. Stačili 
by obušky...
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Aká je súčasná slovenčina? Rozumel by 
nám dnes Ľudovít Štúr? Aká je jazyko-
vá úroveň moderátorských prejavov 
na Slovensku? Je slovenčina najťažší 
jazyk na svete? Vyjadrujú sa slovenskí 
redaktori spisovne? Aj na tieto otázky 
ponúkla odpovede jazykovedkyňa Si-
byla Mislovičová na besede v Synagóge 
- koncertnej a výstavnej sieni mesta 
Nitra, na ktorej sa zúčastnili členovia 
Regionálnej organizácie SSN v Nitre. 
Slovenčina sa za posledných 20 až 30 ro-
kov veľmi zmenila. Pribudli anglikanizmy, 
čechizmy, ľudia sa vyjadrujú zbytočne 
zložito, často používajú namiesto sloven-
ských slov ich anglické výrazy. „Dnes už 
nemáme kaderníkov, ale hairstylistov, 
dnes si neobliekame šaty, ale outfit. Na
druhej strane sa doba zmenila, pribudli 
nám slová, súvisiace s výpočtovou techni-
kou. Niektoré patria do slangu, obohacujú 
náš slovník, no určite nie všetky budú 
zaradené do spisovnej slovenčiny,“ kon-
štatovala Sibyla Mislovičová v rozhovore 
s moderátorkou Dominikou Tekeliovou. 
Kritika zaznela na nespisovné výrazy 
v reklame, kde sa chybné výrazy pou-
žívajú často zámerne, s cieľom zbystriť 
pozornosť poslucháča – diváka. Hovorilo 
sa aj o chybách v písanom texte na obra-
zovkách a nesprávnom vyjadrovaní mo-
derátorov a redaktorov. „Ich prejav musí 
byť dynamický, súčasný, aby sa priblížili 
poslucháčovi alebo divákovi. Je preto 
vhodné, ak niekedy použijú jazyk ulice,“ 
povedala Sibyla Mislovičová na obranu 
nie vždy správneho vyjadrovania pracov-
níkov médií. Jazykovedkyňa skonštatova-
la, že hoci mnohí ľudia vykresľujú úroveň 

Vyjadrujú sa slovenskí redaktori spisovne?

moderátorského prejavu katastrofálne, 
realita nie je až taká zlá. Problém vidí v 
nedostatku času pri spracovávaní údajov. 
Moderátori a redaktori potom nevenujú 
dostatočnú pozornosť jazykovej stránke, 
čo má za následok množstvo jazykových 
a štylistických chýb. Podľa Mislovičovej 
by im pomohlo, keby navštevovali povin-
né moderátorské kurzy alebo semináre, 
ako to bolo v minulosti. Realita je však aj 
taká, že v médiách pracujú aj ľudia, ktorí 
nie sú vyštudovaní a odborne zdatní. Je 
na škodu veci, že sa nevzdelávajú, akoby 

si neuvedomovali, že jazyk je ich pracov-
ný nástroj.“
Sibyla Mislovičová v Rádiu Slovensko 
dlhé roky pripravuje reláciu Slovenčina 
na slovíčko. Aj na záver besedy v Sy-
nagóge sa nevyhla desiatke zvedavých 
otázok na margo spisovnej slovenčiny. 
Besedu zakončila povzdychom nad úrov-
ňou vyučovania gramatiky v základných 
a stredných školách, ktoré opúšťajú žiaci 
s výraznými medzerami v ovládaní slo-
venského jazyka. 

Ľudmila Synaková

Nielen pred kamerou a pri počítači, ale 
aj pri varnom kotlíku sa novinárky vedia 
obracať. Opätovne to dokázalo dvojčlen-
né družstvo Regionálnej organizácie SSN 
Košice na Grand Prix Kúpele Štós – súťaži 
osobností vo varení v kotlíkoch, ktorá 

Novinárska paradajková kapusta zabodovala

Novinárske duo Táňa Godorová (vľavo) a Katarína Čižmá-
riková.                                              Foto archív Kúpeľov Štós

bola 19. septembra pri príležitosti Svetové-
ho dňa turizmu pod garanciou Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch. Už 8. ročník 
tohto podujatia, kde bolo podmienkou 
variť zdravo a zo slovenských potravín, 
zároveň uzatváral 134. kúpeľnú sezónu 

klimatických kúpeľov na rozhraní 
Slovenského krasu a Slovenského 
rudohoria.
Dvojica Katka Čižmáriková, pred-
sedníčka RO, a Táňa Godorová, 
redaktorka RTVS (známa najmä 
z relácií Fokus a Orientácie z ko-
šického TV štúdia) mali najväčší 
problém, aký recept zvoliť. „Variť 
vieme, ale v kotlíku je to iné ako na 
plynovom sporáku, ten nevypneš,“ 
povedala Katka. Táňa ju doplnila, 
že už ukuchtili fazuľovicu, hŕstkovú 
aj šošovicovú polievku i guláš a 
nakoniec sa rozhodli pre para-
dajkovú kapustu. A nielen preto, 
že bola práve ich sezóna. Keďže 
u návštevníkov sprievodného re-
meselníckeho jarmoku s kultúrnym 

programom a stánkom zdravia Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne suverénne vy-
hrávajú mäsité jedlá, rozhodli sa zahustiť 
svoj výtvor mäsovými guľkami. A dobre 
urobili, v súťaži ochutnávajúcich divákov 
získali 2. miesto. „Ľudia si odrazu pripo-
menuli jednoduché a v podstate lacné 
jedlo, ktoré im často varila mamka či bab-
ka a raz-dva nám vyprázdnili kotlík,“ do-
dala Táňa. Zásluhu si na tom robil aj Igor 
Hraško, poslanec NR SR za OĽaNO, ktorý 
varil pri vedľajšom kotlíku v kroji a ktorý 
im do mäsovej zmesi odvážne vhodil za 
hrsť soli a majoránky. Viac hlasovacích 
lístkov, a tým aj prvenstvo v súťaži divá-
kov získali za guláš z diviny bratia Neu-
mannovci, pokračovatelia známeho rodu 
nožiarov zo Štósu. Odmenou najlepším 
bol klobúk gemerského zbojníka Michala 
Dovčíka a veľká drevená lyžica, ktoré im 
odovzdal čestný hosť Rudolf Schuster, 
exprezident SR, rodák z tohto kraja.  „Už 
máme tretí klobúk, ale potešil,“ radovalo 
sa novinárske kuchárske duo.  

(na)
       

Sibyla Mislovičová načrela pod pokrievku slovenčiny.
Foto Ľudmila Synaková



strana 6 GLOSA & KLUBY  3/2015

o majú spoločné? Predsa, informácie! 
Tam pritekajú správy – overené i ne-
overené, klebety, šuškanda. Aj fakty, 

ktoré novinár(ka) ocení: kde sú ďalšie zdroje 
k téme, či komentáre zasvätenejších.
Krčma, kaviareň a počítač s internetom nie 
sú rovnocenné, ani každému rovnako prí-
stupné. Veľa ráz som banovala, že som sa 
nenarodila ako muž. Lebo, keď som aktívne 
novinárčila v teréne, najlepším zdrojom 
informácií bola krčma. Mladá žena v cudzej 
krčme? Mohla sa dozvedieť všeličo o sebe, 
mohla dostať ponuky, ako zaujímavo stráviť 
večer alebo noc. Len na informácie, ktoré 
si muži odovzdajú pri pive či borovičke, by 
nemuselo dôjsť.
Kaviareň, to bolo iné. Poletovali tam tipy. 
Vymýšľali sa námety na seriály, nové rubri-
ky. Dolaďovali sa hotové články.
Dnes už sú krčmy aj kaviarne aut. (Celkom 
tomu neverím.) Novinár sám pred obrazov-
kou je tým úspešnejší, čím zaujímavejšie 
informácie dokáže na ňu privolať. 
Vysvetľuje to však, prečo je dnes žurnalisti-
ka viac ženským povolaním, než predtým. 
Nemusíte do krčmy a ak vám niekto adresu-
je neslušné návrhy cez internet, začervenáte 
sa len sama pred sebou. 

GLOSA

Zuzany Krútkej

Č

Krčma, café 
a počítač

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

Médiá regiónov a firiem

Hoci myšlienka vydávať  v Námestove 
mestské noviny sporadicky rezonovala v 
obmieňajúcom sa poslaneckom zbore dl-
hodobo, početnejšiu poslaneckú podporu 
získala až na začiatku minulého funkčného 
obdobia. Takmer osemtisícové okresné 
mesto na Orave sa tak vrátilo k vydávaniu 
vlastných novín po viac ako dvadsiatich 
rokoch. 
Noviny Námestovčan si pri vzniku v roku 
2011 dali za cieľ informovať občanov najmä 
o činnosti mestskej samosprávy, o akti-
vitách mestských škôl, inštitúcií v meste, 
či dianí v kultúre a športe. Počas štyroch 
rokov sa však ich jednosmerný informačný 
tok postupne menil na obojsmerný: Novi-
ny dávajú priestor nielen radnici, poslan-
com, školám..., ale ponúkajú ho všetkým 
občanom Námestova, ktorí chcú verejne 
vyjadriť svoj názor, alebo informovať o 
dianí vo svojom okolí. Keďže občania túto 
možnosť aj využívajú, najmä tí, čo chcú 
vyjadriť kritický názor na dianie vo svo-
jom meste, Námestovčan sa stal vlastne 
zdrojom informácií aj pre občanov, aj pre 

samosprávu. Tvorivým tímom obsahu kaž-
dého čísla novín – bez nároku na honorár 
– sú pracovníci radnice, poslanci samo-
správy, učitelia i žiaci škôl, organizátori i 
tvorcovia kultúrneho a športového života 
v meste i verejnosť. A dať takému infor-
mačnému obsahu profesionálnu fazónu 
po stránke formálnej,  ale aj legislatívnej, 
to je pre redakciu a redakčnú radu neraz 
neľahká úloha. Noviny si pri svojom zro-
de zadali aj jeden nepísaný cieľ – spájať. 
Zvlášť v dnešnej dobe nie je ľahký, ale už 
spomínaný fakt, že tvorcovia Námestovča-
na sú zároveň čitateľmi a čitatelia tvorca-
mi, že sa teda navzájom informujú, často i 
kritizujú, ale najmä vzájomne „počúvajú“, 
je niečo, čo zrejme hocikde na Slovensku, 
tak ako v Námestove, nenájdeme.
Námestovčan je dvojmesačník, má 12 – 16 
plnofarebných strán formátu 258x355 mm, 
náklad 2800 kusov, distribuuje sa do kaž-
dej domácnosti a firmy v meste.
PDF novín na 
www.namestovo.sk/namestovcan

Je to súkromné rádio, 
majiteľom je Groun-
d4, s.r.o.  Vysiela 
na území Záhoria z 
vysielačov v Skalici 
a Senici na frekven-
ciách 89,2 MHz a 
101,5 MHz.  Pomocou 
distribúcie signálu 
cez spoločné káblové rozvody televízie a 
rozhlasu možno Záhorácke rádio prijímať 
kvalitnejšie v mestách Skalica, Holíč, Seni-
ca, Rohožník, Šaštín - Stráže a Jablonica. 
Vďaka internetovým streamom aj kde-
koľvek na svete pomocou počítača alebo 
iného zariadenia pripojeného na internet, 
ktoré podporuje príjem internetových 
rozhlasových staníc.
V dennom živom vysielaní ponúka široké 
spektrum informácií z regiónu, hudobné 
novinky, nechýbajú súťaže o vecné ceny, 
pozdravy a skladby na želanie aj množ-
stvo ďalších zaujímavostí. Spomedzi zaují-
mavých relácií sa pozornosti mladých ľudí 
teší Sobota naživo a milovníkom dycho-
viek je určené nedeľné vysielanie. 
Ako  komerčný subjekt žije len z reklám 
a vlastnej komerčnej činnosti. Vyrába   
spoty pre iné rádia a spoločnosti, spoty 
do TV (teleshopping), tiež firemné nahráv-
ky, zvučky a reklamy aj do multikín v ČR 
aj SR. 
Pracovný kolektív tvorí jeden redaktor, 
asistentka, dvaja technici a 9 externých 
moderátorov. 
Kontakty: www.zahorackeradio.sk,  
email: radio@zahorackeradio.sk,  
telefón: 034 660 09 71

Rubriku pripravil Klub firemných 
a regionálnych médií pri SSN

�����������
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Keď sme pred dvadsiatimi rokmi organi-
zovali prvé Top Agro Slovensko – súťaž 
najlepších manažmentov v agropotravinár-
skom odvetví, netušili sme, do akých roz-
merov sa rozrastie. V tom čase slovenské 
poľnohospodárstvo hľadalo svoju novú 
identitu a široká verejnosť naň pozerala cez 
prsty. Bolo to v čase, keď mnohí chceli, aby 
sa vysoko produkčné slovenské poľnohos-
podárstvo rozpadlo na malé firmičky, ktoré
by sotva mohli konkurovať vyspelému 
svetu. A tak sme chceli súťažou, vzájom-
ným porovnávaním sa podnietiť ich, aby sa 
dokázali boriť s neprajnosťou verejnosti 
a ukázali, že vedia dorobiť kvalitné a bez-
pečné potraviny. 
V prvom ročníku sa do Top Agro zapojila 
necelá tridsiatka roľníkov, poľnohospodár-
skych a potravinárskych spoločností a druž-
stiev. Už o päť rokov ich bolo podstatne 
viac a pred šiestimi rokmi ich už bolo viac 
ako tisícka. 
Za tých dvadsať rokov sme objavili množ-
stvo úžasných ľudí, ktorí svoju robotu milu-
jú, ktorí sa nespreneverili svojmu poslaniu, 
ktoré dostali do vienka. Je ním starostlivosť 
o krajinu. Za tých dvadsať rokov sa po- 
dujatie niekoľkonásobne rozrástlo a naši 

Top Agro jubiluje zahraniční kolegovia z celého sveta nám ho 
závidia. Závidia, že sa nám podarilo v kon-
centrovanej forme každý rok načrieť pod 
pokrievku najúspešnejších firiem v našej
ročenke Top Agro a že sa aj oni veľa dozve-
dia o slovenských farmároch najmä vďaka 
anglickým rešeršom pri reportážach. Hovo-
ria s nami o tom na každoročnom kongrese 
Medzinárodnej federácie poľnohospodár-
skych novinárov, ktorý je vždy v inej krajine, 
či na inom kontinente. 
Ale, nie je nám čo závidieť. Podujatie nám 
zapĺňa všetok voľný čas počas celého roka. 
A gala večer – každý rok v druhej polovici 
októbra a v inom slovenskom regióne – je 
už iba čerešničkou na torte, ktorú pečieme 
a zdobíme celý rok. Tentoraz sa niesol 
v znamení dvadsiatich rokov. Klub poľno-
hospodárskych novinárov vzdal hold úspeš-
ným manažérom po dvadsiaty raz. Druhý 
rok sa na najvyššiu priečku TOP 100 vyšpl-
hala spoločnosť Danubius Fruct z Dunajskej 
Lužnej. Pozná ich vari každý Slovák. „Dobré 
jablká“ z ich sadu sme ochutnali už vari 
všetci. Rok čo rok zapĺňajú pulty predajní aj 
džúsy z BoniFructi. Spoločnosti, vznik ktorej 
práve Danubius Fruct inicioval a združuje 
pestovateľov ovocia. 

Soňa Ludvighová
podpredsedníčka 

Klubu poľnohospodárskych 
novinárov SSN
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Sme aktívnejší, je nás 
viac, začali sme inten-
zívne spolupracovať 
s medzinárodnou 
organizáciou FIJET, 
transformovali sme 
sa na občianske zdru-
ženie, ktoré naďalej 
zostáva vo vzťahu ku 
SSN bez zmeny.  
Z podujatí, ktoré sa 
hlboko vryli do srdca 
našich kolegov zo 
zahraničia, hodno 
spomenúť Letnú 
akadémiu mladých 
novinárov píšucich 
o cestovnom ruchu. 
Účastníci zo šiestich 
krajín prežili týždeň 
na Slovensku. Pokiaľ 
Ekonomická univer-
zita zodpovedala 
za odbornú stránku 
workshopov, my sme 

pripravili program, ktorý zaujal. Patrí 
k nim napríklad splavovanie divokej vody 
v Čunove. Náročné a odvážne vodácke 
prvky zvládli aj účastníčky z Egypta. 
Návšteva Danubiany vyvolala zasa nové 
asociácie u fotografov z Bulharska 
a Francúzska. Pre zmenu nočná Brati-
slava a muzicírovanie v kaviarničkách či 
na ulici pri Klariskách zostáva v pamäti 
mladej chorvátskej kolegyne. A cyklotúra 
do Rakúska, ktorá dala zabrať sloven-
ským aj srbským účastníkom, je dnes už 
iba krásnou letnou spomienkou. Alebo 
ryžovanie zlata v Hodruši Hámroch, 
koncert mladých hudobníkov v Banskej 
Štiavnici, škola šmyku na Slovakiaringu 
v Hornej Potôni, či prehliadka Elements 
rezortu v Šamoríne – to sú zdroje repor-
tov nielen začínajúcich novinárov, ale aj 
tých starších, ktorí prišli v mene vedenia 
medzinárodného FIJET-u z Tunisu,  zo 
Slovinska a z Belgicka.  
Georgi Kozhuharov zo Sofie nám pove-

FIJET SLOVAKIA: akcie a zážitky

Na návšteve slovenskej expozície EXPO 2015 v Miláne.
Foto Ivana Doria

Ra�ing je odvážna a skvelá zábava.                              Foto Sava Chapanov

dal, že na zážitky 
z tejto Letnej aka-
démie nezabudne. 
Podobne si ostatní 
mladí kolegovia 
odniesli – popri 
množstve zábe-
rov a reportáží 
– i nezabudnuteľné 
osobné zážitky. 
Inšpiráciou pre 
FIJET SLOVAKIA je 
iniciatíva Chorvát-
skej  organizácie 
FIJET spolupraco-
vať s hotelmi, aby 
utvorila pre členov 
FIJET zvýhodnené 
podmienky počas 
ich pracovných 

ciest. To je výzva aj pre nás. Už začíname 
rokovať s vybranými hotelmi na Sloven-
sku. 
Golden Apple – „Oscar“ v cestovnom 
ruchu. Je to ocenenie medzinárodnej 
organizácie FIJET s cieľom vyhodnotiť 
destinácie, ktoré počas uplynulého ob-
dobia urobili veľký kus práce a zaslúžili 
sa o rozvoj cestovného ruchu. Tento 
rok získala ocenenie Moskva a Dubrov-
ník. V predchádzajúcom roku vybrali 
a ocenili tri destinácie Tirgu Jiu v Ru-
munsku,  Byblos v Libanone a Postojn-
sku jamu v Slovinsku. V našej národnej 
organizácii FIJET SLOVAKIA momentálne 
pripravujeme výber potenciálnych desti-
nácií, aby sme ich – po splnení prísnych 
kritérií – prihlásili a nominovali do me-
dzinárodného kola v roku 2017. Poteší 
nás, ak niektorá slovenská destinácia 
cestovného ruchu bude úspešná. Bola 
by to veľká pocta nielen pre FIJET SLO-
VAKIA, ale pre celú našu krajinu.

Ľudmila Novacká, Peter Kolník

Novinárov v rôznych častiach zemegule 
umiera pri výkone povolania stále veľa. 
Vlani 66 - najviac v Sýrii, nasledujú pa-
lestínske územia, najmä Gaza, potom 
východná Ukrajina, Irak a Líbya...
Kto by ešte pred dvomi rokmi predpokla-
dal, že medzi najnebezpečnejšie miesta 
pre prácu novinárov sa dostane aj Ukra-
jina? V istej diskusii vo verejnoprávnom 
rozhlase v januári tohto roku odznelo, 
že konečne je na Ukrajine sloboda tla-
če, sloboda slova. Na tej Ukrajine, kde 
začiatkom tohto roku prijali novelu tla-
čového zákona, proti ktorému už počas 
jeho prerokúvania protestovali samotní 
ukrajinskí novinári dôvodiac, že ak ho 
v parlamente prijmú, tak rada zaoberajú-
ca sa otázkami rozhlasového a televízne-
ho vysielania dostane do rúk také právo-
moci, že môže podľa svojho rozhodnutia 
hodnotiť produkty a zastaviť vysielanie. 
Aj iný výnos prijali za našimi východnými 
hranicami - rozhodli sa neakreditovať 
novinárov z ruských médií, resp. zákaz 
vstupu dostalo 49 novinárov. V polovici 
septembra tohto roku zoznam rozšírili. 
Ocitli sa v ňom však už nielen ruskí, ale 
aj iní novinári či blogeri (34 novinárov, 
7 blogerov) z Ruska a ďalších 15 krajín 
sveta. Z Veľkej Británie, z NSR, Izraela, 
z Kazachstanu, z Lotyšska, zo Švajčiar-
ska, z Estónska.... Ako uviedol nemecký 
týždenník Der Spiegel, v administrácii 
ukrajinského prezidenta boli nespokojní 
s tým, že spolupracovníci BBC komen-
tovali vojenskú prehliadku na počesť 
70. výročia skončenia 2. svetovej vojny, 
ktorá bola v Donecku, pričom na územie 
„DĽR“ britskí novinári prišli z Ruska, čo 
Ukrajina hodnotí ako nelegálny priechod 
hranice. Podľa výnosu prezidenta Ukraji-
ny nemôže 388 ľudí, medzi ktorými je aj 
spomínaných 49 novinárov či blogerov 
a ďalšie osoby, rok prísť na Ukrajinu, 
lebo vraj predstavujú súčasnú alebo 
potenciálnu hrozbu národným záujmom 
Ukrajiny. 
Ak na Ukrajine majú masmédiá rozde-
lené medzi sebou najväčší oligarchovia, 
tak sa o tom väčšinou mlčí. Hoci keď na 
Ukrajine „vyhostili“ aj novinárov z Veľkej 
Británie či z NSR, tak sa ozval aj Výbor 
na ochranu novinárov – CPJ, ktorý odsú-
dil výnos prezidenta Ukrajiny (Vláda ne-
musí súhlasiť s tým, ako sa hovorí o uda-
lostiach v médiách, no trestať novinárov 
potencionálnou hrozbou národnej bez-
pečnosti – to je neadekvátna odpoveď), 
ako aj OBSE, ktorá označila vyhlášku  
prezidenta za hrozbu  slobode médií. 

Miloslava Necpalová

Naozaj sloboda 
slova a objektivita 
médií?

titulok zmeniť na: „FIJET SLOVAKIA: 
akcie a zážitky“
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V názvoch zahraničných univerzít mož-
no vyčleniť tri najčastejšie typy: uni-
verzity pomenované podľa miesta pô-
sobenia, napr. Kalifornská univerzita 
(University of California), Oxfordská 
univerzita (University of Oxford),  
Univerzita v Bologni (Università di 
Bologna), podľa mena zakladateľa, 
napr. Univerzita Mikuláša Kopernika 
v Toruni (Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu), Korvínova univer-
zita v Budapešti (Budapesti Corvinus 
Egyetem), alebo podľa študijného 
zamerania, napr. Varšavská technická 
univerzita (Politechnika Warszaw-
ska). V tomto príspevku sa pozrieme 
na možnosti, resp. adekvátnosť sloven-
ských podôb niektorých cudzích, najmä 
anglických názvov univerzít a dotkneme 
sa ich pravopisu.
Mnohé anglické názvy univerzít majú 
syntaktickú štruktúru University of 
+ názov miesta pôsobenia. V sloven-
čine sú v tomto prípade dve možnosti 
prekladu, a to názov so zhodným 
prívlastkom: University of California 
– Kalifornská univerzita, University 

13. komnata spisovnej slovenčiny

O  názvoch zahraničných univerzít
of Oxford – Oxfordská univerzita, Uni-
versity of Cambridge – Cambridgeská 
univerzita , alebo názov s nezhodným 
prívlastkom, čiže so štruktúrou zhodnou s 
anglickým originálom: Univerzita v Kali-
fornii, Univerzita v Oxforde, Univerzi-
ta v Cambridgei. Takto je to aj pri iných 
cudzojazyčných názvoch s rovnakou či 
podobnou syntaktickou štruktúrou, 
porov. Università di Bologna – Bolon-
ská univerzita/Univerzita v Bologni, 
Universität Wien – Viedenská univer-
zita/Univerzita vo Viedni. V jazykovej 
praxi sa používajú obe podoby, pri roz-
hodovaní, ktorú uprednostniť, niekedy 
zohráva úlohu ustálenosť. Napr. popri 
zriedkavých podobách názvov Uppsal-
ská univerzita, Lundská univerzita sa 
ustálene používajú názvy Univerzita 
v Uppsale, Univerzita v Lunde. Ak sa 
rozhodneme pre názov s nezhodným 
prívlastkom, slovo Univerzita stojace na 
( jeho) začiatku sa bude písať s veľkým 
začiatočným písmenom.
Z pravopisného hľadiska možno ešte 
doplniť, že ak má geografická časť názvu 
zdomácnenú podobu, uvádza sa v tejto 

Samozrejme, nikto z nás nepochybuje 
o tom, že titulok je akousi Hviezdnou 
bránou, tajomným Sézam, otvor sa! 
pri odkrývaní reálneho sveta okolo nás, 
ktorý je obsahom článku, toho, čo au-
tor chce povedať čitateľovi. Sama som 
si viackrát kúpila noviny či časopis len 
kvôli tomu, že avizoval na titulnej strane 
informácie, ktoré som chcela vedieť. 
Tie som však vo vnútri tlačeného média 
nenašla. Z verbálnej, extrémne útočnej 
a najmä emotívnej informácie stelesne-
nej v titulku v samotnom článku nezo-
stalo nič. Fakty, ktoré článok sľuboval, 
„prebehli“ okolo obsahu nie rýchlosťou 
„icéčka“, ale nadzvukovou, takže k čita-
teľovi nedorazilo nič zo sľubovaného. 
Aký to malo dosah na zúčastnených?
Čitateľ sa cítil podvedený. Nekúpil si 
v novinovom stánku to, čo chcel, ale keď 
už tie noviny či časopis kúpil, tak si ho 
prečítal. No a nabudúce „naletel“ znovu. 
Hranica toho, čo je voči nemu etické 
a korektné bola porušená. Stalo sa však, 
a to je horšie, že v jeho podvedomí zo-
stala práve tá ničím a nikým neoverená 
informácia, ten výkrik do tmy, ktorý od-
znel v titulku k tomuto článku a mnoho-
krát práve aj na titulnej strane. A často 
sa stal predmetom súdnych žalôb a ešte 
častejšie predmetom sťažnosti adresova-
nej Tlačovej rade Slovenskej republiky.
Pri rozhodovaní Rada viackrát skonštato-

podobe, porov. Kalifornská univerzita, 
Kolumbijská univerzita (Columbia 
University). 
Okrem názvov s variantným zhodným 
a nezhodným prívlastkom zaznamená-
vame aj akoby variantné podoby názvov 
so zhodným prívlastkom tvoreným pri-
vlastňovacím prídavným menom a vzťa-
hovým prídavným menom: Harvardo-
va/Harvardská univerzita (Harvard 
University), Yalova/Yalská univerzit 
(Yale University). Názov týchto uni-
verzít sa však neodvodzuje od názvu 
miesta ich pôsobenia (prvá sa nachádza 
v americkom Cambridgei, druhá v New 
Havene), ale od osobného mena: prvá 
je pomenovaná po Johnovi Harvardovi, 
ktorý univerzite venoval svoju knižnicu 
a polovicu majetku, druhá po obchod-
níkovi Elihu Yalovi, ktorý newhavenskú 
univerzitu finančne aj donátorsky 
podporil. Ak teda referujeme o týchto 
univerzitách, uvádzame ich korektné 
názvy Harvardova univerzita a Yalova 
univerzita. 
Na záver dodávame, že v neformálnych 
jazykových prejavoch sa názvy niekto-
rých univerzít používajú v univerbizo-
vanej, štylisticky príznakovej podobe, 
napr. študovať na Oxforde, po absol-
vovaní súkromných škôl odišla na 
Harvard; Cambridge ponúka svojim 
študentom nekonečné možnosti.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Keď titulky zavádzajú
vala, že sa čoraz častejšie stáva, že etický 
kódex porušujú najmä bulvárne denníky 
a časopisy titulkami na prvej strane, kto-
ré vôbec nezodpovedajú obsahu článku 
vo vnútri čísla. Neutvárajú ich často 
redaktori – autori článkov, ale editori 
v snahe „vypredať“ náklad. V skutočnosti 
zavádzajú čitateľa, sú nepravdivé. 
To však je len jeden príklad z najčastej-
šie vyskytujúcich sa prehreškov voči do-
držiavaniu Etického kódexu novinára. 
Samotní tvorcovia článkov si často ne-
overujú získané informácie – zľahčujú si 
prácu využívaním internetu, nekomuni-
kujú s obidvomi stranami zúčastnenými 
na riešení problému, teda uverejňujú 
nepravdy, polopravdy bez toho, aby dali 
možnosť vyjadriť sa druhej strane.
Informácie uverejnené na stránkach 
novín sú podmienené „politickým kalen-
dárom“ – teda v predvolebnom období 
sa pravidelne objavujú tendenčné články 
a to nie jeden, ale séria, ktoré sa snažia 
znemožniť, resp. poškodiť meno niekto-
rého z kandidátov. V tejto súvislosti 
sa objavila aj ďalšia forma – namiesto 
utvorenia priestoru na odpoveď voči 
osočovaniu, musel si kritikou, či neprav-
divými informáciami postihnutý sťažova-
teľ priestor na svoje stanovisko zaplatiť 
ako inzerciu. Stalo sa, že ako vydavateľ 
novín zneužil svoje postavenie tak, aby 
si presadzoval svoje záujmy a tendenčne 

uverejňoval zavádzajúce informácie, 
ktoré mu pomohli presadiť sa na me-
diálnom trhu, alebo získať postavenie 
v spoločnosti alebo podporiť podnika-
teľský zámer.
Situácia na mediálnej scéne Slovenska 
nie je a nebude jednoduchá. Na jednej 
strane sú novinári často vystavovaní 
útokom a tlaku  politických činiteľov, 
finančných a podnikateľských kruhov. 
Jednoducho píšu za ich peniaze a dar-
mo hľadajú médium, kde tak robiť ne-
musia. Prakticky nezávislé periodikum 
neexistuje. Možno aj preto je dôležité 
hľadať spôsob, ako „nakŕmiť vlka tak, 
aby aj ovca bola celá“. To si však žiada 
od všetkých zúčastnených toľkokrát 
zdôrazňovaný profesionálny prístup, 
ktorý sa však tiež už zmenil, rovnako 
ako aj jeho posudzovanie. Otázka mo-
rálky v médiách sa nemôže posudzovať 
izolovane od celkového morálneho sta-
vu spoločnosti. Pravdou však zostáva 
aj to, že novinári sa musia vedieť umne 
a účinne vzoprieť tomu, dať najavo 
svoju nezávislosť. Možno aj tak, že si 
uvedomia, že k ich profesionálnej cti 
patrí rešpektovať etiku, ľudí a mravnosť 
v spoločnosti. To sú hodnoty, ktoré ne-
možno vyjadrovať peniazmi, či vynuco-
vať si násilím. V prvom rade je to dlho-
dobý proces, ktorý je hodno podstúpiť.

Oľga Janíková
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(Dokončenie z 1. str.)
Text reportáže sme posielali z pošty 
ako telegram. Platilo sa podľa počtu 
slov – preto sme aj dve – tri slová spojili 
a v redakcii si to museli rozlúštiť. Filmy 
sme posielali do redakcie diplomatickou 
poštou. Keďže bola vojna a Vietnamci 
boli obozretní, niektoré filmy nám vyvo-
lávali sami a keď našli záber krajiny alebo 
kopca, podľa ktorého by sa dalo miesto 
presne identifikovať, zalepili políčka filmu
lepidlom – a kotúčik vrátili. Neostávalo 
nič iné len film ponoriť na tri dni do vody,

lepidlo sa rozpustilo – a obrázky sa dali 
použiť! 

Výstava je plná zaujímavých tvárí. 
V čom spočíva čaro dobrého portrétu?
Yousuf Karsh, kanadský fotograf armén-
skeho pôvodu (preslávil sa portrétom 
Winstona Churchilla z roku 1941 a foto-
grafoval najslávnejšie osobnosti dvadsia-
teho storočia) mi svojho času povedal, že 
dobrý fotograf sa musí dostať pod masku, 
ktorú každý z nás nosíme na tvári.  

Masku?
Nie ako pretvárku či grimasu. Skôr závoj, 
cez ktorý vidno von, ale nevidno dovnút-
ra. Iba v určitom okamihu, pri určitom 
uhle svetla, v nepredvídanom geste, ne-
zvyklom pohľade alebo nečakanej reakcii 
sa tento závoj na zlomok sekundy pood-
hrnie a obnaží charakter portrétovaného, 
ktorý vyžaruje z jeho vnútra... Ak vtedy 
stlačím spúšť, mám vyhrané.

Takto vnímam portrét vietnamského 
premiéra Pham Van Donga, z roku 1973, 

ktorý veľavravným pohľadom a vztýče-
ným prstom zdôrazňuje svoj postoj: Od 
Američanov nechceme žiadnu pomoc, 
žiadnu láskavosť, žiadame reparácie. 
Zničili nám krajinu, utrápili ľudí, nech 
platia za svoje hriechy! 
Pham Van Donga som fotil veľakrát. Me-
dzi nami preskočila iskra a vznikol pocit 
vzájomnej dôvery. Ako vidíš aj podľa jeho 
posedu, premiér si preložil nohu cez nohu, 
uvoľnil sa a poodhalil svoje vnútro... 

Bez prirodzeného citu empatie to zrejme 
ani nejde...
Súčasných reportérov som počul debato-
vať o tom, či je etické, aby fotoreportér 
pomáhal utečencom, ktorých fotografu-
je. Jeden z názorov, ktorému ja osobne 
nerozumiem, bol, že fotograf  „ v záujme 
nestranného objektívneho informovania 
verejnosti“ by pri fotografovaní nemal fo-
tografovaným pomáhať. Som presvedčený, 
že správať sa ako stroj, ktorý iba zazname-
náva situáciu, aby ju sprostredkoval širokej 
verejnosti, je nezmyselný postoj. Aj fron-
tový reportér vždy musí ostať človekom. 
Určite si spomínaš na známu fotografiu
„napalmové  dievča“... 

... myslíš ten záber nahého dievčatka 
s popáleným telíčkom, ktoré po letec-
kom napalmovom útoku beží so súro-
dencami po ceste z horiacej dediny?
Presne tú. Je to jedna z najznámejších no-
vinárskych fotografií minulého
storočia.

Mimochodom, nájdeme ju aj na 
tvojej výstave v nenápadnom 
albume s názvom „Ad acta?“.
Dokonca aj ďalšie snímky, ktoré 
s ňou súvisia. Pri leteckom útoku 
na dedinu Trang Beng zasiahla 
napalmová bomba aj pagodu, v 
ktorej sa ukrývali rodiny s deťmi. 
Po zásahu 9-ročné dievčatko Kim 
Phuc vybehlo nahé z pagody a 
utekalo spolu so súrodencami po 
ceste. V tom okamihu reportér 
agentúry AP Nick Ut stlačil spúšť. 
Dievčatko kričalo – je to horúce! 
Nick spolu s kolegami ju najprv 
obliali vodou, potom zabalili do plášťa 
a odviezli do najbližšej nemocnice. Aj 
vďaka tomu (po mnohých operáciách) Kim 
Phuc prežila. Dnes má 52 rokov, dve deti 
a žije v Kanade. Už by zrejme nebola medzi 
nami, keby jej reportéri nepomohli. Foto-
grafia, za ktorú 21-ročný Nick Ut dostal 
Pulitzerovu cenu ako najmladší laureát 
v histórii, prispela k ukončeniu tejto ne-
zmyselnej vojny. 
 
A prečo Ad acta? Prečo s otáznikom?
Niektorí ľudia by najstrašnejšie svedectvá 
o vietnamskej vojne najradšej odložili ad 
acta. Lenže, sme ľudia a mali by sme si 
tieto fakty pamätať ako memento. Pretože 
vojnové konflikty nepretržite sužujú našu

planétu: Irak, Afganistan, Sýria, východná 
Ukrajina. Pretože najviac trpelo a trpí 
vo vojne civilné obyvateľstvo. Pretože 
vojaci sú ako tak chránení – majú prilby, 
nepriestrelné vesty, pancierované autá, 
bunkre – zatiaľ čo ženy, deti a starí ľudia 
sú bezbranní ako nahí v tŕní. Pretože najo-
čakávanejším a najdôležitejším okamihom 
každej vojny je jej koniec. Často krehký 
mier, ktorý nám nesmie zovšednieť.

Ako ovplyvnila vietnamská vojna tvoju 
ďalšiu novinársku kariéru?
Uvedomil som si, že nestačí písať o tonách 
zvrhnutých bômb a počte mŕtvych. Keď 
sprostredkuješ situáciu iba štatisticky, ľu-
dia sa stanú ľahostajní k faktom, k dianiu 
a vojne vôbec. Stačí niekoľko fotografií 
–  a k nim strhujúce príbehy. Fotografia
sa stala pre mňa základným vyjadrovacím 
prostriedkom. Keď som písal frontové 
reportáže, často som nemohol začať, kým 
som nemal fotky pred sebou. Fotky, ktoré 
ma vrátili do atmosféry, do deja v danej 
situácii. Ak si jeho súčasťou, čitateľ ti viac 
dôveruje. 

Zhovárala sa Soňa Ludvighová

Ži a pamätaj

Poodhalil svoje vnútro.
Foto Miroslav Tuleja

Drobček môj.
Foto Miroslav Tuleja 

Keďže sa nám otcovia z vojny nevrátili, postavíme si školu 
sami. Najprv bambusovú a potom kamennú.

Foto Miroslav Tuleja
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Hovorca roka 2015
Asociácia hovorcov Slovenska vyhlásila  
9. októbra 2015 výsledky súťaže. Víťazkou 
kategórie Samospráva a neziskový sektor 
sa stala hovorkyňa politickej strany Slo-
boda a solidarita Katarína Svrčeková. Ho-
vorca Operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby SR Boris Chmel vyhral v 
kategórii Štátna správa a štátny sektor už 
druhýkrát. V kategórii Privátny a komerč-
ný sektor získala ocenenie hovorkyňa 
ČSOB Finančnej skupiny Zuzana Eliášová. 
Je to už jej tretie víťazstvo v tejto ankete. 
Najlepších hovorcov v troch kategóriách 
vybrala 10-členná odborná porota. Titul 
TOP Hovorca roka porota neudelila. 

(omediach.com - md)

Nobelova cena za literatúru 
Tohtoročnú Nobelovu cenu za literatúru 
získala šesťdesiatsedemročná bieloruská 
investigatívna novinárka, spisovateľka, 
rodáčka z Ukrajiny Svetlana Alexijevičová. 
V češtine jej dosiaľ vyšli knihy Modlitba za 
Černobyľ, Vojna nemá ženskú tvár alebo 
Doba z druhej ruky – Koniec červeného 
človeka. Švédska kráľovská akadémia ju 
ocenila za jej tvorbu, ktorá je “pamätní-
kom utrpenia a odvahy našej doby”. Pro-
zaičku označujú za kronikárku sovietskej 
a postsovietskej doby. Vo svojich dielach 
ponúka autentické výpovede ľudí, ktoré 
sú sondou do života človeka. Človeka, 
ktorého sama autorka označuje “homo 
sovieticus”. Človek z tohto rodu je súčas-
ťou celej éry, ktorú zase Alexijevičová na-
zýva “socialistickou tragédiou.” Za svoje 
názory, kritické voči režimu bieloruského 
prezidenta Alexandra Lukašenka, musela 
spisovateľka na 11 rokov emigrovať. 

(ČTK - md)

Miera slobody slova sa zhoršuje
Predstaviteľka Organizácie pre bezpeč-
nosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Dunja 
Mijatovič v septembri 2015 upozornila, že 
atmosféra pre prácu novinárov v Európe 
sa zhoršuje. Kritika smerovala najmä 
na Ukrajinu, do pobaltských štátov či 
Maďarska. Podľa Mijatovičovej, vlády jed-
notlivých krajín v mene bezpečnosti prijí-
majú opatrenia, ktoré negatívne vplývajú 
na slobodu médií a slobodu prejavu. Na 
Ukrajine či v Pobaltí sa podľa OBSE vlády 

snažia hatiť tvorbu novinárov so silno pro-
ruskými názormi. 

(Associated Press - md)

V Maďarsku zbili novinárov
Redaktorku slovenského Denníka N Tímeu 
Beck zbili a zatkli maďarskí policajti na 
maďarsko-srbských hraniciach. Novinárka 
spolu s ďalšími zahraničnými reportérmi 
pomáhala utečencom práve vo chvíľach 
paniky a chaosu vstať zo zeme. Policajti 
zasahovali najmä proti utečencom, ktorí 
sa snažili dostať zo Srbska do Maďarska. 
Zatknutú slovenskú novinárku, ako aj ďal-
ších reportérov, niekoľko hodín zadržiavali. 
Potom ich stíhali na slobode. Maďarská po-
lícia odmietla obvinenia, že novinárov zbila. 
Stíhanie novinárov z Austrálie, Slovenska  
a Poľska nakoniec Budapešť stiahla.                                                     

(ČTK - md)

Nové spravodajské formáty v RTVS
Verejnoprávna inštitúcia RTVS od jesene 
pridala do programovej štruktúry nové 
spravodajské formáty. Od 7. septembra 
vysielajú na Jednotke každý pracovný deň 
o 8. hodine Ranné správy. Moderátormi sú 
Miroslav Frindt a Zuzana Hanzelová. RTVS 
do vysielania zaradila aj Večerné Správy 
RTVS, ktoré možno sledovať vždy v piatok 
večer po 22. hodine. Pribudli aj Krátke 
správy, ktoré sa vysielajú každý pracovný 
deň okolo 18. hodiny 10. minúty, teda pred 
Správami RTVS. Spravodajstvo je jednou 
z hlavných priorít, ktoré si stanovilo vede-
nie RTVS na čele s generálnym riaditeľom 
Václavom Mikom. 

(RTVS - md)

V Bratislave opäť vychádza Večerník
V stredu 2. septembra vyšiel po prvý raz 
nový lokálny denník s názvom Večerník. 
Nulté číslo rozdali zdarma, ďalšie sa pre-
dávajú za 49 centov. Periodikum tlačí 
tlačiareň Versus. Bratislavský Večerník vy-
chádzal pôvodne už od polovice minulého 
storočia, neskôr viackrát menil majiteľov 
až zanikol v roku 2006. Na tradíciu pe- 
riodika teraz po rokoch nadviazala spoloč-
nosť Promotion. Šéfredaktorkou média sa 
stala Martina Krajčírová, jej zástupkyňou 
Silvia Vnenková. 

(medialne.etrend.sk - md) 

Licencie získali tri nové televízie
Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila 
na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 
2015 tri licencie na celoplošné digitálne 
vysielanie. Jednu pre spoločnosť Markíza- 
Slovakia na televíznu programovú služby s 
názvom Markíza Passion. Jej vysielanie by 
mali tvoriť dramatické programy.
Dve licencie na celoplošné digitálne vysie-
lanie televíznych programových služieb 
Arena sport 1 a Arena sport 2 získala spo-
ločnosť TV Central. 

(omediach.com - md)

Držiteľka Nobelovej ceny Svetlana Alexijevičo-
vá.                                              Foto Sergei Grits

Slovenská vedecká knižnica v Banskej Bys-
trici sprístupnila dokumentárnu výstavu 
venovanú slovenskej novinovej a časo-
piseckej vydavateľskej činnosti v srbskej 
Vojvodine. Knižnica aktívne spolupracuje 
s Múzeom vojvodinských Slovákov, so 
Slovenským vydavateľským centrom 
v Báčskom Petrovci, s Maticou slovenskou 
v Srbsku a s Ústavom pre kultúru vojvo-
dinských Slovákov v Novom Sade. Výstava 
mala premiéru vlani v Novom Sade, pri 
príležitosti 150. výročia slovenskej tlače 
vo Vojvodine a 70. výročia založenia časo-
pisu Hlas ľudu. Výstavu už videli v Rumun-
sku a v Maďarsku.  
Bohatú tradíciu vydávania slovenských 
novín a časopisov vo Vojvodine začal v ro-
ku 1864 spisovateľ a profesor Jozef Pod-
hradský časopismi Slávik a Zornička.
Prví Slováci prišli na Dolnú zem pred 270 
rokmi. Osídlili  vyľudnený Petrovec, ktorý 
chceli Turci zmiesť z mapy sveta. Prvými 
Slovákmi, ktorí sem prišli, boli rodáci z 
Novohradu, Gemera, regiónov Hont aj 
Orava. Ich potomkovia si zachovávajú svoj 
jazyk, kultúru, aj tradície. Informujú sa 
navzájom o všetkom, čo im život prináša. 
Prostredníctvom médií, ktoré vychádzajú 
v slovenčine. Napríklad prvý slovenský 
lokálny rozhlas v niekdajšej Juhoslávii 
vznikol pred polstoročím práve vo Voj-
vodine. O desať rokov mladšia lokálna 
televízia si získava popularitu programami 
o Slovensku aj o aktuálnych témach, kto-
ré hýbu nielen rodákmi a ich potomkami 
zo Slovenska. No a noviny Hlas ľudu sa 
tešia záujmu čitateľov viac ako sto rokov. 
Aktivity slovenských novinárov má doslo-
va pod palcom Asociácia slovenských 
novinárov vo Vojvodine. Zaoberá sa ta-
kými aktuálnymi témami, ako je napríklad 
privatizácia elektronických médií. Keď sa 
v lete zišli, trpké témy ich nenechali ľaho-
stajnými. Zrejme aj preto, že dva dni pred-
tým Rádiostanicu Báčsky Petrovec nekúpil 
nikto, takže sa o jej budúcom majiteľovi 
bude rozhodovať v druhom kole verejnej 
dražby. Reč sa zvrtla aj na neutešenú situ-
áciu v týždenníku Hlas ľudu a  nástojili na 
tom, že debaty o digitálnom novinárstve 
sú nanajvýš akútne.

(podľa srbskej a slovenskej tlače - sl)

Slováci 
vo Vojvodine

Foto archív
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Ivan Janko (RTVS)
1.  Z môjho pohľadu je to 
klasická reportážna práca, pri 
ktorej treba sledovať veľa  
súbežných faktorov. Najdôle-
žitejšie je vždy sa vedieť rýchlo 
rozhodnúť, či daná téma je 
príbeh, alebo ju treba spracovať spravodajsky. 
2.  Po skúsenostiach z rovníkovej Afriky, zo 
severnej Afriky alebo arabského sveta, prí-
padne po živelných pohromách na Sumatre 
či na Haiti mám na problematiku utečencov 
dlhodobo rovnaký pohľad. Kým sa nerieši 
problém v ich domovských krajinách, nerieši 
sa nič. 
3.  Každé médium sa k téme utečeneckej krízy 
postavilo po svojom. Nechcem komentovať 
iné médiá, lebo ich až tak podrobne nesledu-
jem. No som rád, že  som i ja prispel k tomu, 
aby RTVS ponúkla, myslím si, že komplexný 
pohľad na situáciu. Cez reportáže z terénu, 
ako aj cez analýzy. 

Milan Čupka (Pravda)
1. Je chaotická, rovnako ako 
postup európskych krajín pri 
riešení krízy. Pred aj počas 
cesty sme zisťovali infor-
mácie o pohybe migrantov 
oficiálnymi cestami aj cez sieť
dobrovoľníkov, napriek tomu nás ich rýchle 
transporty dokázali prekvapiť. 
2. V podstate ani nie. Na vlastné oči som sa 
utvrdil, že spoločenská hystéria okolo ute-
čencov, ktorá aspoň podvedome nahlodáva 
každého, sa naozaj neštíti využívať doneko-
nečna opakované klamstvá. Trochu ma pre-
kvapilo, keď stovky utečencov v Chorvátsku 
nedostali tlmočníka a často boli odkázaní 
len na pomoc dobrovoľníkov. Na jednej 
strane vidieť totálne nasadenie silových 
zložiek pri plynulom a rýchlom prevoze 
migrantov, či pri dôslednom strážení hraníc. 
Na druhej strane obrovské nedostatky pri 
základnej pomoci ľuďom v núdzi.
3.  Iné slovenské médiá nesledujem natoľko, 
aby som sa k tejto otázke vedel kompetent-
ne vyjadriť. No zachytil som zdieľanie správ 

Pavol Štrba (SME)
1.  Ako chaotickú, špeciálne v 
prípade miest, ktoré som sám 
navštívil. Na budapeštianskej 
vlakovej stanici Keleti boli 
stovky zahraničných noviná-
rov a pracovalo sa tam ťažko. 
Sýrčania, ktorí tam táborili, už neboli takí 
ochotní rozprávať sa so mnou. To kvantum 
novinárov na jednom mieste prácu rozhod-
ne sťažovalo. 
2. Zmenil sa, pomerne radikálne. Keď som 
prvýkrát bol na Keleti, bol to absolútny šok. 
Aj emocionálny. Zažiť to na vlastnej koži 
bolo dosť emotívne,  ale zo záberov sloven-
ských televízií (nielen RTVS) som mal pocit, 
že jediné, čo sa tam deje, je to, že je tam len 
bordel. Naživo to bolo iné. Áno, bol tam 
neporiadok, no súčasne tam bol relatívny 
pokoj a utečenci boli veľmi 
disciplinovaní. A bolo tam veľmi veľa detí 
– to bolo to najemotívnejšie. 
Vidieť, ako sa tam bezstarostne hrajú a v 
podstate sú šťastné, no čím všetkým museli 
prejsť, kým sa dostali až sem. 
3. Slovenské televízie pokrývanie tejto krízy 
nezvládli. A nehovorím len o RTVS, aj keď 
špeciálne ona by o týchto veciach mala zo 
svojej povahy informovať. No nedá sa to 
zovšeobecňovať. SME aj Denník N o tejto 
kríze informovali dosť extenzívne. Zlyhali 
skôr elektronické médiá, ktoré to brali  ako 
senzáciu a informovali, napríklad o situácii v 
Maďarsku, dosť povrchne. 

Matúš Dávid oslovil viacerých slovenských reportérov, ktorí informovali o utečenec-
kej kríze priamo z terénu. Zástupcovia printových i elektronických médií vycestovali 
v uplynulých týždňoch či mesiacoch za utečencami najmä na Balkán, do Maďarska, 
Srbska, Chorvátska či Slovinska. Niektoré médiá vyslali novinárov aj na grécke ostro-
vy či do Macedónska, Bulharska, atď. Fórum ich oslovil tromi otázkami: 
1. Ako by ste charakterizovali novinársku prácu v teréne, špeciálne v prípade ak-
tuálnej utečeneckej krízy v Európe?
2. Zmenil sa váš pohľad na udalosť po novinárskej ceste za utečencami?
3. Ako sa slovenské médiá postavili k utečeneckej kríze?

Po stopách utečencov

Zuzana Hanzelová (RTVS)
1. Práca je náročná najmä 
na čas. Pokrývať udalosti na 
mieste treba aj v noci. 
2. Utečenecká kríza je špeci-
fická tým, že veci sa menia z 
hodiny na hodinu. 
Čiastočne áno, čiastočne 
nie. Človek v teréne pochopí množstvo vecí, 
ktoré od stola nevidieť. Od stola novinári 
často nechápu, že ľudia sú vystresovaní aj 
z prístupu policajtov, že nemajú informácie 
a sú totálne vyčerpaní, chorí. Často úrady 
rozdelia celé rodiny. Utečenci sú v prvom 
rade ľudia, až potom všetko ostatné, čím ich 
častujú média, politici a obyvatelia. Novinár 
si však musí držať emocionálny odstup. Aby 
vôbec dokázal fungovať, ale aj pre racionali-
tu a objektivitu. 
3. Na Slovensku mi chýba racionálna disku-
sia. Z vlastnej skúsenosti viem, že v Nemecku 
nie je toľko hystérie ani strachu. Politici, 
novinári, odborníci, ale aj bežní obyvatelia sa 
tam snažia seriózne diskutovať o riešení krí-
zy. Toto mi na Slovensku chýba. Médiá roz-
hodne zlyhávaju v tom, že neodpovedajú na 
otázky publika, vytrhávajú veci z kontextu 
a vystrašených ľudí strašia ešte viac. Chýba 
umiernená žurnalistika. 

z nedôveryhodných zdrojov (napr. obvinenie 
sýrskeho futbalového trénera, ktorého pod-
razila maďarská reportérka, na ktoré skočili 
viaceré slovenské médiá). Ale zachytil som aj 
prehľadné popieranie mýtov o utečeneckej 
kríze a upokojovanie situácie. Teda čosi, v 
čom teraz médiá suplujú to, čo by mali robiť 
zodpovední politici. 

Nedávno som stretla manželku sýrske-
ho biznismena a moju priateľku  Maisu, 
ktorá sa s rodinou prisťahovala na Slo-
vensko pred dvomi rokmi. Rozhodli sa 
v Bratislave začať nový život. Nechceli 
zostať v Damasku, kde sa 24 hodín den-
ne ozývala streľba a kde sa budovy a 
domy otriasali od neustálych výbuchov. 
Na stretnutie prišla s malým synčekom 
a dvomi dcérami. Všimla som si na ruke 
mladšej z nich, 11-ročnej Aline náramok 
vo farbách sýrskej zástavy. Zbadali, že si 
náramok obzerám a mama Maisa sa roz-
hovorila: ”Slovensko je nádherné, všet-
ko zelené, aj ľudia sú milí. Ale nevieme 
si zvyknúť, Aline sa často budí zo sna. 
V škole je vraj fajn, ale stále spomína 
na svojich kamarátov, na spolužiakov v 
rodnej krajine, hovorí iba o Sýrii. Tento 
náramok si nedá dolu ani na sekundu, 
ani na noc si ho nezloží. Chceme ísť na-
späť domov. Je tu fajn, pokoj, ale nie je 
to náš domov. My sem nepatríme.”
V súvislosti s utečeneckou krízou sa 
najčastejšie ozýva: Pomáhajme! Ale 
nadobudla som dojem, že pomáhame 
hlava - nehlava, chaoticky a neorgani-
zovane, s kvótami - bez kvót… Hlavne, 
že pomáhame a zachraňujeme. Téma 
utečeneckej krízy nás omotala ako tá 
najsilnejšia popínavá rastlina.
Žila som rok v Sýrii a štyri roky v 
Libanone. Nepôsobila som ako novi-
nárka, ale bola som tam s manželom 
– diplomatom. Situácia najmä v Sýrii je 
chaotická, domy ničia bomby, civilné 
obyvateľstvo je ohrozené… Nečudo, 
že si ľudia chcú zachrániť holý život. 
Východisko vidia v úteku z krajiny, kde 
majú svoje korene. Aj ja som za to, aby 
sme im pomáhali. Ale v ich vlastných 
krajinách. Myslím si, že najúčinnejšie 
by bolo – pomôcť im nájsť slobodu, 
zbaviť sa diktátorov, utvoriť demokra-
tické a bezpečné prostredie, utvoriť 
podmienky pre dôstojný život a prácu. 
Ale u nich doma. Neutvárajme nové 
a nové európske Zaatari, utečenecké 
tábory plné beznádeje a bezútešnosti, 
akým je napríklad v púšti vytvorené 
jordánske zhromaždisko plné tisícky 
nešťastných ľudí. Domnievam sa, že tie 
milióny a miliardy eur a dolárov by malo 
medzinárodné spoločenstvo venovať na 
pomoc krajinám, ktoré sa ocitli v pasci 
občianskych vojen, násilia, vraždenia 
a boja o moc a nadvládu. Veď máme 
NATO, modré prilby, tisícky úradníkov a 
pracovníkov OSN a ďaľšie tisícky organi-
zácii a inštitúcií. Tak teda, pomáhajme, 
ale efektívne a účinne. Hlavne s citom. 

Ľubica Surkošová

Nepomáhajme, 
len aby sme 
pomáhali



strana 12 ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 3/2015

„poznačených“, ba dokonca 
nás vzal na vlastné triko do 
práve utvoreného Kabinetu 
teórie a dejín žurnalistiky, 
kde sme prečkali až do 17. 
novembra 1989. A rovnako 
postupoval v ďalšom mo-
jom prípade, keď vtedajší 
rektor zmietol zo stola moju žiadosť o vyšší 
vedecký stupeň. Na prácu v tomto Kabine-
te, aj keď jeho začiatky spadajú do jedného 
z temnejších období našich národov, mám 
vari najkrajšie spomienky z pôsobenia 
na Univerzite Komenského. Práve tu sme 
vytvorili vtedy na Slovensku (ba v celom 
Československu) dielo prvé svojho druhu 
– Malú encyklopédiu žurnalistiky (editor 
JACZ, Ľ., Bratislava: Obzor, 1982, 576 strán 
textu, 20 – farebných príloh), ktorá, hoci 
poznamenaná dobou, nemá dodnes u nás 
dôstojného partnera. Koncepčne to bola 
do detailov premyslená kolektívna práca. 
Užšia redakcia diela sa pod vedením Ľ. 
Jacza stretávala pravidelne, aj u mňa v 
záhrade. Dôvodili sme tu, dokonca sme sa 
aj škriepili, ale vždy pre dobro pripravova-
ného diela. Boli sme ozajstný tvorivý tím, 
s akým som sa v neskorších rokoch už ne-
mal šťastie stretnúť. Keď som v roku 1986 
navštívil Veľkú Britániu, vo vari najznámej-
šej bibliotéke na svete, v Britskej knižnici 
som naše spoločné dielo objavil.  
Česť tvojej pamiatke!               Juraj Vojtek

publicistika 

Za prof. JUDr. Ľudovítom Jaczom, CSc., familiárne „naším Luigim“

Október
  3.  10. 1935  –  Marta Piovarčiová, 
     Bratislava
 3.  10. 1955  – Martin Mázor, 
     voľný novinár, Zvolen
 9.  10. 1950  – Milan Maceják, 
     Spišská Nová Ves
 9.  10. 1960  – Karol Kalavský, RTVS, Košice
 11.  10. 1935  – Viktor Kovaľ, Prešov
 11.  10. 1955  – Dušan Davidov, 
     voľný novinár, Košice
 11.  10.  1965 –  Kvetoslava Fajčíková, 
     voľná novinárka, 
     Kremnica
 18.  10.  1950 –  Pavol Bogdan, Prešov
 24.  10.  1960 –  Vladimír Koláček, 
     voľný novinár, 
     Veľké Bierovce
 27.  10.  1940  –  Genovéva Grácová, 
     Martin
 28.  10.  1950  –  Otto Gender, 
     Liptovský Mikuláš
 29.  10.  1945  –  Miroslav Mudrák, Prešov
 29.  10.  1950  –  Miroslav Procházka, 
     Košice
November
 2.  11.  1945  –  Dana Hrušková, Bratislava
 2. 11.  1955  –  Mária Mišovičová, 
     Bratislava
 2.  11.  1965  –  Tamara Valková, 
     voľná novinárka, 
     Bratislava
 4.  11.  1955  –  Karel Krajčo, Trenčín
 5.  11.  1940  –  Margita Kániková, Trnava
 18.  11.  1965  –  Milina Imrichová, 
     publicistka, Bratislava
 19.  11.  1950  –  Oľga Kopalová, Bratislava
 20.  11.  1955  –  Marta Gajdošíková, RTVS, 
     Bratislava
 21.  11.  1935  –  Jaroslav Škřivánek, 
     Bratislava
 28.  11.  1950  –  Martin Somora, 
     publicista, Bratislava
 28.  11.  1960  –  Boris Kršňák, 
     voľný novinár, Zvolen
December
 2.  12.  1950  –  Ján Protič, Bratislava
 3.  12.  1950  –  Nataša Šándorová, 
     Bratislava
 5.  12.  1950  –  Gabriel Čintalan, Košice
 8.  12.  1950  –  Marián Šimkulič, 
     Humenné
 16.  12.  1930  –  Katarína Lörinczová, 
     Bratislava
 17.  12.  1935  –  Gabriela Kopicová, 
     Bratislava
 17.  12.  1960  –  Milica Šarmírová, 
     Lekárske listy, Bratislava
 17.  12.  1965  –  Katarína Feldbauerová, 
     voľná novinárka, 
     Bratislava
 19. 12.  1935  –  Bohuš Bušniak, Košice
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Blahoželáme jubilantom Noví členovia SSN

Opustili naše rady

Prispeli na Sociálny fond SSN

 21.  12.  1935  –  Tomáš Gáll, Bratislava
 23.  12.  1930  –  Elena Puková, Bratislava
 23.  12. 1945  –  Vladimír Škarpíšek, 
     Bratislava
 24.  12.  1945  –  Eva Zelenayová, Bratislava
 27.  12.  1955  –  Luc Evrard, publicista, 
     Sceaux, Francúzsko
 28.  12.  1955  –  Magdaléna Babčanová, 
     Tempo, Partizánske
 29.  12.  1955  –  Eva Katarína Čániová, 
     Košice

Ladislav Kertész, publicista
Rastislav Oslej, publicista
Tomáš Bankó, TV Moldava
Dušan Davidov, voľný novinár
Hana Rapantová, voľná novinárka
Juraj Hladný, publicista
Andrea Bukovská, DIAstyl
Peter Hudaček, TV JOJ
Michal Dubai, publicista
Simona Vojtíková, publicistka
Peter Iván, publicista
Eva Kopecká, RTVS
Dávid Pavlík, voľný novinár
Katarína Žáková, publicistka
Ján Maloch, TV Markíza

25. 7. 2015 – Viera Lajchová (84 r.)

11. 9. 2015  – Pavol Kameník (90 r.)

27. 9. 2015 – Ľudovít Jacz (91 r.)

Ľubomír Maláček   5 €
Soňa Babincová 2 €
Michal Štefánek           10 €
Ľubomír Zeman           10 €
Peter Kováč           10 €
Alexander Polakovič 5 €
Alica Bieliková 5 €
Sabina Fojtíková           10 €
Pavel Horňák 5 €
Janka Drobová 5 €
Béla Susla           20 €
Erik Hrivnák 5 €

Neprichodí mi právo hodnotiť nebohého 
v oblasti novinárskej praxe, vo sfére riade-
nia novinárskych kolektívov, alebo na úse-
ku výchovy a výuky či výskumu žurnalistiky, 
kde všade vo svojom nadmieru plodnom 
živote pôsobil. To všetko napokon zhod-
notí história. Pristavím sa však pri jeho 
jednej črte, ktorá ho charakterizovala vari 
najlepšie: nazval by som to človečenstvom, 
ľudskosťou, opravdivým humanizmom, 
ktoré prejavoval aj vo chvíľach, keď jeho 
kolegom išlo o profesionálne bytie či neby-
tie. A robil to napriek tomu, že sám riskoval. 
Ktorýsi deň po pamätnom roku 1969 mi 
z pracoviska na Katedre žurnalistiky Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského 
zatelefonoval kolega doc. JUDr. Luboš 
Šefčák, CSc, vraj či som doma. Vedel som, 
že sa niečo deje. Takto nezvykol postupo-
vať. Nikdy nerobil – ako sa vraví - z komára 
somára. Keď napokon prišiel, vyzval ma, 
aby som si sadol. Nechápal som... Až po 
chvíli som z neho dostal, že vedúci našej 
straníckej skupiny prišiel z Ústredného 
výboru KSS s pokynom, aby nás (Luboša 
i mňa) a vôbec všetky „cudzie elementy“, 
ako nás vtedy nazývali, vyhodili. Naša ka-
tedra sa vtedy považovala za ideologické 
pracovisko, kde ľudia ako my nemali mať 
podľa niektorých miesto. Nestalo sa však... 
Len po čase sme sa dozvedeli, že sotva sa 
to dnes už náš nebohý dozvedel, bežal 
do patričnej inštitúcie, zaručil sa za nás 


