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Jej meno je garanciou kvality

Klára Grosmannová

Ľubica Hargašová preberá ocenenie od generálnej riaditeľky sekcie cestovného ruchu na
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Foto archív FIJET
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Z 2. a 3. zasadnutia Predstavenstva SSN
15. 12. 2015 a 25. 2. 2016

Veľké upratovanie v dokumentoch
Predstavenstvo SSN rokuje zhruba raz za dva mesiace. Prizvaná je aj Kontrolná
rada SSN, jej členovia môžu diskutovať, predkladať návrhy, vlastné kontrolné
správy, nemajú však možnosť hlasovať. Druhé zasadnutie P SSN rokovalo 15. decembra 2015, 25. februára 2016 sa uskutočnilo 3. zasadnutie P SSN. Všetci členovia
predstavenstva a kontrolnej rady sú každý týždeň písomne informovaní o dianí
v SSN, aktuálnej situácii, vrátane problémov vyplývajúcich zo súdnych káuz.
Predstavenstvo sa pravidelne zaoberá výsledkami hospodárenia, boli na programe
oboch zasadnutí. Hoci výsledok vlaňajšieho hospodárenia (Bratislava plus regióny) zostal v mínuse (32 125,41 eur),
podarilo sa schodok plánovaného vlaňajšieho rozpočtu (43 427 eur) výrazne
znížiť.
Práve preto kládlo predstavenstvo veľký
dôraz na tvorbu tohtoročného rozpočtu,
schválilo jeho druhú dopracovanú verziu. Napriek enormnej snahe zvýšiť príjmy
a škrtiť výdavky sa nevyhneme niektorým
aj neplánovaným nevyhnutným nákladom
na údržbu a opravu budovy. Stále sú vyššie náklady na chod regionálnych organizácií (Košice, Prešov, Banská Bystrica), kde
časť nákladov na pracovníčku, priestory,
techniku hradíme z centrálneho rozpočtu.
Stále rezervy máme v predaji služieb (organizovanie tlačových besied, seminárov,
konferencií) i v prenajímaní priestorov
Domu novinárov.

Schodok by sme mohli vynulovať
V plánovanom schválenom rozpočte
na rok 2016 je schodok 47 170 eur. Dúfame, že sa ho podarí v priebehu roka
skresať na minimum. Musíme si uvedomiť, že najistejšie peniaze sú z prenájmov. Ide však nielen o to, aby boli všetky
priestory v Dome novinárov prenajaté,
ale treba skontrolovať, prípadne doplniť
aj zmluvy s podnájomníkmi (sankcie za
oneskorené platby ani predčasný, náhly
odchod z podnájmu prakticky nie je nijako sankcionovaný). Ak podnájomník
29. februára oznámi (alebo dokonca neoznámi a ujde potajomky), že odchádza
z budovy, je nemožné nájsť náhradu od
1. marca. Takéto veci sa diali. Dúfame, že
sa už diať nebudú.
A ďalšie možné úspory? Všetky regioorganizácie by mali cielene zvyšovať počet
svojich členov. Hľadanie sponzorov: osloviť našich mimoriadnych členov, osloviť
predsedov RO SSN, koho odporúčajú z regiónov, hľadanie partnerov (EK, IFJ) na organizovanie konferencií, seminárov, ktoré
by boli ﬁnančným prínosom pre SSN.
Z tohto aspektu (na rokovaniach odznelo aj veľa ďalších pripomienok) zostáva
tohtoročný schválený rozpočet otvo-

rený v tom zmysle, že sú vítané všetky
reálne návrhy ďalších úspor. V tomto
očakávame iniciatívu celej členskej základne.

Stanovy SSN sú platné a účinné
Ďalší balíček dokumentov na oboch zasadnutiach predstavenstva sa týkal vlaňajšieho novembrového snemu. Nielen
jeho obsahového zhodnotenia a priebehu
(takmer všetky ohlasy boli výlučne pozitívne), ale aj kontroly všetkých schválených dokumentov (aby sa do nich chybička „nevloudila“) a ich zverejnenia (noví
funkcionári, uznesenie, písomný záznam
z rokovania snemu, Stanovy SSN, Zásady na vykonanie referenda...). Tak, aby
mali k nim prístup všetci členovia SSN.
Predstavenstvo vzalo na vedomie, že novelizované Stanovy SSN ministerstvo
vnútra zaregistrovalo, zmeny v stanovách nadobudli platnosť dňom schválenia na sneme (21. 11. 2015) a nadobudli účinnosť dňom vzatia na vedomie
týchto zmien Ministerstvom vnútra SR
(4. 12. 2015). Uverejňujeme ich na našej
webovej stránke.
Odpočet plnenia uznesení snemu a podnetov z diskusie prinášame na inom mieste (Prečítate si ho na str. 3.).
Členovia P SSN si rozdelili kompetencie
a úlohy v nadchádzajúcom volebnom období, spontánne a iniciatívne ich začali
viacerí plniť prakticky už v deň 12. snemu
SSN (21. 11. 2015).

V núdzi sme všetkým pomohli
Veľké upratovanie po sneme začalo predstavenstvo aj medzi významnými a zásadnými dokumentmi. Niektoré schválil snem
(Stanovy SSN, Zásady na vykonanie referenda), prípadne sú v kompetencii snemového schvaľovania a nemenili sa (Zásady hospodárenia), ďalšie novelizovali
členovia P SSN 25. 2. 2016. Zmeny nastali
v týchto dokumentoch: Štatút Kancelárie SSN, Štatút RO SSN, Rokovací poriadok P SSN a Kolégia predsedu SSN,
Zásady členstva v SSN, Štatút RR Fórumu. Zmeny sa zatiaľ nedotkli Štatútu Sociálneho fondu SSN, ten v súčasnosti sociálna komisia nevyužíva na sociálne pod-

pory. Je v ňom totiž iba niekoľko stoviek
eur, ďakujeme za každé euro (finančné
dary našich členov), ktoré naň ukladáme. Peniaze z tohto fondu v budúcnosti
využijeme výlučne na pomoc našim kolegom v núdzi. Napriek tejto situácii sa
podarilo vybaviť všetky žiadosti našich
členov o sociálnu podporu, výrazne nám
pomáha Sekcia žurnalistiky a novinárskej fotografie Literárneho fondu (v jeho
výbore sú za SSN B. Letovancová, K. Čižmáriková, K. Javorská a K. Grosmannová)
a Nadácia Čisté slovo.

Za dobrotu na žobrotu
Predseda SSN D. Modrovský informoval
o ﬁnančných problémoch Akadémie médií, ktoré sústavne riešia jej zakladajúci
členovia: ekonomický audit, začiatok letného semestra, nevyplácanie sociálnych
štipendií študentom, kontrola z ministerstva školstva... Aktuálne má Akadémia
médií podľa podpredsedu jej správnej
rady D. Modrovského po zaplatení odvodov do poisťovní a vyrovnania si záležitostí voči daňovému úradu, záväzky vo
výške viac ako 147-tisíc eur (podlžnosti
voči KERAMETALU a zamestnancom).
Syndikátu novinárov AM nezaplatila
doteraz nič za prenájom priestorov
v Dome novinárov (sídli tam od 2. decembra, čiže viac než 3 mesiace). Vyšli
sme jej, ľutujúc najmä študentov, v ústrety. Touto ﬁnančne nepriaznivou situáciou
AM voči SSN sa zaoberalo aj P SSN, ktoré
25. 2. 2016 písomne oznámilo AM termíny, dokedy musí splatiť nájomné. Ak do
14. marca si nevyrovnajú dlhy, od 15. marca nebudú môcť užívať priestory Domu
novinárov.

Nominácie do funkcií
Predstavenstvo sa zaoberalo aj personálnymi otázkami, schválilo zloženie Sociálnej komisie P SSN: Klára Grosmannová (predsedníčka), Hana Daubnerová,
Mária Follrichová, Mária Šišuláková,
Adela Štrpková, Ferdinand Tisovič, Viera
Václavková (členovia).
Zloženie Členskej komisie P SSN: Miloslava Necpalová (predsedníčka), Mária
Cupáková, Viera Kuminiaková, Ivica Ondrejičková, Jiří Výborný (členovia).
Za člena Tlačovej rady schválilo Ivana
Podstupku a Júliusa Lörincza (vlani sa
vzdal funkcie predsedu TR SR zo zdravotných dôvodov), P SSN navrhuje, aby ho
tlačová rada opäť zvolila do tejto funkcie.
P SSN navrhlo Kateřinu Javorskú za členku SKKD za SSN (v minulosti vykonávala
túto funkciu za Úniu slovenských televíznych tvorcov, čiže dobre pozná problematiku). Daniela Modrovského schválilo
P SSN za člena RR Fórumu.
Klára Grosmannová
prvá podpredsedníčka SSN

strana 3

Z ČINNOSTI SSN

1/2016

Plnenie uznesení 12. snemu SSN (21. 11. 2015)
a odpovede na otázky diskutérov

Nič prachom nezapadne
Jedno z uznesení 12. snemu SSN (21. 11.
2015) znie: Prerokovať a zhodnotiť priebeh a výsledky 12. snemu SSN vrátane
námetov a pripomienok z diskusie. Správu uverejniť na webovej stránke syndikátu a vo Fórume.
Termín: 28. február 2016
Plnenie: Tento materiál bilancuje doterajšie plnenie snemových uznesení
a odpovedá aj na otázky zo snemovej
diskusie. Uverejňujeme ho na webe aj
vo Fórume.

Ktoré uznesenia 12. snemu SSN
mali byť teda splnené?
• Predložiť aktuálne znenie Stanov SSN
po prijatých zmenách Ministerstvu vnútra SR. V prípade potreby, aby SSN zladilo
schválené znenie Stanov SSN s požiadavkami Ministerstva vnútra SR.
Termín: 30. november 2015
Stanovy schválené delegátmi snemu
SSN sme v stanovenej lehote predložili MV SR na registráciu. Odpoveď
sme dostali 28. januára 2016 s tým, že
Stanovy SSN sú platné od 21. 11. 2015
(dňom ich schválenia na sneme) a účinnosť nadobudli dňom vzatia na vedomie MV SR, čiže 4. 12. 2015.
Plnenie: Uznesenie splnené, uverejňujeme na webe
• Prepracovať pracovné zmluvy a náplň
práce zamestnancov SSN.
Termín: 31. 1. 2016
Zodpovedá: predseda SSN
Plnenie: trvá
• Prepracovať Zásady členstva v SSN
a prehodnotiť podmienky mimoriadneho členstva v SSN.
Termín: 28. február 2016
Zodpovedá: predseda Členskej komisie P SSN
Plnenie: Uznesenie je splnené, P SSN
navrhuje uverejniť Zásady členstva
v SSN (prerokovala ich členská komisia, zmeny nenavrhuje, boli by v rozpore so Stanovami SSN) vo Fórume.
Ďalšie uznesenia snemu sú vo fáze rozpracovania, nie sú po termíne splatnosti. O ich plnení budeme priebežne
informovať.

Pripomienky a návrhy z diskusie
na sneme
1/ Vo faktickej poznámke žiadala Jana
Miklovičová, aby návrhová komisia ešte
pred voľbami vysvetlila zjednotenie
funkčných období predsedu a ďalších orgánov SSN.
Plnenie: Volebné obdobie predsedu,
Predstavenstva SSN a KR SSN sa vyrie-

šilo voľbami na sneme. Volebné obdobia regionálnych funkcionárov odporúča
P SSN zladiť s volebným obdobím predsedu, P SSN a KR SSN do konca kalendárneho roku 2016. Predchádzať tomu budú
novelizácie štatútov RO SSN, spoločná
porada týchto funkcionárov a regionálne
zhromaždenia.
2/ KR pracovala napriek veľkým atakom
voči KR aj osobne voči J. Miklovičovej, čo
vyústilo v útok na ňu od syna T. Valkovej
na 6. zasadnutí P SSN (17. 2. 2014), na ktorom sa zúčastnila aj KR SSN.
Pre lepšiu informovanosť uvádzame, čo
sa stalo:
Na rokovanie vtrhol syn T. Valkovej M.
Valko a J. Miklovičovej adresoval tieto
slová: „Môžem s vami? Keď máte so mnou
nejaký problém, nabudúce mi to povedzte
osobne. Bol by som veľmi rád, dobre?
Ja som počul, že máte problém, mám dve
veci, mám tri veci... Medzitým sa ohradzovali ostatní, že nerozumejú... Ja som ešte
nedohovoril (kričal!), zatiaľ ma to nezaujíma, (máme rokovanie, vy ste sa pýtali...)
ja viem, ja viem, na M. Necpalovú, keď sa
ohradila, urobil šušlavé gesto... Chcem
ešte povedať, že čo sa týka vecí syndikátu, môžete si z nej robiť srandu (ukázal na
T. Valkovú), ale neviem ako to tu chodí,
ale bol by som veľmi rád, ak budete mať
pripomienky a robiť si srandu, lebo má
nejakú fyzickú poruchu, že chodí na infúzie, tak to si nechajte nabudúce pre seba.
Tiež nevolám idiotov z vašeho združenia,
ochrana spotrebiteľa, aby ...Vy asi máte
spôsob komunikácie z vašeho združenia,
ale ak to je ochrana spotrebiteľa, musí byť
banda debilov, ja s vami hovorím.. (zareval!), mňa to nezaujíma, s vami hovorím,
vy si nebudete robiť z mojej matky srandu!
A nebudete si mňa brať... Nabudúce si vymeňte protézu a potom to pochopíte.“
T. Valková: ospravedlňujem sa.
(Uverejnené v zázname zo 6. rokovania
P SSN 17. 2. 2014)
3/ Stanislav Kyzek za RO BB predniesol
v diskusnom príspevku návrh, ktorý prednášajú Bystričania už roky, na založenie
následníckej organizácie Komory novinárov Slovenska a zdôvodnil ho.
Marián Angelovič: táto otázka nie je na
programe a nemala odznieť.
J. Miklovičová: z právneho hľadiska treba najprv zrušiť našu organizáciu, ale potom môžu obe fungovať aj paralelne – ale
nie je to na programe rokovania.
J. Trstenský sa prihovára za ustanovenie
komory novinárov, ako to navrhla banskobystrická RO.
K. Grosmannová konštatuje, že návrh
o zriadení komory nepatrí do programu,

Jana Miklovičová (s mikrofónom v ruke) vystúpila na sneme v diskusii aj niekoľkými faktickými
poznámkami.
Foto Soňa Ludvighová

ale mohol by sa stať súčasťou uznesenia
v tom zmysle, že sa ním bude predstavenstvo zaoberať. Snem o tejto otázke
nemôže rozhodovať, ale odporúča predložiť písomný návrh, aby sa tým orgány
zaoberali v nastávajúcom období. Predkladateľ S. Kyzek stiahol svoj návrh.
4/ Jozef Darmo: Vracia sa do minulosti,
k zakladajúcemu snemu SSN a rozpisu
majetku SSN v tomto období, ktoré mal
syndikát „v správe“, nie vo vlastníctve.
Navrhuje zaviazať vedenie, aby analyzovalo túto správu majetku a vyvodilo
dôsledky – v tejto súvislosti spomenul aj
Združenie novinárov Slovenska.
Plnenie: Jozef Darmo mal staré dokumenty. V archívoch SSN sme našli listiny,
nasvedčujúce, že SSN je, pochopiteľne,
majiteľ budovy Domu novinárov. K. Grosmannová to písomne oznámila J. Darmovi, aby nedezinformoval kolegov.
5/ J. Miklovičová konštatovala: „Ale bola
za všetko zodpovedná T. Valková? Pôžička z firmy Squam Trade bola per rollam
schválená oprávnene, T. Valková mala
mandát – nikto z členov P SSN sa na nič
nepýtal.
Poznámka K. Grosmannovej: Neoprávnenosť schvaľovania spočívala v tom,
že T. Valková neuviedla ani názov firmy,
neumožnila výber medzi viacerými subjektmi, ignorovala uznesenie snemu, že
SSN si môže vziať úver len z bankového
subjektu a založila celú budovu, nielen
jej časť do výšky úveru. Podrobné dôkazy
týchto tvrdení sú v snemových materiáloch. Je absolútna nepravda, že nik z členov P SSN sa na nič nepýtal. Pýtali sa, ale
odpovede od T. Valkovej nedostali.
(Poznámka red.: Predstavenstvo SSN
25. 2. 2016 schválilo materiál K. Grosmannovej o plnení uznesení snemu.
Uverejňujeme ho v skrátenej podobe.)
(kgm)
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Štyridsiatka na obzore
Regionálna organizácia v Banskej Bystrici žila novinárskymi Majstrovstvami Slovenska novinárov – lyžiarov. Na podujatí bolo 45 novinárov a hostí a traja kolegovia
z Rumunska.
Len málokedy boli podmienky na našich
pretekoch horšie, ako teraz. Digitálny teplomer na vrcholovej stanici Kubínskej hole
ukazoval plus päť a zo zjazdoviek sneh doslova mizol, ako vraví klasik, navidomoči.
Malinô ponúkalo to isté... Skutočná lyžiarska nočná mora. Na počasie ani nenadávam
– veď veľmi nefúkalo a za tri dni pršalo iba
24 hodín v kuse.

dekády tejto úctyhodne dlhovekej série.
Faktom je, že kategória 55+ sa povážlivo rozširuje. Väčšina pred „obrákom“ radšej už nevoskuje, aby lyže neboli nebezpečne rýchle
a z bežeckej trate to znelo ako pri pretekoch
lokomotív... No tým sa nenecháme pomýliť.
Pretože novinárska lyžiarska partia, to nie
sú žiadne bábovky. A keď sme zvládli ošemetné strminy, zaslúžili sme si aj perfektný

Foto Peter Hargaš

Novinári – lyžiari sa dobre zabavili v maskách.

Ale napriek všetkému BOLO DOBRE! Pre- karneval aj medailovo-tombolovo-bigbítový
tože toto je jedno z podujatí, kam cho- rozlúčkový večierok a tiež nejaké to pivko.
díme kvôli ľuďom. Vidieť sa s priateľmi, Nealkoholické, pochopiteľne.
ktorých máme radi a aj vďaka nim je ži- K pohode na svahoch významne prispel tím
vot krajší. Býva nás v posledných rokoch Ľubomíra Cimráka (riaditeľ Ski Parku Kubínska hoľa), ktorý v rámci limitosíce menej ako za čias
vaných snehových podmienok
najväčšej slávy stretnutí
perfektne zabezpečil obrovský
novinárov - lyžiarov, ale
slalom aj bežeckú trať.
zato dosť nato, aby našu
Každému účastníkovi je určite
hymnu „Na Kráľovej holi“
jasné, že za kompletné zorgapočuli až v susednej dolinizovanie aj tohto ročníka vďane. Pravda, zub času nás
číme nezdolateľnému úsiliu
už troška nahlodal. MeMariky a Ivky. Sú jednoducho
dzi bránkami obrovského
skvelé.
slalomu sa však ešte stáĎakujem za spoločnosť, drahé
le vieme zvŕtať, hoci na
kamarátky a vzácni priatelia.
Svetový pohár to celkom
Bolo to krásne, intenzívne,
nie je. Ale veď máme náplné príjemných emócií a pozirok na pomalšie tempo:
tívnej energie. A to, že sa uvidíbol to 39. ročník a mnohí
súčasní priami účastníci Jana Janků vyráža medzi brán- me na 40. ročníku, beriem ako
tutovku.
boli priamymi účastníkmi ky obrovského slalomu.
Foto Zdenka Molitorisová
Peter Hargaš
prinajmenšom od prvej
Fakty a čísla XXXIX. Majstrovstiev
Slovenska novinárov-lyžiarov
(16. – 20. 2. 2016)
Víťazi jednotlivých disciplín a vekových kategórií:
obrovský slalom – Z. Kalousková, M.
Tolnayová, D. Marius, M. Parobek, J.
Matula;
beh – S. Očenášová, O. Kmeťová, M.
Stanko, P. Erdziak;
kombinácia obrovský slalom + beh
– S. Očenášová, O. Kmeťová, M. Parobek, J. Matula.
Milan Minarič a Vlado Kalina (za ním) na začiatku
1,5- kilometrového behu.

Foto Stanislava Benická

Novinárska súťaž
pre východniarov
má dve novinky
Regionálna organizácia SSN v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre
žurnalistiku a novinársku fotograﬁu
vyhlasujú 21. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského
regiónu za rok 2015.
Porota na čele s Mgr. Petrom Kubínyim
z Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava
a reportérom Plus 7 dní, delegovaným LITFOND-om, očakáva príspevky redaktorov
a spolupracovníkov tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a internetových
novín v Košickom a Prešovskom kraji.
Tento ročník súťaže má dve novinky
– vyššie ﬁnančné ceny a osobitnú kategóriu pre denných študentov žurnalistiky a masmediálnych štúdií v Košickom
a Prešovskom kraji, ktorých chceme aj
takto motivovať k publikovaniu a intenzívnejšiemu zapojeniu sa do redakčnej praxe
už počas školy. Porota bude hodnotiť predovšetkým objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť, presnosť, objektívnosť a profesionálne majstrovstvo.
Každý autor môže poslať do súťaže najviac
3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického
seriálu uverejnené v tlači, na internete
alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2015. Súťaž je vypísaná pre 5 kategórií:
spravodajské, analytické, beletristické
žánre, novinársku fotograﬁu a študentský príspevok (tu žáner ani médium nie
sú vymedzené). Navyše vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou príspevok, ktorý verne
a originálne odzrkadľuje obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu (viď
štatút a prihlášku na www.ssn.sk)
Príspevky budú hodnotené na odbornom
záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční
na prelome mája - júna v Košiciach.
Katarína Čižmáriková
predsedníčka RO SSN Košice

Navrhnite
diplomové práce
Možno si doteraz pamätáte na tému svojej diplomovej práce, mladší aj na tému
bakalárskej. Domnievate sa, že jej spracovanie nebolo pre spoločnosť užitočné?
Navrhnite pre súčasných študentov také
témy, ktoré sú podľa vás dôležité, osožné
a vhodné na spracovanie. Na vaše nápady čaká vedúca Katedry žurnalistiky Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, tel. kontakt: +421 2 59 339 719
e-mail: svetlana.hlavcakova@uniba.sk
(red)
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Zastavme
sa bratia...
...žiada sa mi čoraz častejšie zakričať
v súvislosti s praktikami mnohých komerčných firiem, ktoré sa pokúšajú „prepašovať“ do médií informácie o svojich
produktoch ZADARMO. Najjednoduchší
spôsob je zorganizovať tlačovku, novinárov pohostiť často až prehnanou ponukou pochutín a pri odchode im strčiť
do ruky DARČEK. S jediným cieľom. Darček, svojim spôsobom záväzok, má novinárovi, ak to vôbec novinár je, pripomenúť, že získané poznatky, o nepochybne
úžasnom a jedinečnom produkte, treba
výstižne zakomponovať ZADARMO do
najbližšieho vydania časopisu či vysielania. Šibalstvo sa podarilo! Firma si spokojne mädlí ruky. Za pár darčekov získa
v médiách priestor, za ktorý by obchodnou cestou „vysolila“ niekoľko desaťtisíc
eur.
Možno aj to je „obchod“, neviem. Možno, aj pre toho-ktorého jednotlivca, ktorý splní cieľ tlačovky, no určite to nie je
„obchod“ pre redakciu. A najsmutnejšie
je, že nech už sa teší tá či oná strana,
v podstate prehrávame všetci, čo sa
motáme okolo médií. A spôsobený mínus nemá len ekonomické ukazovatele.
Kričať sa mi chce pre ten „mínus“, čo už
roky útočí na charakter ľudí pracujúcich
v médiách – DARČEK.
Fakt je, že okruh firiem, čo sú ochotné
zaplatiť za reklamu v médiách, sa stále
znižuje. Vraj „máme“ hospodársku krízu, nemajú nazvyš, šetria. Okruh tých
firiem, čo ju tam majú za DARČEK, stále rastie. Vďaka tomu, že z novinárov
a nenovinárov redakcií, obchodníkov
a neobchodníkov inzertných oddelení, sa
vytráca súdnosť. Profesionalitu možno
často hľadať lupou, česť je skôr archaizmus ako prístup k životu a serióznosť sa
topí v osobnom prospechu...

Do pozornosti
V predchádzajúcom vydaní Fórumu
sme na 9. strane informovali, že nové
Stanovy SSN a Zásady na vykonanie
referenda uverejníme v tomto čísle
časopisu. Ich plné znenie z úsporných
dôvodov nájdete na webovej stránke:
www.ssn.sk
(red)
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Máte mobil? Nakrúťte ním ﬁlm
Abstraktné zábery z mobilných telefónov
využívajú vo ﬁlmoch i známi hollywoodski
režiséri. Nakrúcanie videí mobilom je dnes
popri sociálnych sieťach a globalizácii ďalším znakom súčasnej spoločnosti. So zámerom využiť túto skutočnosť a presmerovať
tvorivý potenciál spravidla mladších ročníkov prichádza Súkromná stredná umelecká
škola ﬁlmová v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Mediapark a RO SSN
Košice. Spoločne v týchto dňoch vyhlásili
súťažný festival ﬁlmov nakrútených pomocou mobilných telefónov MobilFest.
Ide o jedinečný projekt, do ktorého sa môže
zapojiť každý, kto v sebe skrýva tvorivý potenciál. Široká škála technických možností mobilných telefónov nepozná hranice.
Stačí byť originálny a pracovať na svojom
talente.
Krátke videá môžu tvorcovia posielať do
súťaže MobilFest 2016 do 15. apríla 2016,
prostredníctvom formulára na webovej

stránke www.mobilfest.eu. Zaslané videá musia mať minimálnu dĺžku 30 sekúnd
a nemôžu trvať viac ako 5 minút.
O ocenených dielach rozhodne odborná
porota, v ktorej bude mať zastúpenie aj
RO SSN Košice. Výsledky Mobilfestu budú
známe 7. mája 2016 na slávnostnom vyhodnotení v košickom kine Úsmev.
Súťaží sa v troch kategóriách:
I. dospelí (nad 18 rokov)
a) ﬁlmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip);
b) art video;
c) šport (video zo športového podujatia);
II. študenti a žiaci (14 – 18 rokov)
a) ﬁlmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip);
b) art video;
c) šport (video zo športového podujatia);
III. deti (do 14 rokov)
a) voľná tvorba.
(tč)

Pod Šarišským hradom
opäť padali novinárske kolky
Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove
a Mesto Veľký Šariš pripravili tradičné a obľúbené podujatie Novinárske
kolky. Pod Šarišským hradom napísal turnaj vo februári už šestnástu
vydarenú kapitolu. Najprv primátor
mesta Veľký Šariš František Bartko
informoval žurnalistov o tom, čo sa
v meste podarilo urobiť v minulom
roku a o programe a plánoch veľkošarišskej samosprávy v tomto roku.
Potom už padali kolky. Najlepšie
družstvá a jednotlivcov dekorovali
predseda RO SSN v Prešove Milan
Grejták a duša kolkárskeho športu
vo Veľkom Šariši Iveta Perecárová. Kvetke Mudríkovej (TASR) blahoželá predseda RO SSN
Viacerí aktéri z novinárskej obce po- Prešov Milan Grejták.
tvrdili, že to bolo dobré stretnutie,
Foto Viktor Zamborský
stretli sa s kolegami, podebatovali
si, zabavili sa aj si zašportovali.
Jednotlivci:
Poradie družstiev:
- muži do 40 rokov:
1. J. Mačejovský (Prešovské noviny) 211,
1. Regionálna organizácia SSN Prešov
2. I. Kriššák (SITA) 200, 3. D.
(K. Mudríková, M. Jusko, J. Jurčišin,
- muži nad 40 rokov:
M. Grejták) 843 bodov,
1. M. Jusko (TV Prešov) 248, 2. V. Zam2. Prešovské noviny (M. Baranová, J. Maborský (Prešovský večerník) 242, 3. P.
čejovský, D. Dedina, V. Zamborský) 798
Závacký (Cargo info Košice) 213.
bodov;
3. Old boys Press Prešov (P. Závacký, - ženy do 34 rokov:
1. L. Heilová (TV Mediálka PU Prešov)
J. Halčák, Ľ. Dulinová) 708 bodov;
194, 2. J. Kopernická (Lemur Prešov)
4. Lemur Prešov (J. Kopernická, V. Samko190, 3. Ľ. Dulinová (Prešov) 175,
vá, M. Dudlák, I. Kriššák) 657 bodov;
5. Formula 1 Press Prešov (Ľ. Kašický, L. Rá- - ženy nad 34 rokov:
1. K. Mudríková (TASR Prešov) 204,
košová, D. Rákoš, P. Novotný) 656 bodov;
2. L. Rákošová (graﬁčka MM Partners
6. TV Mediálka PU Prešov (V. Bozdošová,
plus Prešov) 155.
P. Zubaľ, L. Heilová, V. Tomek) 596 boJán Jacoš
dov.
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Médiá regiónov a ﬁriem
Okrem tzv. ústrednej tlače existujú na Slovensku aj stovky printových médií v regiónoch, mestách, obciach a podnikoch s tisíckami čitateľov. Viaceré mestá a regióny majú aj vlastné rozhlasové či televízne vysielanie. Aspoň niektoré z nich predstavujeme v tejto stálej rubrike.

Od Pohronského kotlára
k Slovenskej bráne
Aj noviny majú svoje jubileá a zaujímavé pasáže vo svojom životopise. V týchto
dňoch si pripomínajú 65. výročie vzniku podnikových novín v Tlmačoch pamätníci
i doterajší spolutvorcovia a čitatelia. Ich prvé číslo vyšlo 1. marca 1951, mesiac pred
slávnostným spustením výroby v prvej vybudovanej hale mladého strojárskeho
závodu, ktorý vyrástol uprostred poľa neďaleko Levíc.
Noviny vyšli pod názvom Pohronský kotlár
v náklade 100 kusov a boli rozmnožované
cyklostylom. Boli významné aj tým, že udržiavali spojenie medzi mladým závodom
a zamestnancami, ktorí boli na zaučení
v rôznych podnikoch ťažkého strojárstva
po celej republike. Z prvých čísiel novín
sa v archívoch zachovalo len niekoľko. Ale
v ďalších ročníkoch sa redaktori venovali
spomienkam na prvé kroky závodu aj prvé
podoby novín, a tak, na základe zachytených spomienok, vieme poskladať základné fakty o novinách, ktoré sa nezachovali.

Cesta premien

Závodné noviny niekoľkokrát zmenili svoj
názov. Z Pohronského kotlára na My
Kirováci a neskôr v roku 1956 na Kotlár.
V rokoch 1968-1975 vychádzali ako súčasť
okresných novín Pohronie. Slovenské
energetické strojárne S. M. Kirova v Tlmačoch zaznamenali koncom 60. a začiatkom
70. rokov obrovský rozmach. Zaradili sa
medzi najväčšie strojárske podniky zamerané na energetiku nielen v ČSSR, ale aj
v zahraničí. Ich potrebám už nepostačovala príloha v okresných novinách, a tak
v decembri 1975 vyšlo nulté číslo novín
pod názvom Kirovec. Od tohto termínu
vychádzajú podnikové noviny nepretržite
každé dva týždne a stali sa neoddeliteľnou
súčasťou života zamestnancov a ich rodín.
K doteraz poslednej zmene názvu novín
na Slovenskú bránu došlo v roku 1990,
keď sa dovtedy podnikové noviny zmenili
na regionálne noviny s pravidelnou podnikovou prílohou.

Ako veľká rodina

Pri listovaní v starých ročníkoch nám nemôže uniknúť zaujímavý fenomén. Zamestnanci spolu nielen pracovali, ale navyše trávili spolu aj svoj voľný čas. Neboli
to len spoločné chvíle pri športovaní či
kultúre. Z dnešného pohľadu to znie až
nepochopiteľne, ale vytvorili akúsi veľkú
rodinu. Nezištne si vedeli pomôcť, podať pomocnú ruku, podeliť sa o radosť
a úspechy. Postačí jeden príklad z novín,
keď svojmu spolupracovníkovi po veľkom
požiari v rekordnom čase pomohli opraviť
poškodený dom a pridali aj vyzbieranú ﬁnančnú sumu. Mnohé podobné udalosti

Vanda Prandorfyová (vľavo) bola nedávno služobne v Prahe, kde žije Klára Fusková. Bolo úplne
samozrejmé, že sa obe bývalé šéfredaktorky stretli a poslali cez FB srdečný pozdrav do Slovenskej
brány.
Foto archív

z novín nasvedčujú, že byť Kirovákom bolo
cťou i záväzkom. Sama som tento pocit zažila, keď som v roku 1982 prišla pracovať
do redakcie Kirovec ako redaktorka. Boli
to roky, ktoré sú dnes označované za roky
neslobody, ja však vo svojich spomienkach
vidím ten úžasný pocit spoluzodpovednosti a spolupatričnosti. Bolo radosť robiť
noviny, lebo v podniku bola obrovská sieť
dopisovateľov. Napriek tomu, že bolo cítiť
politický tlak na informácie, mnohé sa dalo
povedať medzi riadkami. Záujem o podnikové noviny bol veľký. V tom čase vedenie
podniku opakovane žiadalo povolenie na
zvýšenie nákladu, päťtisíc výtlačkov totiž
nepostačovalo.

S podnikom v srdci

Po prvom redaktorovi Ľuborovi Bátovskom neskôr noviny zostavovali a tvorili:
Ján Hlaváč (1955), Ján Ľahký (1956-59), Ján
Horniačik (1959-70), Július Záhorský (197189), PhDr. Klára Fusková (1990), PhDr. Monika Nemčeková (1990-2003), Mgr. Vanda
Prandorfyová (2003-2016).
Noviny od Pohronského kotlára prešli dlhú
cestu, plnú premien. Dotkli sa ich úspechy
podniku, jeho rozmach i zložité obdobie
po nežnej revolúcii. Pri zmene názvu z Kirovca na Slovenskú bránu v roku 1990 sa

zmenil aj samotný charakter novín. Dovtedy podnikové noviny zachytávali len čiastočne udalosti v obciach a mestách, kde
žili zamestnanci. Napokon sa zmenili na
regionálne noviny s prílohou zameranou
na dianie v SES. V marci 1998 sa od materskej spoločnosti odčlenila redakcia novín
a utvorila spoločnosť SB PRESS, ktorá je
vydavateľom Slovenskej brány dodnes. Napriek zmenám, ktorými noviny prešli, hrdo
sa hlásia k svojmu predchodcovi patriacemu k najstarším novinám s podnikovou
tradíciou na Slovensku. Redakcia má dodnes sídlo v areáli SES v Tlmačoch.

Slovenská brána

Aká je teda šesťdesiatpäťročná jubilantka?
Slovenská brána, ako ju poznáme dnes, je
populárny 16-stranový dvojtýždenník so
štyrmi farebnými stranami, rozširovaný
v okresoch Levice, Zlaté Moravce a v novobanskej oblasti, distribuovaný na domáce
adresy zamestnancov SES, ktorí pôsobia
na rôznych stavbách na území Slovenska i v
zahraničí. Redakcia tvorí noviny na základoch žurnalistickej odbornosti, serióznosti
a úprimného obdivu k tradíciám v okolitom regióne. Na popredné miesto stavia
hrdosť na dedičstvo otcov, obdiv k výrazným osobnostiam regiónu, vyhľadáva
a propaguje talenty a stáva sa iniciátorom
zaujímavých podujatí. Nedáva priestor bulváru, vulgarizovaniu medziľudských vzťahov či politikárčeniu. Takto vytýčená cesta
je v dnešnej zložitej dobe pre menšie regionálne noviny neľahká. Popri starostlivo zvolenom obsahu novín, príťažlivej
graﬁke, musí redakcia bojovať o každého
čitateľa a inzerenta. Našťastie, spoločnosť
SB PRESS, ktorá Slovenskú bránu vydáva,
má vlastné graﬁcké štúdio i tlačiareň, kde
sa tlačia aj iné obecné či školské noviny
a knihy regionálnych autorov. Táto výhoda pomáha redakcii udržať Slovenskú bránu na regionálnom mediálnom trhu.
Monika Nemčeková
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Novinári aj o hrozbách v cestovnom ruchu
Zahraničná spolupráca novinárskych klubov je viac ako inšpiratívna. Vzájomná
informovanosť s partnerskými organizáciami pomáha rozvíjať činnosť FIJET.
Napríklad projekt chorvátskych kolegov
MARCO POLO. Predstavili ho na medzinárodnej úrovni v r. 2009 na kongrese FIJET
v Číne. Od prezidentky FIJET Croatia Tiny
Čubrilovej sme sa všetci dozvedeli, že vznikol v spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu Chorvátskej republiky, a tak už
15 rokov naši chorvátski kolegovia udeľujú
ceny najvýznamnejším chorvátskym i zahraničným novinárom, ktorí
sa v médiách
venujú cestovnému ruchu.
V poslednom
ročníku získalo 13 novinárov
z Chorvátska
i Srbska (Vojvodiny) špeciálne ocenenie
publicitu
za
cestovného
ruchu v rozCena Marco Polo.
hlase, televízii
Foto Djordje Mihajlović
a v printových
médiách. Tradične však získava medzinárodné ocenenie aj novinár zo zahraničia. Tentoraz v
závere roka 2015 získala sošku Marca Pola
americká novinárka Mária Parades za cyklus príbehov z pobytu v Maďarsku, ale aj
rozhlasový redaktor vysielania španielskej
sekcie v Záhrebe David Ray. Účasť na podujatí bola početná a rozšírili ju aj zahraniční kolegovia z 8 krajín. Veď ide o prestížne
ocenenie novinárskej práce v oblasti cestovného ruchu.
Bezprostredne pred udeľovaním cien Marca Pola bol medzinárodný okrúhly stôl na
tému „Terorizmus a žurnalistika v cestovnom ruchu“. Hlavný rečník profesor Dr.
Vladko Cvrtila (dekan z Univerzity aplikovaných vied v Záhrebe) podčiarkol mimoriadny význam práce médií v súčasnom geopolitickom vývoji a v období, keď terorizmus ohrozuje cestovný ruch. Prezentoval
konkrétne príklady aplikácie a frekvencie
jednotlivých slovných spojení a frazeológie v mediálnom prejave. Konkretizoval
súvislosti s pozitívnymi alebo negatívnymi
účinkami verbálnych nástrojov. Z prejavu
Vladka Cvrtila vyplynulo, že požiadavky
na kvalitu obsahového prejavu v médiách
nie sú docenené. Technologické kritériá
v snahe maximalizovať sledovanosť a šokovať čitateľa či diváka sú často prvoradé
a dominujú v práci médií. Domácich aj zahraničných novinárov zaujala aj profesorka dr. Sanda Corak z Chorvátskeho inštitútu turizmu v Záhrebe, ktorá zase konkretizovala bezpečnosť v cestovnom ruchu
v podmienkach Chorvátska. Pribížila výskumné projekty, ktoré sledujú vnímanie
bezpečnosti návštevníkov turistickej de-

rov absolvovala adventný info-trip v Bjelovarsko-bilogorskej oblasti a v Záhrebe, kde
zaujala výnimočná expozícia dvoch tisícok
kuchárskych knižiek v gastronomickom
múzeu rodiny Puntijar.
Slovensko nechce zaostávať za aktivitami
chorvátskych novinárskych kolegov. Už
dnes pripravujeme letné podujatie, ktoré
priláka do Bratislavy mladých fotografov.
Ide o medzinárodnú výstavu fotograﬁí na
tému Emócie a cestovanie, ktorú zorganizujeme koncom júna s perspektívou pravidelného ročného intervalu.
Ľudmila Novacká
predsedníčka Klubu FIJET SLOVAKIA

stinácie každoročne od roku 1987. Stupeň
spokojnosti s prvkom osobnej bezpečnosti
zisťujú u európskych turistov v Chorvátsku
od roku 1998. Dozvedeli sme sa, že Chorváti analyzujú osobnú bezpečnosť nielen
z pohľadu politicko-spoločenského, ale
aj z pohľadu bezpečného pobytu turistu
v konkrétnych službách cestovného ruchu.
Sanda Corak zdôraznila mimoriadnu potrebu spolupráce s médiami, ktoré významne
participujú na tvorbe imidžu
turistickej destinácie.
Keďže každá krajina, ktorá organizuje medzinárodné podujatie
pre novinárov zaoberajúcimi sa
cestovným ruchom chce priblížiť aj čosi z národných tradícií,
Chorváti ho spojili s adventom
a gastronómiou. Najmä v historickom meste Diokleciánovho
paláca v Splite, kde každoročne zažínajú sviečky tretiu adventnú nedeľu na adventnom
venčeku novinári FIJET. Počas
uplynulého adventu sa zapojili
aj partneri FIJET zo zahraničia
– z Anglicka, Francúzska a Slo- Novinári zapaľujú adventnú sviecu.
venska. Ďalšia skupina noviná- Foto FIJET CROATIA

Guľami pomohli ľuďom
Už deviaty ročník beneﬁčného bowlingo- domova v Prešove Monike a Bertimu uhravého turnaja O putovný pohár predsedu diť náklady na súťaže v rýchlokorčuľovaní,
Prešovského samosprávneho kraja Petra ktorému sa aktívne venujú. Dominik Kopil
Chudíka sa uskutočnil na dráhach Bowlin- z Humenného a Andrej Bachura z Hrabovgu pri trati v Prešove. O pohár súťažilo 22 ca nad Laborcom budú môcť absolvovať
družstiev z Prešova, Humenného, Svidní- rehabilitačný pobyt.
ka, Svitu a Vranova nad Topľou. Nechýba- Do ﬁnále postúpilo osem celkov s najlepšílo medzi nimi ani družstvo prešovskej RO mi výsledkami. Z putovného pohára sa teSSN. Podmienkou účasti bolo, aby v kaž- šil kolektív Tampexu Prešov (584 bodov).
dom z družstiev nastúpila minimálne jedna Na druhom mieste skončil Movyrob Prešov
(574 bodov ) a tretí bol celok, ktorý zložil
žena.
Cieľom turnaja je popri spoločenskom Václav Louma JMLJ (561). Novinári skona športovom stretnutí osobností pomôcť čili na ôsmom mieste. Najlepší jednotlivci
aj ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc cu- – ženy: 1. Agáta Nirodová (159,2 bodov),
dzích. V tomto roku sa 8 000 eur rozdelí 2. Zuzana Kalova (149,3 bodov), 3. Hana
medzi deväť prijímateľov. Šestnásťročná Halická (147 bodov). Muži: 1. Juraj Basala
Zuzana Zlatohlavá zo Župčian dostala prí- (231 bodov), 2. Milan Dvorčák (203,3 bospevok na zakúpenie pomôcok pre psíka dov), 3. Rudolf Dupkala (201 bodov).
Viktor Zamborský
so špeciálnym výcvikom, ktorého potrebuje
pre svoj život. Danko Nitzan zo Šarišských
Bohdanoviec si bude môcť kúpiť
špeciálne upravenú interiérovú
stoličku, Martinke Novobilskej
z Kežmarku, ktorá má cystickú
ﬁbrózu, zase pomôže soľná jaskyňa. Timea Kellnerová z Veľkej
Lomnice s rovnakou diagnózou,
môže príspevok použiť na zriadenie domácej telocvične, prešovskí
súrodenci Dávid, Adam, Vanesska
a Bianka Lejkové zasa na kúpu
auta. Šesť súrodencov Demekovcov z Prešova musí použiť tisíc eur
na základné životné výdavky. Výťažok z bowlingu pomôže aj dvom V tíme prešovských novinárov nastúpila aj Kvetoslava Mudnadaným súrodencom z detského ríková – TASR (vpravo).
Foto Viktor Zamborský
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13. komnata spisovnej slovenčiny

Názov obyvateľov Saudskej Arábie
V politickej publicistike sa venuje značná
pozornosť dianiu na Blízkom východe, ktoré v súčasnosti závažne ovplyvňuje život
obyvateľov Európy. Nielen v tejto súvislosti sa okrem iných arabských krajín spomína
Saudská Arábia a jej obyvatelia, a to pod
označením Saudi, príp. Saudovia. Uvedieme niekoľko príkladov: Saudi využili
ochladenie vzťahov medzi Washingtonom a Jeruzalemom. // Irán obvinil Saudov zo zbombardovania ich ambasády.
// Šiítske krajiny boli dejiskom masových protestov proti Saudom. // Saudovia pripravujú inváziu špeciálnych síl do
Sýrie. Pomenovanie Saudi je novotvar, na
ktorý sa chceme pozrieť bližšie.
Pravidlá slovenského pravopisu (2013) pri
názve Saudská Arábia, ktorý je skrátenou
podobou oﬁciálneho názvu Saudskoarabské kráľovstvo, uvádzajú mužské obyvateľské meno Saudskoarab. Podobne sú
utvorené zložené obyvateľské mená od
iných dvojslovných geograﬁckých názvov,
ktorých prvú časť tvorí prídavné meno.
Uvádzam pre porovnanie napríklad: Nový
Zéland – Novozélanďan, Južná Afrika
– Juhoafričan, Severná Amerika – Severoameričan, Latinská Amerika – Latinskoameričan, Severná Kórea – Severokórejčan, Južná Kórea – Juhokórejčan.

Okrem jednoslovného pomenovania sa pri
niektorých dvojslovných názvoch používa aj dvojslovné (neskrátené) obyvateľské
meno, napr. Latinská Amerika – Latinský
Američan, Severná Kórea – Severný Kórejčan, Južná Kórea – Južný Kórejčan. Aj
pri názve Saudská Arábia sa popri zloženine Saudskoarab, v množnom čísle Saudskoarabi, v jazykovej praxi ustálilo dvojslovné obyvateľské meno Saudský Arab,
Saudskí Arabi.
Označenie Saudi (zriedkavejšie Saudovia)
pre obyvateľov Saudskej Arábie sa objavilo pod vplyvom anglického jednoslovného
mena Saudis, v jednotnom čísle Saudi, ktoré
sa v angličtine používa popri dvojslovnom
prívlastkovom pomenovaní Saudi Arabians – Saudskí Arabi. Názov štátu Saudská Arábia, po arabsky As-Sau’údíja, sa
odvodzuje od názvu dynastie kráľovskej rodiny Saudovcov ál-Sa’úd, a to od mena jej
zakladateľa ibn Sa’úda. V angličtine slovo
Saudi znamená saudský, ďalej označuje
príslušníka rodu Saudovcov i obyvateľa
Saudskej Arábie. Keďže v slovenčine výrazy Saud, Saudi nemajú jazykové odôvodnenie, obyvateľov Saudskej Arábie naďalej
volajme Saudskoarabi či Saudskí Arabi.
Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

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.
nespisovné výrazy alebo väzby
akonáhle
antivírový (program)
arabština
auditor
autentičnosť
avšak
baculatý, bacuľatý
backhand (šport.)
baseball (šport.)
bederný
billboard
bezo zbytku
brať k zodpovednosti
brať v úvahu
cez to všetko
čo nevidieť
ďaleko lepší
fena, fenka
manager (managerský, managerstvo)
na internáte, na škole, na izbe, na hoteli
na každý pád
naviazať rozhovor
neísť, neide
Nitrančan, Nitrančanka

správne výrazy alebo väzby
len čo, sotva, ledva, hneď ako
antivírusový
arabčina
audítor
autentickosť
ale, no, ibaže, lenže
bucľatý
bekhend
bejzbal, bejzbalový
bedrový
bilbord
bez zvyšku
brať na zodpovednosť
brať do úvahy; vziať do úvahy
napriek tomu, jednako
čochvíľa, čoskoro, onedlho
oveľa lepší
suka, sučka
manažér (manažérsky, manažérstvo)
v internáte, v škole, v izbe, v hoteli
v každom prípade, určite
nadviazať rozhovor
nejsť, nejde
Nitran, Nitrianka
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Poznámka čisto vecná...
Autobus mestskej dopravy, ako dopravný
prostriedok je celkom dobrý vynález. Obyčajne, ak ste v dobrej pohode a aj ostatní
spolucestujúci mali vydarený deň, jeho
prostredie je takmer komorné.
Dokonca, aj keď sa veziete z práce a je piatok, neprekáža vám ani vyzváňanie mobilov, drganie a stisk pri dverách, keď sa blíži
zastávka. Často ste svedkami pestrej zmesi
rozhovorov na témy, poskytujúce možnosť
zapojiť sa úplne nestranne do debaty, priam
štátnicky dôležitej... Tak to bolo v jeden piatok, keď po ňom nasledovala volebná sobota. Starší muž, podľa všetkých znakov, aké
pokročilejší vek so sebou prináša, sa pridal
do hlasnej debaty dvoch mládencov. Téma
a vehementné presviedčanie sa oboch
o kvalite známeho kandidáta na post „záchrancu“ našej vlasti pred pohromami rôzneho druhu, v ňom prebudila iskru rétora
a znalca tradičných volebných zvyklostí:
„Však ho zvoľte znova! Veď je ako nacicaná
blcha – nebude už toľko štípať... Tí noví, to
sú mladé a hladné blchy...“
Netušil som, že starký je emeritný entomológ a vyberie si za príklad zo života cicavého hmyzu, práve stravovací režim, ktorý tejto hávedi je užitočný už od nepamäti. Len
mi nebolo jasné, koľkým už takto vo svojom živote poradil. V pondelok som totiž
pochopil, že v autobuse ho tí dvaja zrejme
nepočúvli...
Ján Sand

V Tatrách o Tatrách
Zrekonštruovaná zrubová stavba Vila Alica
je priamo v centre Vysokých Tatier, v tatranskej osade Starý Smokovec. Prvé poschodie
v nej zaberá súkromné slovenské múzeum.
Návštevníci sa môžu oboznámiť s minulosťou Tatier a turizmu v nich vďaka mnohým
záberom, z ktorých najstaršie majú vyše
140 rokov. Celoročná expozícia múzea totiž ukazuje život, atmosféru a premeny Tatier zachytené objektívom fotoaparátu či
kamery, ako aj umenie ľudí, ktorí v oblasti
ﬁlmu a fotograﬁe pôsobili už od roku 1870.
Samostatná časť výstavy je venovaná dielam osobností kinematograﬁe a fotograﬁe
pôsobiacich v Tatrách. Vďaka výpovediam
blízkych, či vystaveným osobným exponátom návštevník bližšie spozná osobnosti,
akými boli Karol Divald st., Juraj Weincziller
či Milan Legutky.
Časť múzea sa venuje vývoju fototechniky
od konca 19. storočia. Mladší návštevníci sa
oboznamujú s čímsi celkom neznámym, tí
skôr narodení, čo ešte pred 20 rokmi fotografovali či ﬁlmovali na celuloidové ﬁlmy sa
vrátia do rokov mladosti. Medzi exponátmi
nechýba fotoaparát – zrkadlovka Flexaret,
Ľubiteľ, ba ani fotoaparáty Canon, Praktica,
Fed či Smena, premietačka Meopta, škatuľky na ﬁlmy, zväčšovák na výrobu fotograﬁí.
Viacerí starší návštevníci vysvetľujú vnukom, ako sa voľakedy fotografovalo, robili
fotograﬁe v tmavých komorách pri červenom svetle, premietali farebné diapozitívy.
(mn)
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Stanoviská SSN

Odišla televízna legenda.
Selektívnosť
Karol Polák zomrel vo veku 81 rokov v informovaní?
Šesť olympijských hier, šesť zimných olympijských hier,
deväť majstrovstiev sveta vo futbale a desiatky svetových aj európskych krasokorčuliarskych šampionátov.
Dlhoročný športový komentátor Karol Polák sa tomuto
„remeslu“ venoval takmer 35 rokov. Excelentný novinár
v roku 2014 v Českom rozhlase povedal: „Fandím Čechom
aj Slovákom, nie sme predsa znepriatelené krajiny.“
Nielen slovenská, ale aj česká športová scéna smúti. Karola Poláka, rodáka
z Bratislavy (7. 9. 1934), milovali fanúšikovia futbalu, krasokorčuľovania, ale aj
iných športov, veď neraz komentoval aj
zápasy z ľadového hokeja. Muž s hlbokým hlasom vyštudoval herectvo aj spev.
V mladosti bol futbalista i basketbalista. Športoví nadšenci sa však s Karolom
Polákom ako legendárnym komentátorom zoznámili najskôr na rozhlasových
vlnách. Neskôr, na začiatku 60. rokov
minulého storočia prešiel Polák do športovej redakcie Československej televízie.
Čakala tam naňho pestrá a úspešná novinárska kariéra.
Bol to Karol Polák, kto divákom
sprostredkoval rozhodujúci gól futbalistu Antonína Panenku z finále majstrovstiev Európy v roku 1976 v Beleh-

rade. A tiež to bol práve Polák, kto v ére
čiernobielej televízie myslel na divákov
natoľko, že im vždy opísal aj farby oblečenia športovcov, čo bolo zaujímavé najmä u krasokorčuliarov. Zúčastnil sa na
mnohých turnajoch, medzištátnych futbalových zápasoch či ďalších európskych
súťažiach. Je tiež spoluautor knihy s názvom Pripútaný k mikrofónu (1972), ktorú napísal spolu s českým kolegom Vítom
Holubcom.
Karol Polák zomrel 17. januára 2016
v Podunajských Biskupiciach po ťažkej
chorobe. Mal 81 rokov.
Jeho celoživotné dielo sa zaradilo k najväčším ozdobám celej slovenskej žurnalistiky.
Česť jeho pamiatke!
(red)

Za Petrom Kerlikom
Už mu nezavolám,
aby mi poradil to
správne slovíčko do
anglického
môjho
textu. Poznal nuansy
nielen angličtiny, ale
aj ďalších siedmich
c u d z í c h j a z y ko v
a najmilším z nich
mu bola fínčina. Fínsko považoval za
svoju druhú vlasť, niekoľko rokov tam žil
ako učiteľ slovenčiny na vysokej škole, po
roku 1989 sa stal prvým československým
veľvyslancom v tejto severskej krajine.
Rodený Košičan vyštudoval na Univerzite
Komenského v Bratislave knihovníctvo,
no roky pôsobil v redakcii Revue svetovej
literatúry. Znalosti knihovníka potom využíval pri zostavovaní bibliograﬁe jednotlivých ročníkov.
Členom novinárskej organizácie bol od
roku 1976, po roku 1989 bol niekoľkokrát
členom Predstavenstva SSN a po dve volebné obdobia podpredsedom. Vďaka
rozsiahlym vedomostiam a mnohým spoločenským kontaktom bol vždy výborným

a fundovaným poradcom, na ktorého sa
dalo spoľahnúť. Bol priekopníkom myšlienky ekonomického prínosu kultúry pre štát
a neprestával ju presadzovať u predstaviteľov štátnej moci, a to aj s podporou Slovenskej koalície za kultúrnu diverzitu, ktorej je SSN členom.
Angažoval sa aj v slovenskej pobočke PEN
Klubu, hrával na javisku Divadla Astorka,
najmä, ak potrebovali rodeného Angličana.
Pomáhal tiež vedeniu divadla jazykovými
znalosťami pri zahraničných kontaktoch.
Aj keď bol intelektuál, vôbec sa nevyhýbal
manuálnej práci ani technike. Na chalupe
v Beckove kosil trávu, neváhal ísť priateľom či priateľkám vymaľovať byt, namontovať poličky alebo „umravniť“ štrajkujúci
počítač.
Keď sme sa nedávno stretli, rozprával
o tom, ako veľa práce má, na akých prekladoch práve robí. Nedokončil ich. Odišiel od
nás, no hlavne od svojej manželky a dvoch
dcér, ani nie zo dňa na deň, ale doslova
z minúty na minútu.
Zuzana Krútka

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová poslala vláde Slovenskej republiky
vyrozumenie. Dôvodom majú byť podľa
ombudsmanky zásahy vlády premiéra
Roberta Fica do slobody prejavu a tlače.
Na svojom internetovom spravodajskom
portáli o tom informoval Denník N. O čo
presne ide? Vláda odmieta niektorým novinárom odpovedať na otázky. Na internetovej stránke SSN (www.ssn.sk) si môžete prečítať všetko podstatné o spore,
vrátane chronológie súvisiacich udalostí,
stanovísk SSN, Tlačovej rady SR či Asociácie vydavateľov tlače.
Slovenský syndikát novinárov, ako
stavovská organizácia novinárov, nezávislá od politických, ekonomických,
ideologických a náboženských orgánov
a organizácií nesúhlasí s rozhodnutím
vlády SR nekomunikovať s vybranými
novinármi. Postup, ktorý presadzuje premiér SR Robert Fico, podľa SSN
obmedzuje právo na slobodu prejavu
a slobodu tlače na Slovensku, limituje
prácu novinárov a ohrozuje demokraciu a kvalitu právneho štátu. Slovenský
syndikát novinárov prejavuje solidaritu s každým novinárom, ktorému nie
je dovolené vykonávať žurnalistické
povolanie slobodne a bez prekážok.
V poskytovaní informácií jednotlivým
médiám by podľa SSN nemali orgány
verejnej správy postupovať selektívne
a obmedzovať tak prácu médií.
(ssn.sk)

Objektivita
médií?
Slovenský syndikát novinárov, člen Medzinárodnej federácie novinárov (MFN) a Európskej federácie novinárov (EFN), považuje zmeny v poľskom mediálnom zákone
za ohrozenie nezávislosti verejnoprávnych
médií v Poľsku.
Ako stavovská organizácia novinárov,
nezávislá od politických, ekonomických, ideologických a náboženských orgánov a organizácií verí, že úloha médií
verejnej služby je pre fungovanie právneho štátu s demokratickým zriadením
nenahraditeľná. Verejnoprávne médiá
by mali byť garantom slobody prejavu
a priestorom na kritické posudzovanie
práce politikov a štátnych inštitúcií.
Podľa Slovenského syndikátu novinárov
sporná novela zákona oslabuje ochranu
slobody slova v Poľsku a ohrozuje slobodné prenášanie informácií poľskými
verejnoprávnymi médiami.
(ssn.sk)
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Perom a objektívom eléva

Štrajk podľa študentov
Aj keď to môže znieť inak, Štrajkovica nebola typickou študentskou zábavou. Vysokoškoláci na nej diskutovali o priebehu
štrajku a slovenskom školstve.
Študenti nič nestrácajú, no môžu pomôcť.
Toto heslo znelo počas Štrajkovice, ktorú
zorganizovala študentská iniciatíva Ďakujeme, že vieme. O problémoch školstva sa
tak hovorilo aj vo vysokoškolskom meste
Mlynská dolina v internáte Ľudovíta Štúra
v utorok 23. februára v Bratislave.
Všetci čo prišli, ukázali, že im to nie je jedno. Rovnaký názor zdieľa aj študent Samuel Chrťan z Katedry žurnalistiky FF UK
v Bratislave. „Štrajk som sledoval z pohod-

Študentská Štrajkovica
Foto Webjournal/Romana Gogová

lia obývačky a držal som im palce,“ opisuje
svoju predštrajkovú náladu. Potom sa však
rozhodol vyjadriť svoj názor a pomôcť.
Rovnaký impulz získali aj ďalší študenti
z iniciatívy Ďakujeme, že vieme, ktorí sa zúčastňovali na štrajkových aktivitách Iniciatívy slovenských učiteľov a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Práve vysokoškolskí
pedagógovia prevzali štrajkovú štafetu od
materských, základných a stredných škôl.
Štrajk viedli od 15. februára.
Aj keď podľa organizátorov diskusie štrajk
nebude po voľbách pokračovať, nepoľavia.
Chvíľu síce nebude s kým rokovať,
o to viac ale chcú byť pripravení.
Štrajkovica preto nebola len o rečnení, premietali na nej aj zábery
z predchádzajúcich akcií. Neskôr
vystúpili aj hudobníci, ktorí tu neboli náhodou. „Prišla som, lebo súhlasím so štrajkom. Aj tak si myslím,
že sa udialo málo. Hlavne na katedre žurnalistiky, tam by malo byť
viac počuť občiansky hlas,“ myslí
si speváčka a študentka Miroslava
Miškechová, ktorá na Štrajkovici
odspievala krátky koncert.
Romana Gogová
(študentka, 1. ročník Mgr., KŽ FF UK)

Katedra žurnalistiky Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove má za sebou prvé semestre bakalárskeho štúdia. Oslovili sme dekanku fakulty PhDr. Petronelu Šebestovú PhD.

Bude škola otvárať aj magisterský stupeň štúdia?
Áno, pripravujeme aj magisterské štúdium.
Podali sme žiadosť o akreditáciu. Máme

Žurnalisti
slávnostne
otvorili semester
Na Katedre žurnalistiky Fakulty sociálnych
štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove otvorili 11. marca letný semester. Vedúci katedry Jozef Bohunický, PhD. vyhodnotil zimnú časť štúdia. Poznatkami a skúsenosťami prispeli do následnej diskusie aj
prítomní pedagógovia či študenti.
V zimnom semestri študenti druhého
ročníka pod pedagogickým vedením

Netreba poľaviť

Už máme na čo nadviazať
Pani dekanka, ako hodnotíte začiatky
štúdia žurnalistiky, naplnili sa vaše očakávania?
Samozrejme, potešili nás. Toto žurnalistické dieťa je dielom docentky Eleny Hradiskej
a docenta Petra Valčeka. Študijný odbor
žurnalistika bol kvalitne pripravený, preto nám ho akreditačná komisia schválila.
Po prvých semestroch vidím, že už máme
na čo nadviazať. Čo sa týka študentov,
tak ešte len začíname. Veľa ich nie je, ale
o to kvalitnejší je vzťah učiteľ a študent.
Je zaručený individuálny prístup a myslím
si, že sa dodržiava v plnej miere. Výučbu
sme skvalitnili vybudovaním moderného
televízneho štúdia. Prajem si, aby sme mali
s médiami takú spoluprácu, pri ktorej by
študenti Vysokej školy Danubius vstúpili
do povedomia našej spoločnosti.
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Stela Macejíková spovedá dekanku Petronelu Šebestovú.
Foto Ivana Tomanová

kvalitných garantov a veľmi dobre postavený študijný plán, na ktorom sa mi páči hlavne spojenie teórie s praxou a zameranie na
regionálnu žurnalistiku.
Stela Matejíčková
(študentka, 2. ročník KŽ, VŠ Danubius)

M. Nemčeková odovzdáva novinársky preukaz
Zlatici Gregorovej a Stele Macejíkovej.
Foto Ivana Tomanová
(študentka, 2. ročník KŽ, VŠ Danubius)

PhDr. Anny Sámelovej nahrali CD pod
názvom Meníme text na zvuk, určené
pre Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Slúži na počúvanie, ale na obale
nechýba ani text v Braillovom písme. Jedinečné dielko vzniklo s ﬁnančnou podporou školy, príspevku SOZA a hudobného
vydavateľstva Universal Music. O tom, že
urobilo radosť adresátom svedčí aj poďakovanie PR manažérky Únie slabozrakých
a nevidiacich Slovenska Dušany Blaškovej,
ktoré tlmočila Anna Sámelová.
Pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdala
druhá podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Monika Nemčeková prvým študentom preukazy SSN a privítala
ich v radoch novinárskej organizácie.
V mene katedry a študentov sa Jozef Bohunický poďakoval garantke študijného
odboru Žurnalistika na VŠD docentke Elene Hradiskej za všetko, čo urobila pre prípravu a rozbeh tohto odboru v škole.
Dekanka fakulty PhDr. Petronela Šebestová, PhD. poskytla študentke Stele Macejíkovej krátky rozhovor, ktorý sledovali prítomní a na ktorý nadviazala neformálna
diskusia o budúcnosti školy a možnostiach
ďalšieho rozvoja štúdia. V nej zaznelo aj
želanie vedenia školy, aby sa absolventi
žurnalistiky vždy držali pravdy a novinárskej etiky. Celé stretnutie zachytila fotoobjektívom druháčka Ivana Tomanová.
Marcela Bednárová
(študentka, 2. ročník KŽ, VŠ Danubius)
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Nesloboda tlače v Turecku trvá
Turecký ústavný súd v Ankare na
konci februára 2016 rozhodol, že v
prípade dvoch väznených novinárov
z opozičného denníka Cumhuriyet
boli porušené ich práva. Šéfredaktor
Can Dündar a zástupca regionálneho vydania tohto denníka v Ankare
Erdem Gül boli za mrežami tri mesiace, a to pre obvinenia z napomáhania teroristickej organizácii a vyzradenia štátnych tajomstiev. Novinári
totiž obvinili vládu z pašovania zbraní do Sýrie. Dôkazy v podobe fotograﬁí uverejnili v denníku. Proces s Foto hurriyetdailynews.com
dvojicou sa však neskončil. Obom
obžalovaným hrozí doživotie. Turecké úrady navyše v marci 2016 prevzali stvo v Európskej únii a slobodu slova by
kontrolu nad hlavným opozičným denní- preto malo rešpektovať. Turecko obsadilo
kom Zaman. Na potláčanie slobody slova 149. miesto zo 180 krajín sveta hodnotev Turecku dlhodobo upozorňuje organi- ných v rámci rebríčka indexu slobody tlazácia Amnesty International. Na Ankaru če. Poradie každoročne zostavuje organisa však zniesla kritika aj z Washingtonu zácia Reportéri bez hraníc.
(čtk, Správy RTVS - md)
a Bruselu. Turecko je kandidátom na člen-

Utečenci
s vlastnými novinami
V Nemecku začali vychádzať prvé celoštátne noviny pre utečencov v arabčine.
Šéfredaktorom bezplatného mesačníka
Abváb (Brána) je 26-ročný utečenec zo
Sýrie Ramí Ášik. Žije v Kolíne nad Rýnom.
Obsah novín tvoria aj správy o arabskej
komunite v Nemecku, správy o dianí v zahraničí, ale aj témy z Nemecka. Mesačník
distribuujú všade tam, kde žijú utečenci.
Podľa mediálnych expertov ide o správny
krok smerom k integrácii cudzincov v Európe.
(čtk, Správy RTVS - md)

Víťazi World Press Photo
Novinárskou fotograﬁou roka sa stala
čiernobiela snímka zachytávajúca sýrske

bábätko pod ostnatým drôtom. Prestížnu
súťaž World Press Photo vyhral záber, na
ktorom otec odovzdáva
dieťa do rúk inej osoby
pod ostnatým drôtom na
hranici Srbska a Maďarska. Autorom je Austrálčan Warren Richardson.
Fotograﬁu urobil vlani
v auguste pri maďarskej
hraničnej obce Röszke.
Iné fotograﬁe dokumentujúce súčasnú utečeneckú krízu v Európe, uspeli
aj v iných kategóriách súťaže.
(čtk, omediach.com, worldpressphoto.org - md)

Foto mediahub.cz

Smutná štatistika

Otec odovzdáva dieťa.
Foto Warren Richardson

Zmeny na mediálnom trhu
Britský denník The Independent končí Nový denník nechce byť bulvárny, ale opso svojím tlačeným vydaním. Noviny, timistický.
(čtk, mediar.cz - md)
ktoré vznikli ešte pred 30 rokmi, prechádzajú na elektronický formát. Ide o historickú zmenu.
Pre The Independent v minulosti písalo viacero známych novinárov, napríklad
Helen Fieldingová, autorka
románov o Bridget Jonesovej. V Spojenom kráľovstve
však začal po 30 rokoch vychádzať nový tlačený denník s názvom The New Day.
Jeho cieľovou skupinou sú
vraj čitatelia, ktorí majú na
noviny denne iba 30 minút. Foto medialne.etrend.sk

Foto en.rsf.org

Podľa Medzinárodnej federácie novinárov
v roku 2015 zahynulo pri práci 112 novinárov. Federácia chce výročnou správou
vyjadriť podporu a úctu odvážnej reportérskej práci a obrovskej obeti, ktorú za
ňu zaplatili novinárky a novinári. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc však prišlo
v roku 2015 na celom svete o život celkovo
142 novinárov, občianskych žurnalistov či
iných zamestnancov médií. Zomierali nielen pre konﬂikty v Sýrii, Jemene či Mexiku,
ale napríklad aj pri teroristickom útoku
na parížsky satirický týždenník Charlie
Hebdo.
(čtk, Správy RTVS - md)
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Blahoželáme jubilantom
Apríl
2. 4. 1936
2. 4. 1956
6. 4. 1936
7. 4. 1956
8. 4. 1941
8. 4. 1956
9. 4. 1966
12. 4. 1966
13. 4. 1941
13. 4. 1966
15. 4. 1961
17. 4. 1941
19. 4. 1961
22. 4. 1956
23. 4. 1956
25. 4. 1951
27. 4. 1921
28. 4. 1956
30. 4. 1961

Máj
7. 5. 1951
9. 5. 1936
16. 5. 1956
18. 5. 1956
18. 5. 1956
19. 5. 1956
23. 5. 1951
24. 5. 1956
26. 5. 1951
30. 5. 1951

– Tibor Michal, Bratislava
– Juraj Pavlovič, publicista,
Bratislava
– Ivan Schuster, Bratislava
– Jozef Ornth, Badín
– Rudolf Haspra, Bratislava
– Dalibor Klíma, Auto
magazín, Bratislava
– Ivor Lehoťan, Šport,
Banská Bystrica
– Miroslav Minďáš, TV SEN,
Skalica
– Ľudomír Kapalla,
Spišská Nová Ves
– Slavomír Machala,
publicista, Bratislava
– Zoja Droppová
Projekt, Bratislava
– Milan Holub,
Dunajská Lužná
– Mária Majerčáková,
Katolícke noviny,
Bratislava
– Magdaléna Fazekašová,
publicistka, Bratislava
– Oľga Škorecová,
publicistka, Bratislava
– Karol Puchner,
Dunajská Lužná
– Pavel Branko, Bratislava
– Ján Luterán,
voľný novinár, Prešov
– Ján Roško, voľný novinár,
Žilina
– Mikuláš Ťahla,
voľný novinár, Prešov
– Edita Chrenková,
Bratislava
– Daniela Tillner, Kittsee,
Rakúsko
– Miroslava Trizmová,
voľná novinárka,
Bratislava
– Kvetoslava Mudríková,
TASR, Prešov
– Jana Meesová,
voľná novinárka,
Bratislava
– Rudolf Gallo, Bratislava
– Imrich Klokner,
voľný novinár,
Dolné Orešany
– Anna Sláviková,
Bratislava
– Jozef Pacacha, Bratislava

Jún
3. 6. 1946
5. 6. 1931
6. 6. 1946
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– Mirjana Šišoláková,
Bratislava
– Vojtech Balázs, Bratislava
– Milan Balog, Bratislava

13. 6. 1956
16. 6. 1941
16. 6. 1956
23. 6. 1956
26. 6. 1951

– Vladimír Dian,
voľný novinár, Trenčín
– Ján Lofaj, Bratislava
– Ján Nemec, voľný novinár,
Bratislava
– Ľubica Pavlovičová,
Designum, Bratislava
– Elena Seilerová, Bratislava

Noví členovia SSN
Ernö Lelkes, publicista
Ladislav Vörös, publicista
Michal Zimáni, publicista
Radka Križanová, Lekárnik
Pavol Machnič, publicista
Monika Ujlacká, Rádio Lumen
Lucia Ertľová, Turiec online
Gabriela Mezeiová, Akadémia médií
Ján Puchovský, voľný novinár
Szilvia Korpášová, TV Nové Zámky
Brigita Dávid, TV Nové Zámky
Erik Argaláš, VŠ Danubius
Zlatica Gregorová, VŠ Danubius
Stela Macejíková, VŠ Danubius

Prispeli na Sociálny fond SSN
Ľubica Pavlovičová
Helena Kovácsová
Emil Flaška
Tibor Hradílek
Vlasta Vrabcová
Eva Hornišová
Ladislav Janků
Igor Aksamít
Jaroslav Kmeť
Mária Riháková
Soňa Ludvighová
Viera Holubová
Vladimír Linder
Jana Millerová
Juraj Čelko
Vladimír Linder
Jana Millerová
Iveta Malachovská
Ďakujeme!

5€
5€
20 €
5€
5€
20 €
5€
5€
5€
15 €
5€
10 €
10 €
5€
40 €
10 €
5€
35 €

Opustili naše rady
24. 12. 2015
21. 2. 2016
1. 3. 2016
13. 3. 2016

– Viera Gajdošová (89 r.)
– Ladislav Konečný (69 r.)
– Peter Kerlik (69 r. )
– Jitka Burianová (71 r.)

Zaplatili ste už?
Ak ste ešte nezaplatili členský príspevok na rok 2016, urobte tak v najbližších
dňoch. Vaša členská legitimácia bez novej známky platí iba do 31. marca.
Pripomíname:
• činní novinári

25 €

• mimoriadni členovia

40 €

• seniori, členovia na materskej alebo rodičovskej dovolenke, študenti
žurnalistiky a masmediálnych štúdií (denného štúdia) a interní doktorandi,
nezamestnaní – najmenej 6 mesiacov (na základe potvrdenia z úradu práce)

10 €

Členské, 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 Kancelárii SSN v Bratislave alebo poštovou poukážkou na adresu SSN
(Slovenský syndikát novinárov, Župné nám. 7, 815 68 Bratislava, s poznámkou pre adresáta – členské 2016), prostredníctvom bankovej platby (platbu žiadame avizovať) – číslo účtu SSN: SK18 3100 0000 0040 4000 1161, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný
symbol 664. V prípade, že požadujete známku na rok 2016 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 organizácií.
(red)
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