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 SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV

Ceny a prémie Literárneho fondu
Slovo editora

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

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

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

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

editor

ivot je sínusoida. Vzostupy striedajú pády.�

Soòa Ludvighová
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Etika
pod lupou
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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

ospodárska si-
tuácia našej or-
ganizácie bola 

hlavným rokovacím 
bodom oboch zasad-
nutí Predstavenstva 
SSN (30. júna a 8. 
septembra). Slovenský 
syndikát novinárov 
pristúpil k viacerým výdavkovým škrtom, 
dotkli sa centrály aj niektorých regiónov, 
ktoré disponovali vlastnými kanceláriami. 
Úspory, ktoré sme dosiahli, v určitom roz-
sahu pomohli, je však nevyhnutné zvyšova-
nie vlastných príjmov. Príkladom môže byť 
košická regionálna organizácia pod vede-
ním K. Čižmárikovej, ktorá na 5. zasadnutí 
Predstavenstva SSN poskytla „návod“ na 
zvyšovanie vlastných aktivít v regiónoch. 
Z výberu členských príspevkov a organizo-
vania novinárskych akcií tento cieľ určite 
nedosiahneme, kalkulovať nemôžeme ani 
s príjmami z väčších projektov, na ktoré 
sme v minulosti predovšetkým dopláca-
li. Mementom je napríklad Mediaregion. 
Uprednostňujeme preto menšie projekty, 
do ktorých sme sa v tomto roku zapojili, 
ťažisko príjmovej zložky naďalej zostáva 
v hospodárení s majetkom, ktorý nám ešte 
zostal a nebol ešte v plnej miere využitý. 
Ide najmä o prenájom zostávajúcich voľ-
ných priestorov v Dome novinárov a lepšie 
zvládnutie PR aktivít, ktoré sú najľahšie re-
alizovateľné i za súčasných ekonomických 
podmienok. Určite ešte vidieť rezervy v na-
šom hospodárení, je to však predovšetkým 
o nás samotných, aby sme našu organizá-
ciu definitívne dostali z režijnej neistoty. 
Reakcií členskej základne ako to dosiahnuť 
neustále pribúda, zaoberať sa budeme aj 
otázkami zlepšenia imidžu SSN smerom 
k vlastným členom. Už onedlho chceme 
spustiť novú verziu internetovej stránky 
Slovenského syndikátu novinárov, ktorá 
by mala byť dostupná aj prostredníctvom 
mobilných platforiem. V budúcom roku 
nahradíme pôvodné novinárske preukazy 
novými, pripravená je i kampaň na komu-
nikáciu s masmediálnymi vysokými a stred-
nými školami. Nechceme ale zostať iba pri 
týchto aktivitách, radi by sme sa posunuli 
ďalej. Pôjdeme však len takým tempom, 
aké si môžeme dovoliť.

Daniel Modrovský
predseda SSN

PREČÍTAJTE 
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Editoriál Syndikát bez  
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Ekonomické 
výzvy

Pred 15 rokmi sa zrodila Tlačová rada SR. Zaujímavé je pripomenúť si, kto stál pri 
jej zrode a čo vôbec podnietilo jej vznik. Na mieste je však aj pohľad na jej činnosť. 
Mohla viac zasahovať a riešiť etické problémy? Tieto aj mnohé ďalšie otázky adre-
sovalo Radio  Regina Košice jej predsedovi Júliusovi Lőrinczovi, ktorý ponúkame do 
pozornosti. 

Tlačová rada: za 15 rokov 300 podnetov

Médiá musia slúžiť verejnosti, 
nie vládnucim garnitúram

Ako vznikla Tlačová rada Slovenskej re-
publiky a kto stál pri jej zrode?
Vznikala trochu ťarbavo a zdĺhavo, skoro 
tak ako sa u nás buduje diaľničné prepo-
jenie  Bratislavy a Košíc. Hoci prvý etic-
ký kódex novinárov pripravil a schválil 
Slovenský syndikát novinárov už v roku 
svojho vzniku, teda v roku 1990, 
funkčný orgán, ktorý sleduje do-
držiavanie kódexu začal pôsobiť 
až v apríli 2002. Bola to Tlačová 
rada Slovenskej republiky, kto-
rej zakladaciu listinu podpísali 
2. októbra 2001. Signatármi boli 
vtedajší predseda Asociácie na 
ochranu novinárskej etiky Jozef 
Dukes, za Slovenský syndikát 
novinárov Ján Füle a za vtedaj-
šie Združenie vydavateľov pe-
riodickej tlače Miloš Nemeček. 
Tieto dve posledne spomínané 
organizácie novinárov a vyda-
vateľov vytvorili totiž predtým 
Asociáciu na ochranu novinár-
skej etiky – AONE, ktorej vý-
konným orgánom sa stala práve 
Tlačová rada. Prvým predsedom 
rady bol svetoznámy slovenský 
grafik Miroslav Cipár a prvými
členmi advokát Ján Hrubala, 
evanjelický biskup Ivan Osuský, 
aktivista mimovládnych organi-
zácií Pavol Demeš, historik Ivan 
Kamenec a pedagogička v oblasti psycho-
lógie médií Elena Hradiská. Vystriedali sa 
v nej aj mnohé iné významné osobnosti, 
ako napr. spisovateľka Gabriela Rothmaye- 
rová, mediálny analytik Andrej Školkay, 
profesor ružomberskej Katolíckej uni-
verzity Amantius Akimjak alebo advokát 
a medzinárodne uznávaný odborník na 
mediálne právo Peter Kerecman, ktorý 
pôsobí v rade aj teraz.    

Tlačová rada Slovenskej republiky 
vznikla v roku 2001, teda osem ro-
kov po vzniku Slovenskej republiky. 
Kto sa dovtedy zaoberal etickými 
prehreškami novinárov a prečo TR SR 
vznikla až tak pomerne neskoro po 
osamostatnení Slovenskej republiky? 

Niežeby sa etické prehrešky novinárov 
dovtedy nepretriasali, boli však viac 
predmetom súdnych konaní. Deväťdesia-
te roky minulého storočia boli v mediál-
nom priestore na Slovensku viac pozna-
čené takpovediac existenčnými zápasmi 
médií a bojom za slobodu slova a infor-
mácií. Možno je tak trochu paradox, že 
premýšľanie o vytvorení Tlačovej rady 

(Pokračovanie na 5. str.)

Foto Soňa Ludvighová
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Na zasadnutia Predstavenstva SSN (P SSN) pozývame pravidelne aj predsedov tých re-
gionálnych organizácií, ktoré nemajú zastúpenie v tomto orgáne. Viackrát to doteraz 
využila len predsedníčka košickej RO SSN Katarína Čižmáriková, z rôznych dôvodov sa 
ospravedlnili ostatní regionálni predsedovia z 5. zasadnutia P SSN, ktoré sme cielene 
rozšírili práve o nich. Na programe bola totiž regionálna agenda. 

Predstavenstvo SSN zasadalo 30. júna a 8. septembra 2016

Syndikát už nie je v štruktúrach Akadémie médií

Regionálne zhromaždenia členov SSN 
by mali byť podľa uznesenia 5. zasadnutia  
P SSN (30. 6. 2016) v termíne od 21. sep-
tembra do 21. novembra 2016, vtedy uply-
nie rok od 12. snemu SSN, ktorý zvolil 
predsedu SSN, 6-členné Predstavenstvo 
SSN a 3-člennú Kontrolnú radu SSN.
12. snemu SSN predchádzali regionálne 
zhromaždenia (8. 10. v Banskej Bystri-
ci, 14. 10. v Prešove a v Košiciach, 15. 10. 
v Nitre, 21. 10. v Trnave, 22. 10 v Trenčíne, 
29. 10. 2015 v Žiline), ktoré síce bilancovali 
svoju činnosť a volili si delegátov na snem, 
nevolili však regionálnych funkcionárov: 
predsedov, výbory, kontrolné komisie. 
Pred voľbami v regiónoch
Stanovy SSN neupravujú, kedy máme voliť 
regionálnych funkcionárov, spravidla však 
tieto voľby predchádzajú snemu. Voľbu 
nových regionálnych orgánov sme teda 
odsunuli o jeden rok. Nič sme neporušili. 
V čase vlaňajšieho novembrového snemu 
SSN boli totiž regionálni funkcionári vo 
funkciách len dva roky, ten tretí rok uply-
nie v novembri 2016. Keďže Stanovy SSN 
tento problém neriešia, ale regionálne 
organizácie pracujú v súlade so Štatútom 
RO SSN (tento základný novelizovaný do-
kument schválilo 3. zasadnutie P SSN 25. 2. 
2016), každá regionálna organizácia si ho 
môže prispôsobiť vlastným podmienkam 
po schválení vo vlastnej RO SSN. 
Je dôležité a potrebné, aby sme zvolali na 
jeseň 2016 (21. septembra až do 21. no-
vembra) regionálne zhromaždenia, kto-
ré by si zvolili predsedu, výbor a kon-
trolnú komisiu, tentoraz na dva roky, čím 
by sme dosiahli zjednotenie volebných 
období predsedu SSN, P SSN, KR SSN a re-
gionálnych funkcionárov. 
P SSN odporúča, aby si RO SSN do 
programu zhromaždení vytýčili tieto tri 
hlavné body rokovania:
1) bilanciu činnosti od snemu v novembri 
2015
2) prerokovanie a schválenie Štatútu RO 
SSN, ktorý možno doplniť (prispôsobiť     
konkrétnym regionálnym podmienkam) 
tak, aby bol v súlade so Stanovami SSN
3) voľbu regionálnych funkcionárov (pred-
sedu, výbory a kontrolnú komisiu).
Táto problematika bola aj na programe 6. 
zasadnutia P SSN (8. 9. 2016). Niektoré re-
gionálne organizácie si už vytýčili termíny 
zhromaždení.
Za pánboh zaplať
Totožnými a nevyhnutnými rokovacími 
bodmi oboch zasadaní predstavenstva 

bola finančná situácia syndikátu a z nej vy-
plývajúce úsporné opatrenia. 
Ideálna situácia – obsadenosť všetkých 
voľných priestorov v Dome novinárov by 
veľmi pomohla SSN v hospodárení, ktoré 
je stále schodkové. Tento stav sa nepodari-
lo zabezpečiť nikdy od roku 1990, predsta-
venstvo však uložilo D. Modrovskému a K. 
Grosmannovej hľadať maximálne možnosti 
využitia syndikátnych priestorov. Nie je to 
jednoduché, budova má viacero negatív: je 
síce v centre Bratislavy, nemá však parkova-
cie možnosti, priestory akútne volajú po re-
konštrukciách a opravách (na to niet finanč-
ných prostriedkov), navyše to sťažuje fakt, 
že budova je pamiatkovo chránená. 
Predstavenstvo sa zaoberalo aj vymáha-
ním starých dlžôb. Napríklad nájomca zo 
4. poschodia M. Jakubis odišiel z budovy 
potajomky koncom augusta 2014 s vyše 
6-tisícovým dlhom za nájomné, ktoré do-
teraz nezaplatil. Nedávno sa prezentoval 
ako jeden z partnerov firmy Arthur, ktorá
kúpila Akadémiu médií. Dlh zanechal aj 
ďalší nájomca týchto priestorov, vymáhať 
musíme aj pohľadávku z roku 2013 od ko-
nateľov firmy Šigo (reštautácia Pulitzer),
do väčších časových meškaní sa dostala 
aj firma EKOS PLUS, ktorá prenajíma tri
miestnosti na 3. poschodí. Žiada však vy-
maľovanie zatečených priestorov. Takmer 
na 5-tisíc eur sa dostala nezaplatená 
suma za nájomné Akadémie médií (AM).  
Škole v núdzi, ktorú vypoklonkoval exe-
kútor z Kerametalu, poskytol D. Mod-
rovský priestory od 2. decembra 2015 
do polovice júna 2016, v auguste zasa 
na štátnice.
Akadémia médií je ďalší problém, s ktorým 
sa P SSN pravidelne zaoberá. Staré dlhy, 
horko-ťažko splatené pred rokom (nájom-
né, technika) vystriedali nové problémy, 
opäť však dlhy. Predstavenstvo znovu pí-
somne požiadalo riaditeľa AM P. Ošvátha, 
aby inštitúcia vyrovnala svoje dlhy za ná-
jomné (2. december 2015 – 15. jún 2016, čo 
je 4834 eur plus asi 100 eur za prenájom 
miestností za štátnice v auguste). Inštitúcia 
pôsobila v Dome novinárov totiž doteraz 
zadarmo! Za pánboh zaplať.
SSN bez AM, AM bez SSN
Predstavenstvo SSN 30. 6. 2016
súhlasilo:
• so vstupom strategického investora 
– ARTHUR Real Estate Company, spol. s r.o. 
do Akadémie médií, n.o.
• s prevodom zakladateľských práv na 
ARTHUR Real Estate Company, spol. s r.o. 
Náklady spojené so založením Akadémie 

médií, n.o. budú týmto uhradené (zakla-
dateľský podiel SSN 1000 €)
Predstavenstvo schválilo aj to, aby si AM 
zmenila adresu sídla. Napriek tomu, že sa 
odsťahovala z budovy Domu novinárov 
v auguste 2014, stále si uvádza sídlo na 
Župnom námestí 7. Túto skutočnosť tiež 
SSN písomne oznámil P. Ošváthovi. 
Tým, že P SSN neschválilo zotrvanie D. 
Modrovského v Správnej rade AM (za: 
1, proti: 5, zdržal sa: 1) sa pretrhli všetky 
väzby medzi syndikátom a touto školou. 
Vstupom nového investora do AM a vy-
platením zakladateľského vkladu syn-
dikátu totiž niet žiadneho dôvodu, aby 
SSN zotrvával v akýchkoľvek štruktú-
rach tejto školy. Bude však trvať na vy-
platení takmer 5-tisícovej pohľadávky. 
Práve tento rokovací bod bol predmetom 
dlhotrvajúcej diskusie na oboch zasadnu-
tiach predstavenstva i oboch zasadnu-
tiach kolégia predsedu SSN. Člen P SSN M. 
Dávid trpezlivo písomne aj ústne vysvet-
ľoval a argumentoval, že syndikát nemô-
že zotrvávať v Správnej rade AM, škola už 
nepatrí syndikátu, získal ju nový investor, 
ktorý vyplatil zakladateľské vklady AM 
fyzickým osobám aj osobe právnickej 
– SSN. Syndikát skrátka v žiadnej štruktú-
re AM už nemá opodstatnenie zotrvávať 
a pôsobiť. Predstavenstvo preto nikoho 
do správnej rady AM nenavrhlo.
Financie, úspory, web, preukazy
Hoci bol hospodársky výsledok k 30. 6. 2016 
(aj 31. 7. 2016) lepší ako v rovnakom období 
vlaňajška, nemôžeme sa tým uspokojovať, 
finančná situácia syndikátu je totiž vážna
(nielen preto, že súdne spory, v ktorým sme 
sa ocitli sú drahé, ale najmä preto, že majet-
kom nemôžeme disponovať). 
Aj preto sa Predstavenstvo SSN zaobe-
ralo úspornými opatreniami v regió-
noch (Banská Bystrica, Prešov, Košice) 
i v Bratislave, týkajú sa mzdových úspor 
a úspor za prenájmy kancelárií. K. Čižmá-
riková k tomuto bodu predložila písomný 
materiál o  ďalších možných finančných ak-
tivitách v regiónoch. Je to písomný návod 
na to, ako možno v regióne dobre hospo-
dáriť. A kde hľadať dobre utajené rezervy.
V snahe posilniť a omladiť členskú zá-
kladňu chce syndikát nadviazať aktív-
nu spoluprácu so strednými a vysoký-
mi masmediálnymi školami, ich zoznam 
s kontaktmi vypracoval člen P SSN M. 
Matušinský. K tomu poslúžia aj infor-
mačné letáky SSN (vyhotovil ich člen 
P SSN M. Hajdin), zároveň vypracoval 
dizajn nových preukazov SSN, ktoré 
by sme chceli uplatniť už od budúceho 
roku. Veľkú aktivitu vyvinul M. Hajdin 
aj na prípravu novej webovej stránky 
SSN.

Klára Grosmannová
prvá podpredsedníčka SSN
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síc čitateľov. Okrem toho majú čitatelia 
možnosť na internete denne sledovať 
najčerstvejšie informácie na www.pies-
tanskydennik.sk 
Redakčný tím vedie šéfredaktor Jozef 
Vojčiniak a tvorí ho športový redaktor, 
dve redaktorky, grafik, webový edi-
tor, pracovník inzercie/administratíva.  
S výdatným prispením dopisovateľov re-
dakcia mapuje aktuálne, spoločenské aj 
športové dianie v Piešťanoch a okolitých 
obciach. K najsledovanejším rubrikám 
patrí spoločenská rubrika a správy z re-
giónu.

Kontakty: 033/7628425, 033/7342400, 
redakcia@piestanskytyzden.sk
www.piestanskydennik.sk

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

Občasník Priekopník uzrel svetlo sveta 
15. mája 2015. Vydáva ho spoločnosť BCF 
s.r.o. Redaktori vydavateľstva sa snažia 
o čo najobjektívnejšie spravodajstvo. 
Priekopník mapuje dianie v regióne Ban-
skej Bystrice a blízkeho okolia, rieši naj-
pálčivejšie problémy obyvateľov mesta, 
venuje sa tiež politickému dianiu na ko-
munálnom poli mesta Banská Bystrica. 
Tlačená forma vychádza každý mesiac, 
v rozsahu 16 strán, formát A3, v náklade 
31 000 ks. Náklad je distribuovaný vlast-
nou distribučnou cestou cez kolportérov 
do schránok v meste Banská Bystrica a v 
okolitých obciach. Keďže ide o schránko-
vé noviny, celý náklad sa dostane medzi 
ľudí a nevytvára sa žiadna remitenda. 
Šéfredaktorkou je Erika Karová.
Tlačená forma novín Priekopník nadvä-
zuje na webový portál www.priekopnik.
sk, ktorý svoju existenciu datuje od 23. 
februára 2015. Za vznikom spravodajské-
ho portálu stál tím odborníkov z oblasti 
programovania a novinárskej brandže, 
čo potvrdzuje kvalita samotného webu 
po obsahovej aj grafickej stránke. 
Redakcia spravodajského portálu a novín 
nedostáva žiadne dotácie, finančne kryje 
všetky náklady z inzercie, vydavateľskej 
činnosti a vlastných zdrojov. 

Kontakty: obcan@priekopnik.sk  
www.priekopnik.sk    

             E.K.

Regionálna televízia Nitrička začala vy-
sielať v roku 2010 na Svetový deň teleko-
munikácií pod vedením riaditeľa Ing. Jána 
Barana. Odvtedy napreduje s jasným 
cieľom poskytovať svojmu publiku čo 
najviac informácii z Nitry a Nitrianskeho 
regiónu. Nosným pilierom vysielania je 
spravodajský blok, ktorý sprostredkúva 
informácie a námety najmä od divákov. 
Aktuálne témy TV Nitrička spracováva vo 
vlastnej réžii aj v podobe magazínov 
a relácií. Jej snaha sa upiera na pozitívnu 
propagáciu  udalostí a diania v regióne. 
Onedlho plánuje okrem nových relácií, aj 
spustenie novej webovej stránky. V tejto 

regionálnej televízii sa na programe podie-
ľa tím 30 interných a externých pracovní-
kov.  TV Nitrička má tendenciu „vychová-
vať“ nových redaktorov, moderátorov či 
kameramanov, ktorí nachádzajú uplatne-
nie v celoplošných televíziách.
Sledovanosť sa neobmedzuje len na Nit-
riansky kraj, kde bezplatné vysielanie 
zabezpečuje DVB-T Terrestrial, ale mož-
no ju sledovať i v najodľahlejších kútoch 
Slovenska, a to vďaka celoplošnému vy-
sielaniu v základných balíkoch Magia, 
FiberTV, Swan Multimedia. Vysielanie na 
východnom Slovensku a pre časť stredné-
ho Slovenska je možné vďaka Antik Tele-
komu a západné Slovensko pokrýva Slova-
net. Zároveň je možné sledovať televíziu 
i prostredníctvom internetovej domény, 
kde TV Nitrička ponúka online vysielanie. 
Komunikácia a spätná väzba verejnosti je 
zabezpečená okrem iného aj prostredníc-
tvom sociálnych sietí. Klientom vytvára 
portfólio na báze širokospektrálnych kam-
paní, či už vo forme reklamného priestoru, 
vstupov do relácií, alebo prostredníctvom 
sociálnych sietí a domény televízie.

Kontakty:  info@tvnitricka.sk
www.tvnitricka.sk       

                                D.B.       

Dve médiá 
– jedno vydavateľstvo

Regionálne vydavateľstvo WINTER média, 
a.s. so sídlom v Piešťanoch vydáva najčíta-
nejšie noviny v Trnavskom samosprávnom 
kraji - Piešťanský týždeň. Súčasne je držite-
ľom licencie Rádia Piešťany so zameraním 
na pokojnú, nerušivú hudbu ako napríklad 
lounge, nujazz, jazz až po pop.

Prvé číslo týždenníka vyšlo 24. apríla 1991 
na štyroch stranách formátu A3. Prvým ria-
diteľom a zároveň aj zodpovedným redak-
torom novín bol Ing. Juraj Staško. V roku 
1993 prešli noviny na formát A4 a vychá-
dzali dokonca až dvakrát do týždňa. Od 
roku 1994 je to znova týždenník, pričom od 
roku 2011 sú noviny plnofarebné a vychá-
dzajú na 24 stranách vo formáte A3.
Každý týždeň si ho prečíta 27- až 28-ti-

Držiteľom vysielacej licencie je spoloč-
nosť Winter média a.s. a regionálna roz-
hlasová stanica začala vysielať 31. 12. 
2010. Vo vysielaní zaberá hovorené slovo 
minimum miesta, zameriava sa najmä na 
kvalitnú hudbu. Nechce vysielať rekla-
mu, iba v nevyhnutnej miere, aby poslu-
cháčov zbytočne nezaťažovali. Prioritou 
rádia je oddych a relax. Pohodu prináša 
aj prostredníctvom vysielania rozprávok 
pre deti i dospelých a vo večerných hodi-
nách aj špecializovanými hudobno-slov-
nými reláciami. 
Iba občas vysiela rádio súčasné hity. Je 
skôr konzervatívne. Pri tvorbe hudobné-
ho archívu sa zameralo na to najlepšie, 
čo sa produkovalo od roku 1960. Poslu-
cháčov občas prekvapí aj regionálnou 
hudbou z jednotlivých oblastí sveta, 
pričom vždy si dá záležať na kvalite. Rá-
dio Piešťany je jediné slovenské rádio, 
ktoré vysiela aj džez.  Kvalitné pokrytie 
je od Trenčína až po Senec. Vysielanie 
prostredníctvom internetu však posúva 
hranice pokrytia omnoho ďalej. Tvorco-
via vysielania veria, že rádio budú počú-
vať fanúšikovia týždenníka Piešťansky 
týždeň, ktorí navštevujú jeho stránku  
v 89 krajinách sveta.
Programový riaditeľ rádia je Adam Kvas-
nica, hlavnú rubriku Podoby džezu vedie 
spíker Jano Babič a technickú podporu 
zabezpečuje Pavol Jurák.

Kontakty: vysielanie@radiopiestany.sk 
www.radiopiestany.sk

 Stanislava Vičanová
Rubriku pripravil Klub firemných  

a regionálnych médií pri SSN
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a čo sú dobré noviny? Ten kreslený 
vtip som videl pred dobrými pätnás-

timi rokmi, ale pamätám si ho dodnes. Na 
obrázku bol chlap, ktorý sa práve pokúsil 
zabiť muchu – notebookom. Sú jednodu-
cho veci, ktoré sa bez novín nedajú.
I keď dnešný svet sa postupne celý presúva 
na – online. Všetko je online, aj ja som onli-
ne. Lebo musím. A ďakujem prozreteľnos-
ti, že som sa učil po anglicky, lebo by som 
už vlastne ani nevedel, o čom to tí mladí 
hovoria. Príklad? „Ten kontent hodíme na 
online do mužského segmentu.“ Keby vám 
to ktosi povedal pred rokom 1989, asi by 
ste ho mali za blázna. Dnes sme blázni my, 
všetci, čo máme za sebou takých 45 rokov 
života... Zombie. Čosi ako jurský park v mé-
diách. Starí, ale stále novinári. Lebo možno 
nič iné nevieme, alebo si to aspoň myslíme. 
A svojim spiatočníckym prístupom desíme 
už aj ľudí, s ktorými sa zhovárame alebo 
pripravujeme rozhovory.
Neviem ako vy, ale ja si stále robím poznám-
ky do bloku. Perom, aj keď už guličkovým. 
Zachytím si to podstatné, čo dotyčný po-
vedal a potom si to sám naštylizujem. Má 
to výhody, lebo pri otrockom prepisovaní 
„pásu“ to vyzerá, že nielen novinár, ale 
aj interviewovaný, sú úplní idioti a neve-
dia ani rozprávať. Lebo hovorový jazyk je 
predsa len iný než písaný. Ale k veci: už tra-
ja ľudia, s ktorými som - písal, sa ma spýta-
li, prečo si rozhovor nenahrávam. Dvakrát 
som odpovedal diplomaticky, tretí raz som 
dotyčnému povedal pravdu: „A to mám tie 
sprostosti celé počúvať ešte raz?!“ 
Fakt je, že keby som ho nahrával, mohol 
som ho hneď hodiť „online“. Bol by z neho 
„kontent“ do “mužského segmentu“. Nuž 
a v tom je asi ten zásadný rozdiel medzi 
nami, starými, a mladými. Pre mňa článok 
nie je kontent! A nikoho nikam nehádžem! 
Mám predsa svoju novinársku česť a ne-
chcem, aby z „mojej tvorivej dielne“, vy-
chádzali iba „kontenty“. Slušne povedané, 
zdá sa mi, že tomu „online“ často chýba to 
podstatné. Novinárska kvalita.

GLOSA

Petra Kubínyiho

N

Septembrová GLOSA
Petra
Kubínyiho

Pravda, nepravda, zavádzanie
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Pyramídy

valého novinára, ako ukladal do pyramí−
dy toaletný papier v jednom ve¾kom obchod−
nom dome. „Preboha, èo tu robíš?“ spýtal sa
ho. „Ako�e, èo tu robím? Koneène som našiel
svoj pokoj a š�astie!“ odpovedal mu. Nu�, aj
tak sa mô�e skonèi� s¾ubná novinárska kariéra
na Slovensku.
Iní, tí, ktorí ešte nechcú stava� pyramídy,

ale nedoká�u u� ani pracova� v �iadnej redak−
cii, sa pokúšajú u�ivi� ako vo¾ní novinári.
Šikovnejší si to nejako ošetria, naivní dúfajú,
�e vïaka honorárom budú zasiahnutí neèaka−
ným blahobytom. Asi v tomto prípade platí,
�e ich bude krá¾ovstvo nebeské... To, aké hono−
ráre dnes novinári za príspevky do médií na
Slovensku dostávajú, je výsmech. Menej ne�
v roku 1983! Ako to mô�em tvrdi�?
Jednoducho. Ak porovnám, ko¾ko Kès som

mal na výplatu vtedy a dnes v eurách, je to tak
jedna k jednej. A honoráre? Za fejtón, ktorý
umrel spolu s Dobroslavom Hrubým aMarti−
nom Hricom, bola stovka! Za ståpèek okolo
pä�desiat korún a za ani nie flek, malý rozho−
vor v denníku ¼UD, to sa pamätám presne,
27,50 Kès. ¼UD hovoril ako divý a dobre�e sme
sa so spolu�iakmi na Vysokej nebili, kto z nás
je na rade zaplati�. Za 27,50 Kès sa dalo kúpi�
všelièo, dokonca aj pozabáva� v Bistre Krym.
Kolegom v zahranièí sa podarilo dosta� do

kolektívnych zmlúv a tie� do zmlúv o dielo aj
limit najni�šieho honoráru. Aj ten najni�ší je
však zrejme ove¾a vyšší ako náš vysoký –
za rovnaký rozsah a kvalitu. Naša chyba.
Ak chceme tvori� za almu�nu, tvorme! Alebo
poïme uklada� toaletný papier do pyramíd:
napokon, v obchode to vyzerá pekne a èlovek
mô�e by� na svoje dielo hrdý. Na rozdiel od
toho, ako neraz skonèí fuška...

olega mi spomínal, �e stretol priate¾a, bý−K

GLOSA & ZO ZAHRANIÈIA

Plagiáty, podvody so štatistikami, vymyslené
dáta a citácie. Èoraz èastejšie sa ukazuje, �e
táto prax nie je populárna len u študentov,
ale aj u ich profesorov, intelektuálov, politikov
a bohu�ia¾ aj u novinárov.

spieva sa v jednej
z piesní v rozprávke Lotrando a Zubejda.

Mne sa tento refrén vynorí v�dy v mysli,
keï poèujem o plagiátorských škandáloch
na miestach, kde by sa mala, aspoò pod¾a
univerzitného ideálu a profesionálnej etiky
spája� múdros� s èestnos�ou. To, �e politici
klamú, vieme u� dávno, kredit novinárov
a ich dôveryhodnos� klesajú u� tie� nejaký
èas, kam však speje svet, ak klamú u� aj so−
ciológovia, psychológovia èi ekonómovia.

Johan Lehrer bol vychádzajúca hviezda online
�urnalistiky a viacerí mu predpovedali závrat−
nú kariéru. Ako odborník na neurológiu písal
pre èasopis jeho prvé dve knihy boli
dobre prijaté kritikou a výborne sa predávali.
O spoluprácu s ním dokonca prejavil záujem
prestí�ny magazín Ale tento
krásny sen mladého ambiciózneho mu�a
sa skonèil presne 30. júla 2012, keï èasopis

obvinil Lehrera, �e viaceré citácie Boba
Dylana boli v jeho publikáciách vymyslené.
Hneï na druhý deò sa tento 31−roèný ve−
decký novinár priznal a verejne ospravedlnil.
Po škandále nasledovala podrobnejšia analý−
za jeho blogov a èlánkov. Zistilo sa, �e Lehrer
je autoplagiátor – vykráda svoje vlastné èlán−
ky, pou�íva celé pasá�e zo svojich u� publi−
kovaných èlánkov v nových. Samozrejme, tie−
to odhalenia znamenali koniec jeho kariéry,

a s ním prerušili spoluprá−
cu, vydavate¾ stiahol jeho poslednú knihu
z pultov kníhkupectiev. Jeho ostatný a vari aj

„Kdy� zná lupiè
písmena, stane se s ním promìna, kdy� zná lu−
piè dìjiny, tak je úplnì jiný...nauèí se mluvnici,
pøedèí všechny právníci. Bude to ozdoba lou−
pe�nické bandy, bude mít brejlièky a mo�ná
i kšandy, posune øemeslo zas o kousek dál,
bude to lotr intelektuál,“

Wired,

New Yorker.

Tablet

New Yorker Wired

Autoplagiátor

9/2013

posledný kni�ný titul má príznaèný názov –
Lehrer sa zaoberá tým, ako zvýši�

kreativitu a zdá sa, �e dobre vie, o èom píše.
Kreativita mu rozhodne nechýba.

Belgièan Dirk Smeeters bol profesorom so−
ciálnej psychológie na Rotterdam School of
Management, kým sa nezistilo, �e zmanipu−
loval dáta jedného výskumu tak, aby lepšie
vyhovovali jeho štúdii. Musel opusti� svoje
profesorské kreslo a jeho èlánky z èasopisov
odstránili. Americký psychológ Lawrence
Sanna musel odís� z Michiganskej Univerzity
z rovnakých dôvodov ako jeho belgický kole−
ga. Za skreslenie údajov. Politológ Fareed Za−
karia, ktorý má doktorát z prestí�neho Har−
vardu, hviezda televíznych debát, komentá−
tor, mal ståpèeky vo viacerých periodikách a�
kým ho neobvinili z plagiátorstva. Po istom
èase sa však dokázal zo škandálu otrias�, pri−
znal sa a ospravedlnil. Pravdepodobne mu to
pomohlo, lebo opä� píše do viacerých ame−
rických periodík a aj u nás je známy vïaka
prekladom jeho textov v tý�denníku

Ako je však mo�né, �e texty, ktorých dôve−
ryhodnos� by mala by� overená pred publiko−
vaním, sú spochybnené a� po uverejnení?
Preèo mnohí kritici pozitívne hodnotili Lehre−
rovu knihu? Kam sa podela „autokorekcia“
vedeckých prác? Píše sa dnes to¾ko textov, �e
nie je mo�né všetky kontrolova�? Aj náš uni−
verzitný systém tlaèí vedeckých pracovníkov
k publikovaniu a získavaniu kreditov, nik však
od nich ne�iada, aby si budovali kariéru na
vymyslených údajoch. Ak sa zároveò s fakta−
mi budúci intelektuáli neuèia aj základy etiky,
budeme v budúcnosti stale èastejšie stretá−
va� „lotrov−intelektuálov“. Verme, �e práve
internet, ktorý sa èasto pova�uje za �ivnú
pôdu plagiátu, sa stane dobrým pomocní−
kom pri odha¾ovaní klamstiev samozvaných
odborníkov.

Imagine.

Respekt.

redaktorka politiky v denníku Nový Èas

Úspech za ka�dú cenu?

Vera Cosculluela

Novinári sú ve¾mi pohotoví a usilovní, ak tre−
ba odha¾ova� korupciu v politike alebo podni−
kaní. Menej transparentní sú, ak ide o korup−
ciu vo vlastných radoch. Aspoò tak to vyplý−
va zo štúdie na tému
ktorú vydala v Berlíne Transparency Interna−
tional (TI).

Nezávislos� vydavate¾ov a redakcií sú v ne−
bezpeèenstve, keï „novinári a redakèní spo−
lupracovníci prijímajú pozvania alebo dary,
ktorých hodnota prekroèí hranice obvyklé

�urnalizmus a korupcia,

v pracovnom styku,“ hovorí sa v etickom kó−
dexe Nemeckej tlaèovej rady.

Od tejto teórie sa èasto odlišuje prax. Na−
príklad motoristickí novinári v Nemecku po−
va�ujú za samozrejmé, ak dostanú bezplatne
na skúšku nový model automobilu. A spra−
vidla ho u�ívajú dotia¾, kým sa neobjaví ïalší
typ. Štúdia uvádza aj príklad luxusného výle−
tu štvorèlennej skupiny novinárov do Ju�nej
Afriky, ktorý zaplatil koncern Thyssen, èo sa
èitatelia nikdy nedozvedeli.

Povedomie povinnosti bojova� proti korup−
cii vo vlastných radoch je u nemeckých vyda−
vate¾ov na ve¾mi nízkej úrovni. Je symptoma−
tické, �e sa odha¾ovaním korupcie medzi no−
vinármi – okrem vydavate¾stva Axela Sprin−
gera – zaoberajú spravidla malí vydavatelia.

Na stupnici transparentnosti (1 – 5) sa no−
vinári ocitli so známkou 3,6 na tre�om mieste,
pred verejnou správou a parlamentom, za po−
politickými stranami a súkromným sektorom.
Zástupcovia TI to pova�ujú za alarmujúce
a �iadajú, aby novinári prijali záväzné pravidlá
svojho správania.

mbè pod¾a MMM 5/2013

Korupcia v �urnalizme

Spolupráca klubu SSN FIJET SLOVAKIA 
a Bratislava Region Tourism sa premietla 
do ponuky troch fam-tripov pre zahranič-
ných novinárov, ktorí sa venujú cestov-
nému ruchu. Aby to bolo všetkým jasné: 
fam-trip presnejšie – press-trip je vlastne 
výlet, alebo ak chcete zájazd či cesta pre 
novinárov. 
Prvý sa uskutočnil začiatkom septembra. 
Ešte stále letné počasie utvorilo vynikajú-
ce podmienky na príjemné chvíle a zážitky 
pre kolegov z Českej republiky, Slovinska, 
Rakúska a Rumunska.     
Všetci účastníci jednoznačne ocenili ga-
lériu Danubiana v prekrásnej lokalite na 
rozhraní troch krajín – Slovenska, Rakúska 
a Maďarska. Páčil sa im samotný objekt, 
v ktorom galéria moderného umenia síd-
li. Pripomína tvary rímskej galéry uviaznu-
tej na plytčine. 
Matjaž Markič zo Slovinska konštato-

Novinársky výlet na Slovensko

Kontent
val: „V Bratislave som bol prvýkrát a veru 
ma milo prekvapila. Som milovník ume-
nia a Danubiana spĺňa aj najprísnejšie 
kritériá architektúry aj ponukou poduja-
tí. Páčil sa mi aj prístup k návštevníkom  
a výstavy moderného umenia ma očarili.“ 
Galéria nadchla aj Ingrid Žalnevu z Ra-
kúska, ktorá z Viedne určite príde na ďal-
šiu novú výstavu.  
Slávnosť Husacieho kráľovstva v Sloven-
skom Grobe novinári prijali s prekvapením 
a s radosťou. „Husacina u pani Jajcajovej“ 
bola gastronomickým zážitkom pre české-
ho kolegu Rolanda Horčica z rubriky ces-
tovanie rodinného magazínu Překvapení. 
Stefan Baciu zo zahraničného vysielania 
rumunského rozhlasu na margo návštevy 
Slovenského Grobu Slovákom zaželal, aby 
sa Slovenský Grob nestal „priemyslom 
masovej turistiky v tejto obci“ a uviedol 
príklad: „Rumunská lokalita Bran sa v dô-

sledku masovej návštevnosti zmenila  
na mix vidieka, Drakulu a pizze“.  
Tri dni ubehli veľmi rýchlo a novinári 
už publikujú svoje prvé reportáže. 
Na novembrový fam-trip, ktorý bu-
de o gastronomických zážitkoch už 
prichádzajú prihlášky. Zatiaľ prejavili 
záujem kolegovia – aktívni novinári 
z Rakúska, Ruska, Českej republiky 
aj Srbska. Tešíme sa, že spolupráca 
nášho klubu SSN FIJET SLOVAKIA s or-
ganizátormi cestovného ruchu bude 
pokračovať pre prospech obidvoch 
partnerov. 

Ľudmila Novacká
predsedníčka klubu 

SSN FIJET SLOVAKIA
Stefan Baicu z Rumunska nahráva svoje postrehy pre 
poslucháčov  zahraničného vysielania rumunského 
rozhlasu.

Hlavná atrakcia slávnosti i gastronomického zážitku v Slovenskom Grobe.
Foto Ingrid Žalneva (Rakúsko).

OZNAM
 
Regionálna organizácia Slovenského Syn-
dikátu novinárov, Banská Bystrica, ozna-
muje svojim členom, že kancelária je od  
1. 8. 2016 presťahovaná na adresu:
 
Iveta Kubeková č. 186, 962 31  Sielnica. 
Kontakt: 0905 404 724 
e-mailová adresa: bbystrica@ssn.sk
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(Dokončenie z 1. str.)
akoby podnietil a urýchlil v novinárskom 
prostredí svojimi hrozbami režim, ktorý 
nastoľoval autoritatívny Vladimír Mečiar. 
Reprezentanti jeho vládnej moci prišli 
najmä v druhej polovici deväťdesiatych 
rokov s návrhom utvoriť tlačovú radu 
volenú parlamentom, ktorá by bola kla-
divom na média s právomocami dávať 
im likvidačné pokuty. Takéto predstavy 
driemu aj v dnešnej vládnej moci, spo-
meňme napr. návrhy na zoštátnenie 
verejnoprávnej televízie. Čiže nie mé-
diá so svojou informatívnou a kontrol-
nou kapacitou ako štvrtý oporný stĺp 
demokracie, ale ako sluha vládnucich 
garnitúr. Vtedy, teda pred 15 a viac 
rokmi sa tomu všetkému podarilo za-
brániť vďaka tlaku Slovenského syn-
dikátu novinárov i s podporou medzi-
národných novinárskych organizácií 
a výsledkom úsilia bola aj Tlačová rada 
SR nie ako štátny orgán, ale samoregu-
lačný orgán novinárov a vydavateľov. 
Žiada sa mi v tejto súvislosti spomenúť 
úsilie vtedajšieho predsedu syndikátu 
Jana Füleho, ale aj Petra Zemana, Jula 
Gembického, Mariána Leška, Petra 
Kerlíka, ktorý je už, žiaľ, nebohý, ale 
takisto Kláry Grosmannovej, Zuzany 
Krútkej a ďalších.  
   
Aké najčastejšie etické prehrešky 
rieši Tlačová rada Slovenskej repub-
liky?
Najčastejšie sú to prehrešky proti zá-
kladným hodnotám novinárskej práce 
definované v Etickom kódexe novinára,
teda nestrannosť, vyváženosť, objektivi-
ta, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť 
a dôsledné preverovanie faktov. Často 
sa stretávame napríklad s rozporom me-
dzi titulkom a obsahom článkov. Autor 
a redakcia zrejme v honbe za príťažlivos-
ťou textov im dáva bombastické titulky, 
ktoré nezodpovedajú obsahu a hlavnému 
smerovaniu textu. Menej je sťažností na 
nedodržiavanie princípov slobodného 
prístupu k informáciám, ale keď sú, stoja 
zato – pripomínam vlaňajšiu oprávnenú 
sťažnosť redakcií novín SME a Denníka N 
na odmietanie Úradu vlády SR komuniko-
vať s nimi. 
  
Tlačová rada SR je samoregulačný or-
gán. Za vzniknuté priestupky neudeľuje 
finančné sankcie, ale iba upozornenie, 
znepokojenie či pokarhanie. Neuvažuje-
te v budúcnosti zmeniť Štatút Tlačovej 
rady, aby mala väčšie právomoci, ako 
napríklad Britská tlačová rada, ktorá 

Médiá musia slúžiť verejnosti, nie vládnucim 
garnitúram

udeľuje finančné sankcie, alebo Slovin-
ská tlačová rada, ktorá má právomoc 
vylúčiť účastníkov zo zväzu, či Talianska 
tlačová rada, ktorá má oprávnenosť sus-
pendovať tvorcu z výkonu povolania?
Takýmto spôsobom rozšíriť právomo-
ci tlačovej rady by si vyžiadalo zmeniť ju 
na takpovediac štátnu inštitúciu, orgán 
podľa zákona schvaľovaný parlamentom. 
V súčasných slovenských pomeroch by 

to znamenalo stratu jej nezávislosti. Vo 
Veľkej Británii existuje iná politická kul-
túra zodpovedajúca dlhodobému vývoju 
hodnôt a systému demokracie, slobôd 
a práv. Súhlasím s tým, že treba zvýšiť 
autoritu Tlačovej rady, o to sa teraz usi-
luje aj nové vedenie Asociácie vydavate-
ľov tlače a nový predseda AONE Marián 
Zima a, samozrejme je to aj v našich ru-
kách, členov rady a v rukách novinárov, 
teda tvorcov médií. 
 
Kto a akým spôsobom sa môže obrátiť 
na Tlačovú radu Slovenskej republiky?
Každý občan, každá inštitúcia, organizá-
cia, čiže každá fyzická alebo právnická 
osoba je oprávnená podať TR SR sťaž-
nosť na porušenie zásad novinárskej 
etiky alebo sťažnosť na porušovanie 
slobody tlače a obmedzovanie prístu-
pu novinárov k informáciám. Rada môže 
začať konanie vo veci porušenia týchto 
zásad a slobôd aj z vlastnej iniciatívy.  

Trvá dlho, kým tlačová rada vynesie 
rozhodnutie?
Viacerí si myslíme, že pridlho. Po prijatí 
sťažnosti vyzveme odporcu vyjadriť sa. 
Má na to 30 dní. Pritom zhromažďujeme 
aj ďalšie podklady od sťažovateľa i odpor-
cu, ktoré potrebujeme pre prípravu roz-
hodnutia, ku ktorému sa vyjadria všetci 
siedmi členovia Rady na spoločnom ro-
kovaní. Naň musíme nájsť vhodný termín, 

ktorý vyhovuje všetkým, čo nie je 
jednoduché. Áno, trvá to dlho, ale už 
sme sa rozhodli urýchliť tento proces. 
Operatívnejšie využijeme digitálne 
prostriedky našej komunikácie. 

Koľko podnetov už od svojho vzni-
ku riešila Tlačová rada Slovenskej 
republiky a priemerne koľkými 
podnetmi sa ročne zaoberá?
Prirodzene nie každý podnet sme 
posúdili tak, že ide o porušenie no-
vinárskej etiky alebo nebodaj ohro-
zenie slobody slova a informácií. Ale 
často s nami – s našimi predchodcami 
i s terajšími členmi Rady – konzultujú 
novinári alebo ľudia z iných povolaní, 
či predstavitelia organizácií a firiem,
ktorí cítia problémy zo sféry novinár-
skej etiky, či vôbec médií. Môžeme 
teda povedať, že ročne je to priemerne 
asi 20 podnetov, čiže za tých 15 rokov 
to siaha k trom stovkám podnetov.  
 
Do ďalších rokov ide tlačová rada 
s novými cieľmi v rámci svojho pô-
sobenia?

Chcel by som zopakovať, čo som pove-
dal už viackrát: Zmyslom našej práce nie 
je trestať, ale skúmať veci, diskutovať  
a rozhodovať o nich na princípe samore-
gulácie, samokontroly, a tak prispievať 
k uplatneniu hodnôt novinárskej etiky. 
Samozrejme, dôležité je dosiahnuť, aby 
naše rozhodnutia a premýšľanie malo 
aj publicitu. A preto budeme aktívnejší 
v komunikácií s jednotlivými redakciami. 
Pousilujeme sa, aby naša dohoda o spo-
lupráci so štátnou Radou pre vysielanie 
a retransmisiu nezostávala na papieri.  
A osobitne by som chcel vyzdvihnúť to, že 
sme kontaktovali tvorcov internetových 
novín, aby sme sa pousilovali spoločne 
riešiť dodržiavanie novinárskej etiky 
v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom mé-
diu. Možno na prelome tohto a budúceho 
roku budeme už Tlačovo-digitálna rada-
SR. Máme v tom podporu Asociácie na 
ochranu novinárskej etiky.

(Rádio Regina Košice)

Tlačová rada: za 15 rokov 300 podnetov

Foto Soňa Ludvighová
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Asociácia hovorcov 
Slovenska vyhlásila 
Patríciu Macíkovú 
za hovorkyňu roka. 
Zvíťazila v kategórii 
„štátne inštitúcie“. 
Macíková je hovor-
k y ň o u  F i n a n č n e j 
správy. V kategórii 
Samospráva a ne-

ziskový sektor vyhral hovorca Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto Marek 
Tettinger. V komerčnom sektore patrí 
prvenstvo Tomášovi Kráľovi, hovorcovi 
siete nemocníc Svet zdravia. 

(omediach.com, md)

Rozhlas a televízia Slovenska, verejnoprávny vysielateľ, si v tomto roku pripomína hneď 
dve významné výročia. Obe spája „šestka“ v dátume. Prvé rozhlasové vysielanie sa totiž 
v slovenskom éteri ozvalo 3. augusta 1926 a bratislavské televízne štúdio zase začalo vy-
sielať 3. novembra 1956. Verejnoprávny rozhlas a televízia si jubileá pripomínajú počas 
celého roka 2016. Redakcia Fórumu uverejňuje amatérske fotografie Matúš Dávida, člena 
redakčnej rady časopisu Fórum a súčasne redaktora zahraničného spravodajstva RTVS.

RTVS oslavuje dve výročia 
– 90 a 60 rokov vysielania

Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej uli-
ci je postavená z oceľovej konštrukcie v tva-
re obrátenej pyramídy. Autormi projektu sú 
Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič a Barnabáš 
Kissling. Stavbu dokončili v roku 1983.

Interiér budovy Slovenského rozhlasu. 
Hlavné nahrávacie a prevádzkové priesto-
ry sú funkčne odizolované od vonkajšie-
ho hluku. Prostredie malo byť pôvodne 
tzv. „open space“ priestorom bez priečok. 
Odvážny plán architekta sa však v časoch 
zviazaných predstavami režimu nestretol 
s pochopením. Dodnes sú preto v pyramíde 
klasické kancelárie oddelené priečkami.

Výhľad z 9. poschodia rozhlasovej pyramí-
dy na Mýtnej ulici 1 v Bratislave. V pozadí 
sa týči televízna veža na vrchu Kamzík  
v Malých Karpatoch, v oblasti zvanej Ko-
liba. Veža je najvyššou stavbou v Bratisla-
ve, má takmer 200 metrov a postavili ju  
v roku 1975.

Ikonická budova Slovenskej televízie v bra-
tislavskej Mlynskej doline bola podľa pro-
jektu architekta Jozefa Struhařa dostava-
ná v roku 1975. Má 28 poschodí a výšku 
108 metrov. Dlho to bola najvyššia budova 
v republike. V súčasnosti je nevyužívaná 
a prázdna. Jej ďalší osud je nejasný. 

V čase, keď som sa chystala písať túto po-
známku, bola aktuálna Cena divákov tý-
kajúca sa dabingových hercov. Dozvedela 
som sa to z facebooku. Istá kolegyňa písa-
la, že máme dať hlas jej kamarátke. A tak 
som reagovala chtiac vedieť, prečo práve 
jej.  Moja otázka však nepadla na úrodnú 
pôdu, nepostrehla otázku medzi riadkami. 
Vrátila sa mi odpoveď, v ktorej ospevova-
la kvality mladej herečky a jej doterajšie 
úspechy. Dokonca sa pridala aj menova-
ná herečka, vraj za ňu hlasovať nemusím, 
lebo, našťastie, má dosť fanúšikov a je 
v nominácii. Zlatým klincom diskusie bolo, 
keď kolegyňa ešte pridala vysvetlenie, že 
veď verejné hlasovanie je vždy o kama-
rátoch a známych, ktorí odušu posielajú 
hlasy ich favoritovi... Takže, skutočná Cena 
diváka! Suma sumárum  – vychádza mi, že 
by bolo vhodné premenovať ju na Cenu ka-
marátov. Bolo by to výstižnejšie a pravdivé. 
V podstate ma však mrzí, že som sa opýta-
la. Niežeby som žila s ružovými okuliarmi, 
ale realita ma opäť prefackala. To už nao-
zaj je všetko „nastylované“, prispôsobené, 
dohodnuté? Čo ostatné ceny? Pochybovať 
aj o tých? Čo je vlastne naozaj? Čo nie je 
vylobované a prispôsobené? Je, v tomto 
prípade umelec, naozaj umelec, alebo ho 
niekto – teda my, novinári – ním len „spra-
vil“? Dobrý úmysel, nepochybujem, že ho 
kolegyňa mala, sa zrejme  zmenil na med-
vediu službu. Nepochybne stačilo upozor-
niť na súťaž, ale nechať na ľudí, nech sami 
rozmýšľajú a sami rozhodnú. Aspoň tak 
nás to učil v škole docent Sand – novinár 
nemá ovplyvňovať, novinár má len ponú-
kať informácie. 

Iveta Schäfferová

Prečo na mňa kričí z obrazovky? Prečo 
mi vnucuje svoj názor?  A do tretice: Pre-
čo v rozhovore skáče do reči partnerovi? 
Tieto aj mnohé iné otázky určite vyrušujú 
diváka či poslucháča pri sledovaní nielen 
komerčných televízií a rádií, ale aj verejno-
právnej  RTVS. Často sa tak správajú mladí 
redaktori a moderátori. Pôsobia dôleži-
to, ako keby dávali najavo svoju moc nad 
partnerom v rozhovore. Ba aj nad divákom 
či poslucháčom. Je to nenáležité. Nás uči-
li, že prvoradá je informácia, ktorú chcú 
prostredníctvom médií sprostredkovať. 
Pritom partner je v rozhovore nositeľom 
danej informácie. Ak nejde o rozhovor 
s niekým, aj vtedy je redaktor či moderá-
tor iba sprostredkovateľ, ktorý je svojím 
príjemným výzorom a hlasom naším sprie-
vodcom. 

Soňa Ludvighová

Foto Matúš Dávid

Foto Matúš Dávid

Foto Matúš Dávid Foto Matúš Dávid

Cena diváka
Poznámky 

Je iná doba?

Hovorca roka 2016
Sťažnosť na premiéra 
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasbur-
gu sa bude zaoberať sťažnosťou vydavateľa 
Denníka N na premiéra Roberta Fica, ktorý 
v čase predchádzajúcej vlády rozhodol, že  
nebude odpovedať na otázky redaktorom. 
Pripomeňme, že premiér Robert Fico dlho-
dobo neodpovedá na niektoré otázky den-
níka N a denníka Sme. SSN stojí za novinár-
mi, a preto vyzýva na obnovenie komuniká-
cie a dodržiavanie práva na informácie. 

(denníkn.sk, md)

Patrícia Macíková
Foto financnasprava.sk
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titulok zmeniť na: „FIJET SLOVAKIA: akcie 
a zážitky“

Fotografická súťaž pre pro-
fesionálov a amatérskych 
fotografov Slovak Night 
Photo má za sebou svoju 
úspešnú premiéru. Súťaž sa 
skončila v závere augusta a 
organizátori sa tešili nielen 
z rozmanitosti súťažných 
fotografií, ale aj z počtu sú-
ťažiacich. „Som milo prekva-
pený, koľko ľudí sa zapojilo. 
Pôvodne som čakal, že ich 
bude iba do 50 a nakoniec to 
bolo 80 ľudí,“ povedal  orga-
nizátor súťaže Matej Bórik. 
Päťčlenná porota v zložení: 
Ján Láclavík (AFIAP, fotogra-
fia), Radovan Haluška (foto-
grafia), Ing. Zuzana Uhríko-
vá (marketing), Matej Bórik 
(marketing) a Mgr. Lucia 
Ertľová (médiá) si precízne 
prezrela každú fotografiu
a udeľovala body v rozsahu 
od 0 do 20.
Dôraz sa kládol na dodrža-
nie témy, zaslanie fotografie
v požadovaných rozmeroch 
a taktiež na kvalitu a pointu 
samotnej fotografie. „Ľudia 
sa naozaj s niektorými fo-
tografiami doslova pohrali.
Bolo vidno, že rozmýšľajú 
nad tým, ako by to mohli 
urobiť. Prví štyria, ktorí vy-
hrali, majú naozaj veľmi 
kvalitné fotky a sme veľmi 
radi, že sa do tejto súťaže 
zapojili,“ dodáva Matej Bó-
rik. Prémiovú cenu, laserovú 
operáciu očí na očnej klinike 
UVEA Mediklinik v Martine 
získal Vladimír Šifra, 1. cenu 
od spoločnosti Galimex,  
s. r. o. (VW Jetta na víkend) 
získal Peter Frimmel, 2. cena 
(let balónom od balonom.sk) 
poputovala k Ing. Matúšovi 
Lošonskému a 3. cenu (jaz-
du na BVP) vyhral Štefan 
Štefančík.
Všetky fotografie, ktoré sú-
ťažiaci poslali, budú publiko-
vané na Instagrame a Face-
booku súťaže Slovak Night 
Photo. Tí, ktorí tento rok 
nesúťažili, tak môžu urobiť 
počas ďalšieho ročníku sú-
ťaže. Organizátor prezradil, 
že súťaž bude opäť v duchu 
nočnej fotografie a prav-
depodobne bude spustená 
ešte pred letom 2017 a sú-
ťažiaci budú môcť bojovať 
o viac cien.

(dm)

Slovak Night Photo 2016 
pozná svojich víťazov 

Panoráma.
Foto Štefan Štefančík

Mliečna dráha.
Foto Peter Frimmel

Cesta do Tatier.
Foto Vladimír Šifra

V New Yorku, na ude-
ľovaní prestížnych cien 
Svetovej akadémie 
PROMAX za rok 2015, 
získala RTVS zlato za 
svoj grafický ident – imi-
džovú kampaň stanice. 
Ten pripravili v spolupráci so spoločnosťou 
Oficina. Ocenenie je považované za Oscara 
v oblasti televízneho dizajnu. Spravodajský 
tím RTVS zase získal bronz na Svetovom 
pohári v dátovej žurnalistike vo Viedni. 

(rtvs.sk, md)

Vážení kolegovia, nechce sa mi síce meniť 
porekadlo, v ktorom figurujú známe roz-
právkové – pritom vraj pekelné – bytosti, 
ale musím to urobiť. Najmä potom, čo som 
opäť videl neútešnú situáciu, v akej ostali, 
pred viac ako dvadsiatimi rokmi, pekné, bo-
hato rodiace ovocné sady. Rozprestierali sa 
kúsok od nášho hlavného mesta. Jablone, 
jablone a zase jablone boli priam vzornou 
ukážkou pestovateľskej šikovnosti jedného 
družstevného spolku. Pretínala ich hrad-
ská, po ktorej musel prejsť každý, kto sa 
chcel dostať do mesta, ktoré bolo kedysi 
metropolou, kde vládli každú sobotu trhov-
kyne. Totiž takmer pri každom parčíku, na 
rohoch ulíc križujúcich rušné ulice stáli pul-
ty a pultíky so zeleninou, ovocím, domácimi 
zaváraninami, sudovou kapustou... Voňavé 
kvety rámovali obraz – akoby od majstra 
Skuteckého – rušného zhonu gazdiniek po 
čerstvej záhradnej a poľnej produkcii.
Takýto výjav možno zažijete aj teraz, keď 
ovocia a zeleniny je vo veľkých priestoroch 
supermarketov habadej. Televízna reklama 
vás láka vziať si naozaj krásne vyfarbené 
jahody i jablká, hrozno zo zahraničia... Ale 
z bývalého sadu, kde vládli renety, „kožúš-
ky“, idarety, tam dnes nenájdete ani ohry-
zok. Spustol tak, že v polosuchej húštine 
starých, rapavých kmeňov možno zazrieť 
iba osirelé, vytrvalé stromčeky, ktoré sa 
vyvinuli z náhodne zakorenených jadierok 
niektorej „otužilej sorty“ jonatánky... 
A ktorý že to „čertov spolok“ sa uchádzal 
pred rokmi o prosperujúci sad? Kto na jeho 
mieste chcel postaviť ďalšiu mestskú obyt-
nú štvrť s honosným, možno chotárnym ná-
zvom? To už nevieme. Vieme len, že sad ostal. 
Síce neplodí tony slovenského ovocia, ale as-
poň ponúka niekoľkým bezdomovcom bydlo 
v malej zemljanke, ktorú tieni stará jabloň. 
A tí isto iste žiaden spolok nezaložia...

Ján Sand      

Light Paiting.
Foto Ing. Matúš Lošonský

Spolky...
... čieže to volky!? 

RTVS žne úspechy 
za hranicami

Zdroj RTVS.sk

Poznámka 
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Začiatok nového školského roka inšpiroval redakciu Fórumu monitorovať prípravu bu-
dúcich novinárov na slovenských vysokých školách. A tak sme oslovili vedúcich kate-
dier žurnalistiky, mediálnych či masmediálnych štúdií. 

Novinárske školy opäť otvorili svoje brány

Do prvého ročníka 
Bc. stupňa sa zapísalo 
25 a do prvého roční-
ka Mgr. stupňa zase 
35 mladých ľudí. Me- 
diálne štúdiá u nás cel-
kovo študuje takmer 
150 študentov. Keďže 
nás nie je veľa, vládne 
u nás priam rodinná 
atmosféra. Vlani sme 
v rámci komplexnej 

akreditácie prešli na kompletne inovo-
vaný študijný program s novým názvom 
„mediálne štúdiá“. Program ponúka mo-
dernejšie zameranie štúdia médií s množ-
stvom praktických predmetov a rozširu-
je možnosti individuálnej špecializácie. 
Výraznejšie sme prepojili obsah výučby 
s naším vlastným vedeckým výskumom, 
čo posilňuje kvalitu aj špecifickosť pre-
šovskej mediálnej školy. Kredity sa tiež 
dajú získavať za prácu v univerzitných  
a študentských médiách, teda v etablo-
vanej Televízii Mediálka, sľubne sa rozví-
jajúcom časopise Unipo Press či v dlho-
ročne úspešnom Rádiu PaF. Študentom  
a študentkám priebežne sprostredkúva-
me ponuky praxe či práce v regionálnych 
a lokálnych médiách.

Mgr. Michal Bočák, PhD.
vedúci Katedry komunikačných 

a mediálnych štúdií
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove

Keďže sme v čase 
uzávierky Fórumu 
plánovali ďalšie kolá 
prijímacích poho-
vorov, o konečných 
počtoch študentoch 
prijatých na našu fa-
kultu sa nedá ešte 
hovoriť. Teší nás, že 
o štúdium majú mladí 

ľudia záujem. Veľký záujem je o rigorózne 
pokračovanie a doktorandské štúdium. 
Evidujeme aj niekoľko žiadostí o habilitač-
né a inauguračné konanie, čo nás tiež teší. 
Máme štyri ústavy – Ústav mediálnych štú-
dií, Ústav mediálnych produkcií, Ústav di-
zajn médií, Ústav reklamy a veľmi kvalitné 
Mediálne centrum s televíznym štúdiom, 
rozhlasovým štúdiom a fotoateliérom. 
Fakulta masmédií vydáva odborný časo-
pis Global Media Jorunal a podieľa sa na 
vydávaní študentského časopisu Like ma-
gazín Paneurópskej vysokej školy. Okrem 
toho študenti robia Like rádio, organizujú 
medzinárodný festival tvorivosti ARTUR  
a zabezpečujú množstvo iných akcií. Aj 

Mediálne štúdiá, 
Prešovská univerzita 
v Prešove

Masmediálna štúdiá, 
Paneurópska vysoká 
škola

preto si myslím, že sa oplatí študovať na 
našej fakulte.

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vy-

sokej školy v Bratislave  

V tomto semestri nám 
na katedre pribudlo 
56 nových študentov  
a celkovo máme 209 
poslucháčov žurnalis-
tiky. Aj v tomto roku 
sú pre nich pripravené 
workshopy a besedy  
s osobnosťami z me- 
diálnej oblasti. Praktic-
kú časť práce v televízii 
bude už druhý rok učiť 

Patrik Herman z TV Markíza, pridala sa aj 
jeho kolegyňa a naša absolventka Andrea 
Mačošková. Študenti majú k dispozícii te-
levízne a rozhlasové štúdio Mediálneho 
centra FF UKF v Nitre. Samozrejmosťou je 
aj prax v tlači. Tú môžu získavať v redakcii 
univerzitného časopisu Občas nečas, kto-
rý každoročne získava ocenenia  v rámci  
celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. Štu-
denti sa počas semestra môžu stretnúť aj 
s odborníkmi na žurnalistiku a masmédiá 
zo slovenských a českých univerzít. Na 
konferencii sa dozvedia aj výsledky ak-
tuálnych výskumov domácich i zahranič-
ných médií.

Mgr. Veronika Veverková, PhD.
zástupkyňa vedúcej katedry – interné štúdium

Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Na oddelení masme- 
diálnych štúdií Ka-
tedry slovakistiky, 
slovanských filológii 
a komunikácie Filozo-
fickej fakulty Univerzi-
ty Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach v akademic-
kom roku 2016/2017 
študuje 167 mladých 
ľudí a do prvého roč-
níka Bc. stupňa štúdia 
sa zapísalo 46 študen-
tov. Po nedávnej kom-

plexnej akreditácii sme štúdium rozšírili  
o množstvo predmetov, súvisiacich s prácou 
a praxou v médiách a v marketingu, ako aj 
o predmety zamerané na online marketing, 
či tvorbu webových stránok. Naši študenti 
majú možnosť získať praktické zručnosti 
vo filmovom a televíznom štúdiu. Jeho sú-
časťou je aj profesionálny program využí-
vaný v rozhlasovom vysielaní tzv. Sépia,  
s ktorým pracujeme ako jediné akademic-
ké pracovisko na Slovensku. Vydávame 

Žurnalistika, Uni-
verzita Konštantína 
Filozofa v Nitre

časopis Univerzál a študenti pracujú aj  
v rozhlasovom internátnom štúdiu ŠtuR-
Ko. To sa, mimochodom, stalo najúspeš-
nejším internátnym rozhlasovým štúdiom 
za rok 2016. Väčšina našich interných peda-
gógov pôsobí aj v praxi, zároveň spolupra-
cujeme s externými odborníkmi z praxe.

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
vedúca oddelenia masmediálnych štúdií 

KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach

V akademickom roku 
2016/2017 nastúpilo 
do 1. ročníka na Bc. 
stupni štúdia 50 mla-
dých ľudí, rovnaký 
počet aj do 1. ročníka 
na Mgr. stupni štúdia. 
Celkovo máme 250 
poslucháčov. Akredi-
tovali sme inovovaný 
študijný program s dô- 

razom nielen na teóriu, ale aj na prax, čím 
sme de facto rozšírili možnosti študentov 
individuálne sa špecializovať pod vedením 
výrazných osobností súčasnej slovenskej 
žurnalistiky (Simona Mikušová, Peter Ku-
bínyi, Ivan Sečík, Ľubomír Bajaník, Lukáš 
Diko, Matúš Zajac a i.). Kontinuálne sa 
venujeme vedeckému výskumu, výsled-
ky ktorého prezentujeme na odborných 
konferenciách a najmä v odbornom ča-
sopise pre vedu a výskum – najstaršom 
na Slovensku – v Otázkach žurnalistiky. 
Študenti majú možnosť zúčastňovať sa na 
semestrálnych pobytoch v partnerských 
zahraničných univerzitách v rámci progra-
mu „Erasmus+“, ponúkame im tiež možnosť 
zahraničných exkurzií. Zapájajú sa aj do 
rôznych projektov a kurzov, ako napríklad 
Globálne výzvy nielen pre žurnalistov, Dá-
tová žurnalistika, The Slovak Spectator  
a podobne. Spolupracujeme s viacerými 
médiami sídliacimi v Bratislave, kde sa už 
počas štúdia uplatňujú aj naši študenti 
(RTVS, TASR, Markíza, PLUS 7 dní, SME, 
The Slovak Spectator a i.). Sme spoluorga-
nizátori pravidelných prednášok nositeľov 
Pulitzerovej ceny z USA, tiež workshopov  
s týmito osobnosťami na pôde katedry. 
Naši študenti vydávajú pod vedením skúse-
ných pedagógov internetový časopis Web-
journal.sk, ktorého súčasťou bude od tohto 
roku aj videoprodukcia. Vedenie fakulty sa 
tiež rozhodlo vybudovať na katedre mo-
derné rozhlasové štúdio, ktoré má ambíciu 
vyrásť na univerzitný rozhlas Radioactiv.sk. 
Na katedre pravidelne hosťujú profesori zo 
zahraničia a takmer dennou samozrejmos-
ťou sú prednášky a workshopy s prestížny-
mi osobnosťami slovenskej mediálnej scé-
ny. Spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí každoročne organizujeme aj 
Letnú školu žurnalistiky pre zahraničných 
Slovákov-novinárov.

doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej fa-

kulty Univerzity Komenského v Bratislave

Žurnalistika, Uni-
verzita Komenského  
v Bratislave

Masmediálne štúdiá, 
Univerzita Pavla Jo-
zefa Šafárika v Ko-
šiciach



Táto rubrika je určená mladým autorom, 
budúcim novinárom. Znova  sme si všim-
li práce účastníkov 21. ročníka Štúrovho 
pera. Cenu Literárneho fondu - 2. miesto  
v kategórii Novinárske príspevky stre-
doškolákov získala Simona Batoryová  
z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku. Odborná komisia ocenila jej sériu 
poznámok priamo sa dotýkajúcich škol-
ského života a schopnosť písať kriticky aj 
vtipne. Články vyšli v školskom časopise 
Stretnutia, Gymnázium P. O. Hviezdosla-
va v Kežmarku. Ponúkame jeden z nich.

Perom eléva 

Ťažko sa mi vzdáva idey, že práve naša ge-
nerácia nie je generáciou odvážnych, múd-
rych a nikdy sa nevzdávajúcich ľudí. My bu-
deme budovať svet ďalej a ako to chceme 
zvládnuť, keď sa nedokážeme popasovať 
ani len s ústnou odpoveďou?
Kde je náš pud sebazáchovy a bojovnosti? 
Požiadať o päťku znie ako niečo, čo sa deje 
každodenne na všetkých školách po celom 
svete. Ale ako ľahko sa to dá prirovnať ku 
vzdaniu sa, neochote bojovať a prijať ne-
potrebnú smrť. Chceme, aby na nás takto 
hľadeli ďalšie generácie? Ako na zbabelých 
ľudí utekajúcich pred problémami, ako na 
ľudí, ktorí sa vzdávajú bez boja, ako na ľudí, 
ktorí sú spokojní s priemernosťou?
Možno sa vám zdá, že robím z komára so-
mára, že to nafukujem a zveličujem. Ale 

Účastníci Štúrovho pera 2016.
Foto Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Dajte mi päťku!

Ako blesk z jasného 
neba prišla struč-
ná správa: V sobotu 
6. augusta 2016 vo 
veku 80 rokov zomrel 
Dr. h. c. prof. PhDr. 
Juraj Vojtek, CSc. 
Táto zvesť šokovala 
jeho priateľov, ko-
legov, absolventov  
a študentov, veď len 

nedávno bol na kolokviu v USA, potom 
naplno prednášal, skúšal, recenzoval, 
tvoril. Väčšinu svojho činorodého života 
zasvätil mediálnemu školstvu, novinár-
skej organizácii a umeleckému prekladu 
klenotov anglicky písanej literatúry. Vy-
znával krédo, že nie každý novinár musí 
byť pedagóg, ale každý pedagóg žurnalis-
tiky by mal byť novinár. 
V pedagogickej a bádateľskej práci našiel 
zmysel svojho života, obetoval jej všetok 
svoj um i profesorskú noblesu, na často 
tvrdý novinársky chlebík pripravil stovky 
absolventov a im aj novinárskej obci za-
nechal rozsiahle priekopnícke vedecké 
dielo – vysokoškolské učebnice, skriptá, 
monografie, štúdie, články pozoruhod-

keď sa k našej jedinej povinnosti staviame 
takto, aká je šanca, že sa to v našom živote 
po škole zmení? Je jednoduchšie sa vzdať 
bez boja, ako by sme si mali látku pred ho-
dinou prečítať. Verím, že ak by si ktokoľ-
vek z našej školy túto látku cez prestávku 
prečítal, z odpovede by päťku nedostal. 
My však mnohokrát dáme prednosť piatim 
minútkam stráveným na sociálnej sieti, ako 
záchrane nášho priemeru, výsledku a hr-
dosti. Nehovorím o závažných dôvodoch, 
myslím, že ak by ste sa išli ospravedlniť, že 
nie ste pripravení a mali by ste adekvátny 

dôvod, učiteľ by to pochopil. A potom, 
máme predsa aj Žolíka a ten by mal stačiť 
na pokrytie jedného dňa našej lenivosti. 
Nechcem týmto článkom nikoho atakovať, 
chcela by som však, aby sme sa zamysleli 
nad našou ideológiou. Neverím, že niečie 
ideály sa točia okolo vzdania sa bez boja 
a okolo zbabelosti či lajdáckosti. Preto sa 
snažme stavať k takýmto životným situá- 
ciám zodpovednejšie, lebo aj v škole sa for-
muje naša osobnosť. Stáva sa z nás úplne 
pasívna generácia?

Simona Batoryová

 Za Jurajom Vojtekom
ných teoretických, historiografických 
a encyklopedických dimenzií.
Keď v Novembri 1989 odzvonilo starým po-
riadkom, stal sa v deväťdesiatom druhom 
na osem rokov šéfom novokonštituovanej 
katedry žurnalistiky a tá pod jeho vede-
ním prekročila vlastný rubikon. Dostala 
sa do povedomia popredných európskych 
aj amerických škôl žurnalistiky (napr. Vie-
deň, Bern, Paríž, Saint Louis, Ottawa), ako 
seriózneho partnera ju prijali do Európ-
skej asociácie vzdelávania v žurnalistike 
(EJTA), študenti za začali zúčastňovať na 
medzinárodnom projekte Euroreportér  
a – nestratili sa. 
Juraj Vojtek preložil desiatky kníh. Keď raz 
dostal zvedavú študentskú otázku, ktorý 
autor ho najviac oslovil, odpovedal: „Sa-
royana mám rád pre jeho humanizmus, 
ľudskosť. Prekladám najmä vtedy, keď som 
unavený z ostatnej práce. Aj keď niekedy 
pri tomto koníčku potíte krv.“ Juraj mi ve-
noval k narodeninám svoj skvelý preklad 
Saroyanovej kultovej realisticko-surrealis-
tickej novely Tracyho tiger. 
Prestížnu prekladateľskú Cenu Jána Hol-
lého získal za Fieldingov historický román 
Najdúch Tom Jones v roku 1982, Spoloč-

nosť Lewisa Carrolla pre Severnú Ameri-
ku v októbri 2015 v New Yorku pri príle-
žitosti 150. výročia vydania Alice’s Adven-
tures in Wonderland udelila Grand Prix 
jej slovenskému prekladu od J. Vojteka 
a V. Vojtekovej Alica v krajine zázrakov 
a Za zrkadlom, ktorý zaujal imaginatív-
no-sugestívnymi ilustráciami D. Kállaya 
(Slovart, 2010). 
Ako seniori sme sa stretávali dosť pra-
videlne, veď medzi kamarátmi sa vždy 
nájde akurátna príležitosť. Tak sme sa 
v dvetisícštrnástom stretli aj na Luigiho 
deväťdesiatke ako sme familiárne oslo-
vovali profesora Jacza, ktorého sme na 
poslednej ceste odprevadili pred rokom. 
Tvárou v tvár majestátu smrti sa s ním 
dojímavo lúčil Juraj Vojtek.
Osemdesiatin sa dožil 12. marca 2016. Te-
šili sme sa, že ich v našej rokmi zocelenej 
partii oslávime tradičným kulinárskym 
rošambom. Keď som popri telefonických 
gratuláciách spomenul, že by sme sa 
s ním radi jubilejne stretli, s potešením 
súhlasil v termíne „o čosi neskôr, Jožko, 
lebo chodím po lekároch“. Nevyšlo nám 
to ani v apríli na Juraja.
Odišiel ľudský, múdry človek s vlastnos-
ťami, spôsobmi a šarmom anglického 
gentlemana.
Česť jeho pamiatke! 

Jozef Vatrál

AKTUÁLNE & NEKROLÓGstrana 9  3/2016



SLOVENČINAstrana 10  3/2016

13. komnata spisovnej slovenčiny

                      nesprávne                     správne 

bačkora: starú bačkoru figu drevenú
bdieť: bdi! bdite! bdej! bdejte!
behom platnosti zákona počas platnosti zákona
behom týždňa v priebehu týždňa

dažďovka dážďovka

dielči rozpočet čiastkový rozpočet

premlčacia doba premlčacia lehota

pracovná doba pracovný čas

(ne)dobytná pohľadávka (ne)vymožiteľná pohľadávka

dokazovací materiál dôkazový materiál

dopad na štátny rozpočet vplyv, dosah na štátny rozpočet

doporučiť odporučiť

exelencia excelencia

jazdný poriadok cestovný poriadok

je pravdou, že je pravda, že

je treba treba

je tomu tak je to tak

jedná sa o niečo ide o niečo

ješitný márnomyseľný, samoľúby, márnivý

ľahkostráviteľný ľahko stráviteľný

majetko-právny majetkovoprávny

Už si zrejme musíme zvykať na to, že v rám-
ci šetrenia v našich „verejnoprávnych“ mé-
diách počujeme presne ten istý text sprá-
vy, ba dokonca aj reportáže v rozhlase i v 
televízii. Vyvracajú tým síce základy toho, 
čo nás voľakedy učili, že ináč sa o podujatí 
píše v tlačených médiách, ináč sa hovorí  
v rádiu, ináč v televízii. Ale čo už, keď sa 
tak vedenie rozhodlo. Aspoň stačí sledo-
vať len jedno – rozhlas či TV.
Nedávno som si však všimla, že v rámci 
šetrenia už aj miestne, regionálne médiá 
takto šetria či si zjednodušujú prácu. Rov-
naký alebo takmer rovnaký text nájdete  
v miestnej tlači i v miestnej televízii. 
No a niektoré texty – prekonávajú maxi-
má. Zaujala ma informácia v týždenníku. 
Článok sa začal na prvej strane, pokračo-
val na tretej. Prejdúc na tú tretiu som zra-
zu stratila „niť“. Tak som sa vrátila a čítala 
znovu. Pomaly. O chvíľu mi došlo, čo ma 
poplietlo. Veta dlhá 19 a štvrť riadka v rám-
ci „normostrán“ – 576 znakov!
Predlhá veta. Súvetie s niekoľkými podra-
ďovacími vetami, s niekoľkými podraďova-
cími spojkami (že, ktorá), niekoľkými prira-
ďovacími spojkami a vetami...
Už v základnej i  strednej škole nás učili, že 
dlhým vetám sa máme vyhýbať. V redakcii 
na tom bazírovali ešte viac. Asi je naozaj 
iná doba. Dnes už šéfredaktor, Mgr. môže 
nielen napísať takmer dvadsaťriadkovú 
vetu, ale môže dávať aj otázku – citujem: 
„Riaditeľke školy ... sme sa v súvislosti s re-
konštrukciou budovy opýtali na prvé doj-
my z nových priestorov, či sa všetky plány 
naplnili podľa jej predstáv?“
To už som bola celkom zmätená. 
To je uvádzacia veta alebo otázka? Ak uvá-
dzacia veta, tak prečo otáznik? Ak otázka, 
tak prečo s uvádzacou vetou? Navyše, už 
ani pády v slovenčine neplatia? Myslela 
som si, že zatiaľ platí – riaditeľke školy sme 
položili otázku, riaditeľky školy sme sa 
opýtali....
Keď som o tom hovorila kamarátke, bývalej 
stredoškolskej spolužiačke, povedala – ty 
do všetkého len rýpeš. Ale potom sme sa k 
danému článku vrátili. Po tom, keď som si 
pozrela o presťahovaní gymnázia reportáž 
v miestnej televízii. Tam som, samozrejme, 
červené pero nepotrebovala. Reportáž ma 
zaujala, vnímala som, samozrejme, aj obraz.  
Kamarátka povedala, presnejšie, položila 
otázku – nie je pravda, že verbálny prejav 
je ťažší ako písomný? Robil to ten istý člo-
vek, mal málo času. Keď píšeš, môžeš sa  
k textu vrátiť, opraviť ho...
Ešte že máme na Slovensku toľko vyso-
kých škôl pre chtivých budúcich žurnalis-
tov, ešte že máme toľko Mgr. Akurát slo-
venčina nám tu vymiera.

Miloslava Necpalová

A zrušte nás 
– čo ešte vieme 
po slovensky...V spoluhláskach slovenskej abecedy má 

svoje miesto spoluhláska ľ, ktorá je mäk-
kým náprotivkom spoluhlásky l. Medzi 
nedostatky korektnej výslovnosti patrí 
nedodržiavanie spoluhlásky ľ po samo-
hláskach a, o, u, ú v takých slovách ako 
ľavica [lavica], ľadový [ladoví], úľava 
[úlava], Paľo [palo], opľuť [opluť], ľu-
dový [ludoví], ľútosť [lútosť] ap. V jazy-
kových prejavoch – písaných aj ústnych 
– sa však stretávame i s opačným javom 
– s výslovnosťou mäkkého ľ v slovách, v 
ktorých má byť spoluhláska l. Príkladom 
sú prídavné mená krivolaký, ďalší, pra-
videlný a príslovka pravidelne, škridlo-
vý od slova škridla či príslovka ladom, 
v ktorých nejeden používateľ slovenčiny 
vrátane novinárov namiesto spoluhlásky 
l používa spoluhlásku ľ, napr. Hore sa 
vinul krivoľaký prašný chodník. – Vý-
herca získava 100 % zľavu na ďaľší pre-

O zamieňaní spoluhlások l a ľ
nájom vozidla. – Kvalita vody podlieha 
pravideľným kontrolám. – Ich mužstvo 
už niekoľko rokov pravideľne dvakrát 
do týždňa trénuje v telocvični ZŠ v Jab-
lonici. – Najbežnejšia krytina na starých 
objektoch je pálená škridľa. – Medzi 
domy v Gemeri patrí kamenný dom so 
šindľovou alebo škridľovou strechou. 
– Nechali pôdu ležať ľadom. 
Mäkká výslovnosť slov [škridľa] a [škrid-
ľoví] môže byť ovplyvnená významovou 
blízkosťou slov šindeľ a šindľový, ako to 
dokladá uvedený príklad. Inak je to s fra-
zémou ležať ladom, t. j. byť neobrobený, 
ležať úhorom, pri ktorej sa príslovka la-
dom zamieňa s tvarom inštrumentálu slo-
va ľad. Príslovka ladom je odvodená od 
slova lado s významom „neobrábané pole, 
pustá, neobrábaná zem“.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Ťahák novinára
Pri sledovaní televízií, rádií či čítaní den-
nej tlače alebo časopisov máme občas 
pocit, že naša ľubozvučná slovenčina sa 

kamsi vytráca. Zrejme nezaškodí pripo-
menúť si niektoré správne výrazy a slovné 
spojenia.  
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Viktor Kiššimon, redaktor a komentátor 
športovej redakcie RTVS 
1. 
Práve komentovanie semifinálového duelu
mužskej dvojhry medzi Rafaelom Nadalom 
a Juanom Martínom del Potrom bolo mo-
jím najväčším zážitkom. Ešte nikdy som 
nezažil podobné emócie. A už dokonale 
rozumiem hercom či spevákom, ktorí vy-
stupujú pred divákmi, že sú po predstave-
ní často zaplavení množstvom emócií. Ja 
som mal slzy v očiach a po prvý raz počas 
komentovania som aj kričal. Až mi zvukár 
z bratislavskej réžie hovoril, aby som si dal 
mikrofón ďalej od úst. Ale asi to veľmi ne-
pomohlo.
2. 
Ako „olympijský nováčik“ som nemal za-
žité isté zaužívané pravidlá, ktoré bolo 
treba dodržiavať. Pri rozhovore s našou 
Janou Velďákovou som prekročil limit 90 
sekúnd na rozhovor. O niečom takom som 
ani len netušil a len som sa usmial, že je 
to predsa len Slovenka a sme tu jediná te-
levízia zo Slovenska. Takisto som bol pre-
kvapený, že nám neumožnili urobiť naživo 
rozhovor s Matejom Tóthom po zisku zla-
ta, hoci sme o to oficiálne žiadali už deň
pred pretekmi.
3. 
Veľmi som chcel zažiť olympiádu ako no-
vinár, aby som si na vlastnej koži overil, či 
na to mám. Nejde len o novinársku prax 
a zručnosti. Udalosť ako olympiáda vás 
totiž preverí aj ako človeka, kolegu. Prí-
prava, skoré vstávanie, málo spánku, zlá 
a nepravidelná strava, náročné klimatické 
podmienky, problémy na športoviskách, 
technické komplikácie, zdravotné ťažkosti 
–  to všetko sa počas troch týždňov môže 
stať a buďte si istý, že aj stane. A pri tom 
všetkom musíte pracovať na  sto percent 
pomôcť kolegom a udržiavať sa v dobrej 
nálade.

Azda všetci špičkoví športovci považujú účasť na olympijských hrách za vrchol svo-
jej kariéry a úspechy na nich sú tie najvzácnejšie. Svet by však o udalostiach na OH 
nevedel takmer nič, nebyť tisícov pracovníkov médií, ktorí sú na hrách športovcom  
v pätách. Inak to nebolo ani v lete počas OH v Riu de Janeiro. Niektorých slovenských 
novinárov, ktorí v Riu pracovali, oslovil tromi otázkami Matúš Dávid. 

Olympiáda – sviatok športovcov 
aj novinárov

Strieborní členovia štvorkajaka okolo Ľubice 
Melcerovej. 
Foto archív

1. Aký nezabudnuteľný zážitok vám práca v Riu priniesla?
2. Čo vás milo prekvapilo a čo naopak zaskočilo?
3. Je olympiáda skutočne vec novinárskej prestíže?

Gabriel Bogdányi, redaktor denníka 
Šport
1. 
Mapoval som predovšetkým účinkovanie 
slovenských športovcov. Prioritou boli 
vystúpenia našich najväčších medailových 
nádejí. Za najsilnejší a najemotívnejší záži-
tok z Ria považujem triumf Mateja Tótha  
v chôdzi na 50 km, keďže športovú kariéru 
olympijského šampióna novinársky pravi-
delne a podrobne sledujem už asi od roku 
1998, keď bol Matej Tóth ešte dorastenec.
2. 
Hlavné tlačové stredisko v Riu pre píšucich 
redaktorov a fotoreportérov bolo štandard-
ne vybavené základnými potrebami. Pozitív-
nou novinkou v porovnaní s minulými olym-
pijskými hrami bolo internetové pripojenie 
aj v autobusoch kyvadlovej dopravy, ktorá 
novinárov vozila na športoviská. Chýbala 
však pitná voda i možnosť kúpiť si kávu ale-
bo čaj. Možnosti stravovania boli slabé.
3. 
Novinárske pokrytie olympijských hier je 
najmä pre slovenské médiá náročné, keďže 
športoviská sú často ďaleko od seba a ča-
sovo mnohé disciplíny si kolidujú. Pri účas-
ti jedného, maximálne dvoch redaktorov  
z „printového“ média je prakticky nemož-
né byť všade, kde sa niečo dôležité deje. 
Toto je vo veľkom kontraste s prácou novi-
nárov z veľkých svetových médií, kde jeden 
redaktor pokrýva denne jednu udalosť.

Roman Riša, redaktor denníka Šport 
1. 
Mojou hlavnou pracovnou náplňou bolo 
prinášať čitateľom denníka Šport správy  
o účinkovaní slovenských športovcov, naj-
mä tých, ktorí mali reálnu šancu na medai-
lový výsledok. Najsilnejším a emotívnym 
zážitkom bola určite zlatá medaila  chodca 
Mateja Tótha, prvá atletická pre samostat-
né Slovensko.
2. 
Niektoré mediálne centrá neboli adekvátne 
veľkosťou ani svojou polohou. Spočiatku 
chýbalo aj základné občerstvenie pre no-
vinárov, no treba povedať, že organizátori 
postupne mnohé z nedostatkov odstraňo-
vali. Nedosiahli síce úroveň hier v Pekingu 
2008 či v Londýne  2012, no svojou ochotou 
veľa vecí zachránili.
3. 
Olympiáda sa nedá s iným športovým po- 
dujatím porovnať. Každodenné množstvo 
súťaží na rôznych športoviskách kladie vyso-
ké nároky na každého vyslaného novinára. 
V Riu bol navyše veľmi nevýhodný časový 
posun v porovnaní so Slovenskom, čo malo 
vplyv na dĺžku spánku aj systém práce aj po 
nociach. Účasť na olympiáde nechápem ako 
prestíž. Pre mňa je to najmä veľký záväzok 
voči redakcii, ktorá mi vyslovila dôveru.

Ľubica Melcerová, redaktorka športovej 
redakcie RTVS
1. 
Chodila som na športoviská, keď tam prá-
ve súťažili naši reprezentanti a robila som 
s nimi rozhovory. Nezabudnuteľným zá-
žitkom je jednoznačne strieborná medaila 
nášho štvorkajaka. Mala som tú česť byť 
pri tom, keď si ju vybojovali a bol to naj-
krajší moment, aký som v práci zažila.
2. 
RTVS mala svoje priestory v IBC (The In-
ternational Broadcast Center), kde však 
bola klimatizácia, ktorú nešlo vypnúť či 
prestaviť, a tak sme sa tam pohybovali  
v bundách a s čajom v ruke. Na jednotli-
vých športoviskách nikdy nebol problém 
nájsť voľné miesto a wi-fi bola veľmi rých-
la. Vďaka tomu sa mi viackrát podarilo 
poslať príspevky do vysielania vo veľmi 
krátkom čase, čo zvyšovalo aktuálnosť 
našich štúdií. Najväčším problémom však 
bola jednoznačne angličtina, ktorú väčšina 
dobrovoľníkov neovládala.
3. 
Môžete mať obľúbený šport a užiť si maj-
strovstvá sveta, no olympiáda je predsa 
len niečo viac. Z môjho pohľadu je to aj  
o novinárskej prestíži, a tak som nesmier-
ne vďačná, že som mohla olympiádu zažiť 
už v takom mladom veku (25 ročná).
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publicistika 

„Ja som Charlie,“ (z franc. Je suis Charlie) 
znelo vlani z úst miliónov ľudí. Svet sa 
na chvíľu spojil proti terorizmu. Dvojica 
islamistov v januári 2015 zavraždila v re-
dakcii francúzskeho satirického týžden-
níka Charlie Hebdo 12 ľudí – novinárov 
a karikaturistov. Džihádisti zabíjali v mene 
Alaha. Chceli krvavo pomstiť proroka Mo-
hameda, z ktorého si karikaturisti neraz 
uťahovali. Tak ako si robili žarty z množ-
stva iných persón či javov. Slobodný svet 
po útokoch plakal, no súčasne s vehe-
menciou obhajoval slobodu slova, teda 
právo vyjadriť vlastný názor, rovnako ako 
aj počúvať názory druhých. Francúzski no-
vinári a karikaturisti sa teroru nepoddali. 
Aj vďaka solidarite, ktorú cítili. Prešiel rok. 
Na titulnej strane špeciálneho vydania ma-
gazínu Charlie Hebdo sa objavil Boh (naz-
vime ho „ten náš“, kresťanský) so zbraňou 
a krvou. Opäť išlo o kritiku náboženského 
fanatizmu. No zosmiešňovanie Svätej Tro-
jice na čele s Otcom už „kresťanský“ Západ 
trávil oveľa ťažšie. O niekoľko dní neskôr 
vyvolal časopis rozruch opäť. Karikoval 
„ošahávačov“ zadkov v Nemecku, v kres-
bách odkazoval na utopeného malého 
utečenca Ajlana či silvestrovské sexuálne 
útoky v Kolíne nad Rýnom. Na sociálnych 
sieťach sa nad kresbami pohoršovalo veľa 
ľudí, označili ich za rasistické. V apríli 2016 
sa karikaturisti letmo pripomenuli svetu 
opäť, keď zaviedli termín „Je suis Panama,“ 
odkazujúci na kauzu tzv. panamských do-

K najzaujímavejším bodom 37. kongre-
su Európskej asociácie vojenskej tlače 
(EMPA), ktorý bol v septembri 
v Oslo, patrila prezentácia ak-
tuálneho modelu vojenskej zá-
kladnej služby. Nórsko je totiž 
prvou krajinou NATO, ktorá po-
vinnú vojenčinu zaviedla aj pre 
ženy. Nielen to – mladí vojaci 
a vojačky bývajú v priebehu 12 
mesiacov v jednej miestnosti.
Novinári sa mohli presvedčiť, 
že aj Kráľovská garda ich má 
naozaj vojensky strohé. Dve 
dvojposchodové a dve bež-
né kovové postele v neveľkej 
miestnosti popri stene, skrinky 
na chodbe a spoločenská miest-
nosť pre celú chodbu spoločná. 
Ako uviedla nórska ministerka 
obrany Ine Eriksen Soreidová, 
systém sa rozbieha od januá-
ra 2015 a stojí na princípe, že 
vlasť neobraňujú muži alebo 
ženy, ale občania. Pochopiteľne, 
za prijatím tohto princípu bola 

Vojenskí novinári v Oslo

Účastníkov 36. kongresu EMPA privítala v redakcii časopisu nórskej vo-
jenskej Kráľovskej gardy Gardisten šéfredaktorka nadporučíčka Marthe 
Brendefurová aj so svojím štvornohým priateľom.
Foto Pavol Vitko 

predovšetkým iniciatíva žien. O tom, že 
v nórskej armáde majú ženy veľké slovo 

Komentár
Aj Charlie je len človek

Zdroj Charlie Heb:o:Internet

kumentov, ktorá sa týka prevodov peňazí 
do daňových rajov. O pár mesiacov začalo 
ísť do tuhého. Na konci júna, rok a pol po 
krvavých udalostiach, sa redakcia Charlie 
Hebdo stala terčom ďalších (anonymných) 
hrozieb. Novinárom sa vyhrážali smrťou, 
no karikaturisti sa nenechali zastrašiť. Boli 
silní a statoční azda aj vďaka verejnosti, 
ktorá pri nich stála a bránila nielen redak-
ciu, ale aj slobodu prejavu ako takú. No 
prešlo niekoľko týždňov a nastal zvrat. Pri 

zemetrasení v strednom Taliansku zahynu-
lo takmer 300 ľudí. Tragédia obrovských 
rozmerov sa stala námetom ďalšej satiric-
kej kresby z dielne francúzskeho časopi-
su. Zakrvavené telá uviaznuté v troskách 
označil karikaturista za lasagne (talianske 
zapekané cestoviny), ďalšie doráňané po-
stavičky ľudí zase pomenoval penne (druh 
cestovín). Kresby vyvolali vlnu znechutenia 
a pobúrenia. Francúzska ambasáda v Ríme 
sa od karikatúry dištancovala, hoci týž-
denník Charlie Hebdo nie je jej tlačovým 
orgánom. Cynickú satiru, podľa očakáva-
nia, odsúdili aj talianske orgány. Niektoré 
už podali na redakciu trestné oznámenie. 
Čo ešte po uverejnení karikatúry nasle-
dovalo? Virtuálny priestor, ktorý v minu-
losti stvoril a živil heslo „Ja som Charlie,“ 
promptne našiel náhradu – „Ja nie som 
Charlie.“ Ten istý svet, ktorý po útokoch 
z januára 2015 dokázal veľkohubo brániť 
vtip aj satiru, zrazu stratil zmysel pre (čier-
ny) humor. Áno. Kresby, ktoré si uťahujú 
z obetí prírodnej katastrofy, nie sú ničím 
iným, ako nezmyselným hanobením obetí 
masového utrpenia. No v momente, keď 
sa niekto, hoci aj v dobrej viere, pokúsi 
vziať vkus a slušnosť do vlastných rúk, do-
chádza k ohrozeniu slobody prejavu. Dik-
tovať umelcovi, čo stvárniť smie a čo zase 
nie, je vo svete neprípustné. V opačnom 
prípade dajme fantázii výpoveď. Veď si len 
spomeňme, koľko vtipov o Rómoch či ži-
doch občas v partii vylovíme z pamäti, aby 
sme zabavili seba i okolie. No skúsili ste už 
niektorý z tých vtipov nielen vysloviť, ale 
aj nakresliť? Schválne. Bude pre vás prija-
teľnejší? Bude menej odporný v porovnaní 
s poslednou kontroverznou kresbou fran-
cúzskych cynikov?

Matúš Dávid

svedčila aj prednáška náčelníčky štábu 
nórskych pozemných síl brigádnej gene-
rálky Ingrid Margerete Gjerdovej, ako aj 
plukovníčky Hilde Solheimovej, ktorá má 
veliteľské skúsenosti z nasadení v Libano-
ne, Čade alebo v Stredoafrickej republike. 

Možno len dodať, že vôbec 
prvou veliteľkou mierovej 
misie OSN na svete sa stala 
nórska generálmajorka Kris-
tin Lundová, ktorá na Cypre 
do augusta velila dva roky aj 
slovenským vojakom. 
Na kongrese sa zúčastnilo pol 
stovky vojenských noviná-
rov z 15 krajín. Prezidentom 
organizácie je naďalej bri-
gádny generál Dr. Wolfgang 
Peischel, šéfredaktor ra-
kúskeho vojenského časopisu 
Österreichische Militärische 
Zeitchri�, ktorý vlani vystrie-
dal šéfredaktorku lotyšského 
mesačníka Tevijas Sargs Ligu 
Lakuciovú. Slovenských novi-
nárov, ktorí sa venujú vojen-
skej problematike, zastupo-
val Pavol Vitko, šéfredaktor 
časopisu Obrana. 

(pv)
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Uzávierka čísla bola 15. septembra 2016

Pri výbuchu auta 
zahynul 20. júla 
2016 v Kyjeve no-
vinár bieloruského 
pôvodu Pavlo Šere-
met. Pracoval pre 
internetový denník 
Ukrajinská pravda. 
Podľa všetkého išlo 
o vraždu. V júli v Ky-

jeve pobodali Mariju Rydvanovú, novinárku 
z ukrajinskej verzie časopisu Forbes. V sep-
tembri zase horelo v sídle ukrajinskej TV In-
ter v Kyjeve. Polícia preveruje podpaľačstvo. 
Odporcovia obviňujú televíziu Inter z toho, 
že má blízko k proruským separatistom na 
východe Ukrajiny. Naopak, médiá kritické 
voči ukrajinskej vláde sa opakovane sťažu-
jú na obmedzovanie svojej práce zo strany 
ukrajinských nacionalistov či dokonca ofi- 
ciálnych úradov. 

(omediach, tasr, md)

Október
   1.  10.  1951  –   Oľga Pohanková, 
      Bratislava  
   2.  10.  1941  –  Viliam Roth, Bratislava
   2.  10. 1956  –   Marta Bábiková, 
      Bratislava 
 5. 10.  1961  –  Csaba Vysztavel, 
      Čierna Voda
 10.  10.  1961  –  Ľudmila Synaková, 
      Jelšovce
 10.  10.  1956  –   Eva Hoffmannová, 
      Bratislava
 11.  10.  1941  –   Radomír Mlýnek, 
      Košice
 14. 10 . 1951  –   Anton Fillo, Trenčín                          
 16.  10.  1936  –   Igor Bazala, Rovinka
 16.  10.  1961  –   Marián Moncman, 
      Zeleneč
 16.  10.  1966  –  Bruno Horecký, Martin
 21.  10.  1961  –  Soňa Müllerová, 
      Bratislava 
 22.  10.  1951  –  Daniela Práznovská, 
      Nemecko
 23.  10.  1941  –   Štefan Pytel, Nemecko
 23.  10.  1961  –   Katarína Hanzelová, 
      Bratislava
 27.  10.  1951  –   Mária Paličková, Košice
November      
   1.  11.  1951  –  Mária Cupáková, 
      Bratislava
   4. 11.  1946  –  Júlia Hritzová, 
      Bratislava
 12.  11.  1946  –  Pavol Gregorovič, 
      Bratislava
 20.  11.  1966  –  Štefan Laktiš, 
      Bratislava
 23.  11.  1936  –  Ivan Freidl, Bratislava
December
   2.  12.  1941  –  Ján Rodák, Prešov
   5. 12.  1961  –  Dagmar Mlynarčíková, 
      Bratislava
   6.  12.  1961  –  Jaroslav Zaťko, 
      Bratislava
 15.  12.  1931  –  Ladislav Švihran, 
      Bratislava
 23.  12.  1951  –  Kamila Demková, 
      Košice
 28.  12.  1951  –  Katarína Garcia-Renart, 
      Bratislava
 28.  12.  1961  –  Marián Feduš, 
      Veľké Ripňany

6. 8. 2016 – Juraj Vojtek (80 r.) 

Igor Ľudma, voľný novinár, Poprad 
Jozef Mačejovský, ahojbardejov.sk, Bardejov
Tomáš Kršňák, Rádio Lumen, Zvolen
Michaela Ivančíková, študentka, Bratislava

Z novinárskeho sveta
Slovak Press Photo 2016 

Sociálne otázky sú na programe každého 
rokovania Kolégia predsedu SSN i Pred-
stavenstva SSN. Sociálna komisia P SSN 
už nedisponuje 100-tisícovým sociálnym 
fondom, tieto „požičané“ financie pohltili
v rokoch 2011 a 2012 dva neúspešné bývalé 
projekty: Mediaregion a Akadémia médií. 
Tie peniaze však, ktoré naši členovia najmä 
pri platení členských známok darujú syn-
dikátu, starostlivo osobitne evidujeme na 
účte socfondu a využijeme ich výlučne na 
pomoc kolegom v núdzi. Tento rok, v záve-
re júna Sociálna komisia P SSN si uctila šty-
roch najstarších členov SSN (jeden sa dožil 

Večera
Foto Ivan Holub
Porota udelila Grand Prix – hlavnú cenu 
súťaže – scenáristovi, fotografovi, reži-
sérovi a kameramanovi Ivanovi Holubovi 
za fotografiu Večera. Do kategórie Kaž-
dodenný život snímku prihlásila autorova 
dcéra. 

(Pravda.sk, md)

Televízia pre utečencov

Zdroj internet

V Nemecku vysiela televízna stanica pre 
utečencov. H2D je dostupná prakticky 
v celej Európe. Cieľom vysielania je uľahčiť 
integráciu utečencov do nemeckej spoloč-
nosti. 

(omediach.com, md)

Úspech karikaturistu

Zdroj Politiken

Karikaturista Ladislav Laurinčík kreslí 
pre denník SME od roku 2015. Jeho kres-
ba Mandora sa dostala na titulnú stranu 
dánskeho denníka Politiken. 

(SME.sk,  md)

Útoky v Kyjeve

Pavlo Šeremet
Zdroj fotografie:
echo24.cz/YouTube

Pomoc najstarším
95 rokov, traja sú 94-roční) a popri blaho-
prajnom liste im poskytla malú sumu – po 
sto eur v rámci sociálnej výpomoci. Viac sa 
nedalo, fond disponuje len niekoľkými stov-
kami eur. Členov komisie potešilo, že sa me-
dzi nich opäť vrátil uzdravený Július Lőrincz. 
Dobrou spoluprácou s ďalšími dvoma inšti-
túciami – Sekciou žurnalistiky a novinárskej 
fotografie Literárneho fondu a Nadáciou
Čisté slovo sa podarilo uspokojiť všetkým 
záujemcov – členov SSN o finančnú pod-
poru. Verte, nebolo to ľahké. Neevidujeme 
teda žiadnu nevybavenú žiadosť.

Klára Grosmannová


