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Predstavenstvo SSN zasadalo 30. júna a 8. septembra 2016

Syndikát už nie je v štruktúrach Akadémie médií
Na zasadnutia Predstavenstva SSN (P SSN) pozývame pravidelne aj predsedov tých regionálnych 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.
Regionálne zhromaždenia členov SSN
by mali byť podľa uznesenia 5. zasadnutia
P SSN (30. 6. 2016) v termíne od 21. septembra do 21. novembra 2016, vtedy uplynie 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 Bystrici, 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 uplynie v novembri 2016. Keďže Stanovy SSN
tento problém neriešia, ale regionálne
organizácie pracujú v súlade so Štatútom
RO SSN (tento základný novelizovaný dokument 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. novembra) regionálne zhromaždenia, ktoré by si zvolili predsedu, výbor a kontrolnú komisiu, tentoraz na dva roky, čím
by sme dosiahli zjednotenie volebných
období predsedu SSN, P SSN, KR SSN a regionálnych 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 (predsedu, výbory a kontrolnú komisiu).
Táto problematika bola aj na programe 6.
zasadnutia P SSN (8. 9. 2016). Niektoré regionálne organizácie si už vytýčili termíny
zhromaždení.

Za pánboh zaplať
Totožnými a nevyhnutnými rokovacími
bodmi oboch zasadaní predstavenstva

bola ﬁnančná situácia syndikátu a z nej vyplývajúce úsporné opatrenia.
Ideálna situácia – obsadenosť všetkých
voľných priestorov v Dome novinárov by
veľmi pomohla SSN v hospodárení, ktoré
je stále schodkové. Tento stav sa nepodarilo zabezpečiť nikdy od roku 1990, predstavenstvo 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 parkovacie možnosti, priestory akútne volajú po rekonštrukciách a opravách (na to niet ﬁnančných prostriedkov), navyše to sťažuje fakt,
že budova je pamiatkovo chránená.
Predstavenstvo sa zaoberalo aj vymáhaním starých dlžôb. Napríklad nájomca zo
4. poschodia M. Jakubis odišiel z budovy
potajomky koncom augusta 2014 s vyše
6-tisícovým dlhom za nájomné, ktoré doteraz 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 konateľov ﬁrmy Šigo (reštautácia Pulitzer),
do väčších časových meškaní sa dostala
aj ﬁrma EKOS PLUS, ktorá prenajíma tri
miestnosti na 3. poschodí. Žiada však vymaľovanie zatečených priestorov. Takmer
na 5-tisíc eur sa dostala nezaplatená
suma za nájomné Akadémie médií (AM).
Škole v núdzi, ktorú vypoklonkoval exekútor z Kerametalu, poskytol D. Modrovský 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 (nájomné, technika) vystriedali nové problémy,
opäť však dlhy. Predstavenstvo znovu písomne požiadalo riaditeľa AM P. Ošvátha,
aby inštitúcia vyrovnala svoje dlhy za nájomné (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 (zakladateľský 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 vyplatením zakladateľského vkladu syndikátu totiž niet žiadneho dôvodu, aby
SSN zotrvával v akýchkoľvek štruktúrach tejto školy. Bude však trvať na vyplatení takmer 5-tisícovej pohľadávky.
Práve tento rokovací bod bol predmetom
dlhotrvajúcej diskusie na oboch zasadnutiach predstavenstva i oboch zasadnutiach kolégia predsedu SSN. Člen P SSN M.
Dávid trpezlivo písomne aj ústne vysvetľoval a argumentoval, že syndikát nemôže 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 štruktúre 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 majetkom nemôžeme disponovať).
Aj preto sa Predstavenstvo SSN zaoberalo úspornými opatreniami v regiónoch (Banská Bystrica, Prešov, Košice)
i v Bratislave, týkajú sa mzdových úspor
a úspor za prenájmy kancelárií. K. Čižmáriková k tomuto bodu predložila písomný
materiál o ďalších možných ﬁnančných aktivitách v regiónoch. Je to písomný návod
na to, ako možno v regióne dobre hospodáriť. A kde hľadať dobre utajené rezervy.
V snahe posilniť a omladiť členskú základňu chce syndikát nadviazať aktívnu spoluprácu so strednými a vysokými masmediálnymi školami, ich zoznam
s kontaktmi vypracoval člen P SSN M.
Matušinský. K tomu poslúžia aj informačné 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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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.

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 Banskej Bystrice a blízkeho okolia, rieši najpálčivejšie problémy obyvateľov mesta,
venuje sa tiež politickému dianiu na komunálnom poli mesta Banská Bystrica.
Tlačená forma vychádza každý mesiac,
v rozsahu 16 strán, formát A3, v náklade
31 000 ks. Náklad je distribuovaný vlastnou distribučnou cestou cez kolportérov
do schránok v meste Banská Bystrica a v
okolitých obciach. Keďže ide o schránkové noviny, celý náklad sa dostane medzi
ľudí a nevytvára sa žiadna remitenda.
Šéfredaktorkou je Erika Karová.
Tlačená forma novín Priekopník nadväzuje na webový portál www.priekopnik.
sk, ktorý svoju existenciu datuje od 23.
februára 2015. Za vznikom spravodajského 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 vysielať v roku 2010 na Svetový deň telekomunikácií 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 podieľa tím 30 interných a externých pracovníkov. TV Nitrička má tendenciu „vychovávať“ nových redaktorov, moderátorov či
kameramanov, ktorí nachádzajú uplatnenie v celoplošných televíziách.
Sledovanosť sa neobmedzuje len na Nitriansky kraj, kde bezplatné vysielanie
zabezpečuje DVB-T Terrestrial, ale možno ju sledovať i v najodľahlejších kútoch
Slovenska, a to vďaka celoplošnému vysielaniu v základných balíkoch Magia,
FiberTV, Swan Multimedia. Vysielanie na
východnom Slovensku a pre časť stredného Slovenska je možné vďaka Antik Telekomu a západné Slovensko pokrýva Slovanet. 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 prostredníctvom sociálnych sietí. Klientom vytvára
portfólio na báze širokospektrálnych kampaní, 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 najčítanejšie noviny v Trnavskom samosprávnom
kraji - Piešťanský týždeň. Súčasne je držiteľom 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 riaditeľom a zároveň aj zodpovedným redaktorom novín bol Ing. Juraj Staško. V roku
1993 prešli noviny na formát A4 a vychádzali dokonca až dvakrát do týždňa. Od
roku 1994 je to znova týždenník, pričom od
roku 2011 sú noviny plnofarebné a vychádzajú na 24 stranách vo formáte A3.
Každý týždeň si ho prečíta 27- až 28-ti-

síc čitateľov. Okrem toho majú čitatelia
možnosť na internete denne sledovať
najčerstvejšie informácie na www.piestanskydennik.sk
Redakčný tím vedie šéfredaktor Jozef
Vojčiniak a tvorí ho športový redaktor,
dve redaktorky, grafik, webový editor, pracovník inzercie/administratíva.
S výdatným prispením dopisovateľov redakcia mapuje aktuálne, spoločenské aj
športové dianie v Piešťanoch a okolitých
obciach. K najsledovanejším rubrikám
patrí spoločenská rubrika a správy z regiónu.
Kontakty: 033/7628425, 033/7342400,
redakcia@piestanskytyzden.sk
www.piestanskydennik.sk

Držiteľom vysielacej licencie je spoločnosť Winter média a.s. a regionálna rozhlasová stanica začala vysielať 31. 12.
2010. Vo vysielaní zaberá hovorené slovo
minimum miesta, zameriava sa najmä na
kvalitnú hudbu. Nechce vysielať reklamu, iba v nevyhnutnej miere, aby poslucháčov zbytočne nezaťažovali. Prioritou
rádia je oddych a relax. Pohodu prináša
aj prostredníctvom vysielania rozprávok
pre deti i dospelých a vo večerných hodinách aj špecializovanými hudobno-slovnými reláciami.
Iba občas vysiela rádio súčasné hity. Je
skôr konzervatívne. Pri tvorbe hudobného archívu sa zameralo na to najlepšie,
čo sa produkovalo od roku 1960. Poslucháčov občas prekvapí aj regionálnou
hudbou z jednotlivých oblastí sveta,
pričom vždy si dá záležať na kvalite. Rádio 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. Tvorcovia vysielania veria, že rádio budú počúvať fanúšikovia týždenníka Piešťansky
týždeň, ktorí navštevujú jeho stránku
v 89 krajinách sveta.
Programový riaditeľ rádia je Adam Kvasnica, 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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Novinársky výlet na Slovensko

Septembrová GLOSA
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vidla ho u�ívajú dotia¾, kým sa neobjaví ïalší
tional (TI).
Nezávislos� vydavate¾ov a redakcií sú v ne− typ. Štúdia uvádza aj príklad luxusného výle−
tu štvorèlennej skupiny novinárov do Ju�nej
bezpeèenstve, keï „novinári a redakèní spo−
ktorý zaplatil koncern Thyssen, èo sa
Afriky,
dary,
pozvania alebo
prijímajúorganizácia
lupracovníci
SynSlovenského
Regionálna
èitatelia
obvyklé
hranice
prekroèí
hodnota
ktorých
dikátu novinárov, Banská Bystrica, ozna-nikdy nedozvedeli.

OZNAM

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

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

Hlavná atrakcia slávnosti i gastronomického zážitku v Slovenskom Grobe.
Foto Ingrid Žalneva (Rakúsko).
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Tlačová rada: za 15 rokov 300 podnetov

Médiá musia slúžiť verejnosti, nie vládnucim
garnitúram
(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 kladivom na média s právomocami dávať
im likvidačné pokuty. Takéto predstavy
driemu aj v dnešnej vládnej moci, spomeňme napr. návrhy na zoštátnenie
verejnoprávnej televízie. Čiže nie médiá so svojou informatívnou a kontrolnou kapacitou ako štvrtý oporný stĺp
demokracie, ale ako sluha vládnucich
garnitúr. Vtedy, teda pred 15 a viac
rokmi sa tomu všetkému podarilo zabrániť vďaka tlaku Slovenského syndikátu novinárov i s podporou medzinárodných novinárskych organizácií
a výsledkom úsilia bola aj Tlačová rada
SR nie ako štátny orgán, ale samoregulačný 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.

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

Aké najčastejšie etické prehrešky
rieši Tlačová rada Slovenskej republiky?
Najčastejšie sú to prehrešky proti základným hodnotám novinárskej práce Foto Soňa Ludvighová
deﬁnované v Etickom kódexe novinára,
teda nestrannosť, vyváženosť, objektivi- to znamenalo stratu jej nezávislosti. Vo
ta, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť Veľkej Británii existuje iná politická kula dôsledné preverovanie faktov. Často túra zodpovedajúca dlhodobému vývoju
sa stretávame napríklad s rozporom me- hodnôt a systému demokracie, slobôd
dzi titulkom a obsahom článkov. Autor a práv. Súhlasím s tým, že treba zvýšiť
a redakcia zrejme v honbe za príťažlivos- autoritu Tlačovej rady, o to sa teraz usiťou textov im dáva bombastické titulky, luje aj nové vedenie Asociácie vydavatektoré nezodpovedajú obsahu a hlavnému ľov tlače a nový predseda AONE Marián
smerovaniu textu. Menej je sťažností na Zima a, samozrejme je to aj v našich runedodržiavanie princípov slobodného kách, členov rady a v rukách novinárov,
prístupu k informáciám, ale keď sú, stoja teda tvorcov médií.
zato – pripomínam vlaňajšiu oprávnenú
sťažnosť redakcií novín SME a Denníka N Kto a akým spôsobom sa môže obrátiť
na odmietanie Úradu vlády SR komuniko- na Tlačovú radu Slovenskej republiky?
Každý občan, každá inštitúcia, organizávať s nimi.
cia, čiže každá fyzická alebo právnická
Tlačová rada SR je samoregulačný or- osoba je oprávnená podať TR SR sťažgán. Za vzniknuté priestupky neudeľuje nosť na porušenie zásad novinárskej
ﬁnančné sankcie, ale iba upozornenie, etiky alebo sťažnosť na porušovanie
znepokojenie či pokarhanie. Neuvažuje- slobody tlače a obmedzovanie prístute v budúcnosti zmeniť Štatút Tlačovej pu novinárov k informáciám. Rada môže
rady, aby mala väčšie právomoci, ako začať konanie vo veci porušenia týchto
napríklad Britská tlačová rada, ktorá 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 odporcu, ktoré potrebujeme pre prípravu rozhodnutia, ku ktorému sa vyjadria všetci
siedmi členovia Rady na spoločnom rokovaní. 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 vzniku riešila Tlačová rada Slovenskej
republiky a priemerne koľkými
podnetmi sa ročne zaoberá?
Prirodzene nie každý podnet sme
posúdili tak, že ide o porušenie novinárskej etiky alebo nebodaj ohrozenie 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 novinárskej 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 pôsobenia?
Chcel by som zopakovať, čo som povedal už viackrát: Zmyslom našej práce nie
je trestať, ale skúmať veci, diskutovať
a rozhodovať o nich na princípe samoregulácie, 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 spolupráci 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 médiu. Možno na prelome tohto a budúceho
roku budeme už Tlačovo-digitálna radaSR. Máme v tom podporu Asociácie na
ochranu novinárskej etiky.
(Rádio Regina Košice)
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RTVS oslavuje dve výročia
– 90 a 60 rokov vysielania
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 vysielať 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.

Foto Matúš Dávid

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

Foto Matúš Dávid

Interiér budovy Slovenského rozhlasu.
Hlavné nahrávacie a prevádzkové priestory sú funkčne odizolované od vonkajšieho 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.

Foto Matúš Dávid

Ikonická budova Slovenskej televízie v bratislavskej Mlynskej doline bola podľa projektu architekta Jozefa Struhařa dostavaná 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.

Hovorca roka 2016

Asociácia hovorcov
Slovenska vyhlásila
Patríciu Macíkovú
za hovorkyňu roka.
Zvíťazila v kategórii
„štátne inštitúcie“.
Macíková je hovorPatrícia Macíková k y ň o u F i n a n č n e j
Foto ﬁnancnasprava.sk správy. V kategórii
Samospráva a neziskový 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)
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Foto Matúš Dávid

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

Sťažnosť na premiéra
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu 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 dlhodobo neodpovedá na niektoré otázky denníka N a denníka Sme. SSN stojí za novinármi, a preto vyzýva na obnovenie komunikácie a dodržiavanie práva na informácie.
(denníkn.sk, md)

Poznámky

Cena diváka
V čase, keď som sa chystala písať túto poznámku, bola aktuálna Cena divákov týkajúca sa dabingových hercov. Dozvedela
som sa to z facebooku. Istá kolegyňa písala, 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 ospevovala kvality mladej herečky a jej doterajšie
úspechy. Dokonca sa pridala aj menovaná 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 kamarátoch a známych, ktorí odušu posielajú
hlasy ich favoritovi... Takže, skutočná Cena
diváka! Suma sumárum – vychádza mi, že
by bolo vhodné premenovať ju na Cenu kamarátov. Bolo by to výstižnejšie a pravdivé.
V podstate ma však mrzí, že som sa opýtala. Niežeby som žila s ružovými okuliarmi,
ale realita ma opäť prefackala. To už naozaj 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 „spravil“? Dobrý úmysel, nepochybujem, že ho
kolegyňa mala, sa zrejme zmenil na medvediu službu. Nepochybne stačilo upozorniť 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 ponúkať informácie.
Iveta Schäﬀerová

Je iná doba?
Prečo na mňa kričí z obrazovky? Prečo
mi vnucuje svoj názor? A do tretice: Prečo 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 verejnoprávnej RTVS. Často sa tak správajú mladí
redaktori a moderátori. Pôsobia dôležito, ako keby dávali najavo svoju moc nad
partnerom v rozhovore. Ba aj nad divákom
či poslucháčom. Je to nenáležité. Nás učili, 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 moderátor iba sprostredkovateľ, ktorý je svojím
príjemným výzorom a hlasom naším sprievodcom.
Soňa Ludvighová

Slovak Night Photo 2016
pozná svojich víťazov
Fotograﬁcká súťaž pre profesionálov 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 súťažiacich. „Som milo prekvapený, koľko ľudí sa zapojilo.
Pôvodne som čakal, že ich
bude iba do 50 a nakoniec to
bolo 80 ľudí,“ povedal organizátor súťaže Matej Bórik.
Päťčlenná porota v zložení:
Ján Láclavík (AFIAP, fotograﬁa), Radovan Haluška (fotograﬁa), Ing. Zuzana Uhríková (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 dodržanie témy, zaslanie fotograﬁe
v požadovaných rozmeroch
a taktiež na kvalitu a pointu
samotnej fotograﬁe. „Ľudia
sa naozaj s niektorými fotograﬁami doslova pohrali.
Bolo vidno, že rozmýšľajú
nad tým, ako by to mohli
urobiť. Prví štyria, ktorí vyhrali, majú naozaj veľmi
kvalitné fotky a sme veľmi
radi, že sa do tejto súťaže
zapojili,“ dodáva Matej Bórik. 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 (jazdu na BVP) vyhral Štefan
Štefančík.
Všetky fotograﬁe, ktoré súťažiaci poslali, budú publikované na Instagrame a Facebooku súťaže Slovak Night
Photo. Tí, ktorí tento rok
nesúťažili, tak môžu urobiť
počas ďalšieho ročníku súťaže. Organizátor prezradil,
že súťaž bude opäť v duchu
nočnej fotograﬁe a pravdepodobne bude spustená
ešte pred letom 2017 a súťažiaci budú môcť bojovať
o viac cien.
(dm)
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Panoráma.
Foto Štefan Štefančík

Mliečna dráha.
Foto Peter Frimmel

Light Paiting.
Foto Ing. Matúš Lošonský

Cesta do Tatier.
Foto Vladimír Šifra

Poznámka

Spolky...
... čieže to volky!?
Vážení kolegovia, nechce sa mi síce meniť
porekadlo, v ktorom ﬁgurujú známe rozprávkové – 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, bohato 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 hradská, po ktorej musel prejsť každý, kto sa
chcel dostať do mesta, ktoré bolo kedysi
metropolou, kde vládli každú sobotu trhovkyne. Totiž takmer pri každom parčíku, na
rohoch ulíc križujúcich rušné ulice stáli pulty 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, „kožúšky“, idarety, tam dnes nenájdete ani ohryzok. 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 obytnú štvrť s honosným, možno chotárnym názvom? To už nevieme. Vieme len, že sad ostal.
Síce neplodí tony slovenského ovocia, ale aspoň ponúka niekoľkým bezdomovcom bydlo
v malej zemljanke, ktorú tieni stará jabloň.
A tí isto iste žiaden spolok nezaložia...
Ján Sand

RTVS žne úspechy
za hranicami
V New Yorku, na udeľovaní prestížnych cien
Svetovej akadémie
PROMAX za rok 2015,
získala RTVS zlato za
svoj graﬁcký ident – imi- Zdroj RTVS.sk
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)
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Novinárske školy opäť otvorili svoje brány
Začiatok nového školského roka inšpiroval redakciu Fórumu monitorovať prípravu budúcich novinárov na slovenských vysokých školách. A tak sme oslovili vedúcich katedier žurnalistiky, mediálnych či masmediálnych štúdií.
Do prvého ročníka
Bc. stupňa sa zapísalo
25 a do prvého ročníka Mgr. stupňa zase
35 mladých ľudí. Mediálne štúdiá u nás celkovo študuje takmer
150 študentov. Keďže
štúdiá, nás nie je veľa, vládne
Mediálne
Prešovská univerzita
u nás priam rodinná
v Prešove
atmosféra. Vlani sme
v rámci komplexnej
akreditácie prešli na kompletne inovovaný študijný program s novým názvom
„mediálne štúdiá“. Program ponúka modernejšie zameranie štúdia médií s množstvom praktických predmetov a rozširuje možnosti individuálnej špecializácie.
Výraznejšie sme prepojili obsah výučby
s naším vlastným vedeckým výskumom,
čo posilňuje kvalitu aj špeciﬁckosť prešovskej mediálnej školy. Kredity sa tiež
dajú získavať za prácu v univerzitných
a študentských médiách, teda v etablovanej Televízii Mediálka, sľubne sa rozvíjajúcom časopise Unipo Press či v dlhoročne úspešnom Rádiu PaF. Študentom
a študentkám priebežne sprostredkúvame 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
Masmediálna štúdiá, prijatých na našu faPaneurópska vysoká kultu sa nedá ešte
škola
hovoriť. Teší nás, že
o štúdium majú mladí
ľudia záujem. Veľký záujem je o rigorózne
pokračovanie a doktorandské štúdium.
Evidujeme aj niekoľko žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie, čo nás tiež teší.
Máme štyri ústavy – Ústav mediálnych štúdií, Ústav mediálnych produkcií, Ústav dizajn médií, Ústav reklamy a veľmi kvalitné
Mediálne centrum s televíznym štúdiom,
rozhlasovým štúdiom a fotoateliérom.
Fakulta masmédií vydáva odborný časopis Global Media Jorunal a podieľa sa na
vydávaní študentského časopisu Like magazín Paneurópskej vysokej školy. Okrem
toho študenti robia Like rádio, organizujú
medzinárodný festival tvorivosti ARTUR
a zabezpečujú množstvo iných akcií. Aj

preto si myslím, že sa oplatí študovať na
našej fakulte.
Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
V tomto semestri nám
na katedre pribudlo
56 nových študentov
a celkovo máme 209
poslucháčov žurnalistiky. Aj v tomto roku
sú pre nich pripravené
workshopy a besedy
Uni- s osobnosťami z meŽurnalistika,
verzita Konštantína diálnej oblasti. PrakticFilozofa v Nitre
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 televízne a rozhlasové štúdio Mediálneho
centra FF UKF v Nitre. Samozrejmosťou je
aj prax v tlači. Tú môžu získavať v redakcii
univerzitného časopisu Občas nečas, ktorý každoročne získava ocenenia v rámci
celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. Študenti sa počas semestra môžu stretnúť aj
s odborníkmi na žurnalistiku a masmédiá
zo slovenských a českých univerzít. Na
konferencii sa dozvedia aj výsledky aktuálnych výskumov domácich i zahraničných médií.
Mgr. Veronika Veverková, PhD.
zástupkyňa vedúcej katedry – interné štúdium
Katedra žurnalistiky, Filozoﬁcká fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Na oddelení masmediálnych štúdií Katedr y slovakistik y,
ﬁlológii
slovanských
a komunikácie Filozoﬁckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach v akademickom roku 2016/2017
Masmediálne štúdiá,
167 mladých
študuje
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko- ľudí a do prvého ročníka Bc. stupňa štúdia
šiciach
sa zapísalo 46 študentov. Po nedávnej komplexnej 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 súčasťou je aj profesionálny program využívaný v rozhlasovom vysielaní tzv. Sépia,
s ktorým pracujeme ako jediné akademické pracovisko na Slovensku. Vydávame

časopis Univerzál a študenti pracujú aj
v rozhlasovom internátnom štúdiu ŠtuRKo. To sa, mimochodom, stalo najúspešnejším internátnym rozhlasovým štúdiom
za rok 2016. Väčšina našich interných pedagógov pôsobí aj v praxi, zároveň spolupracujeme 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 mladých ľudí, rovnaký
počet aj do 1. ročníka
na Mgr. stupni štúdia.
Celkovo máme 250
UniŽurnalistika,
poslucháčov. Akrediverzita Komenského
tovali sme inovovaný
v Bratislave
študijný program s dôrazom 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 Kubínyi, Ivan Sečík, Ľubomír Bajaník, Lukáš
Diko, Matúš Zajac a i.). Kontinuálne sa
venujeme vedeckému výskumu, výsledky ktorého prezentujeme na odborných
konferenciách a najmä v odbornom časopise pre vedu a výskum – najstaršom
na Slovensku – v Otázkach žurnalistiky.
Študenti majú možnosť zúčastňovať sa na
semestrálnych pobytoch v partnerských
zahraničných univerzitách v rámci programu „Erasmus+“, ponúkame im tiež možnosť
zahraničných exkurzií. Zapájajú sa aj do
rôznych projektov a kurzov, ako napríklad
Globálne výzvy nielen pre žurnalistov, Dátová 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 spoluorganizátori pravidelných prednášok nositeľov
Pulitzerovej ceny z USA, tiež workshopov
s týmito osobnosťami na pôde katedry.
Naši študenti vydávajú pod vedením skúsených pedagógov internetový časopis Webjournal.sk, ktorého súčasťou bude od tohto
roku aj videoprodukcia. Vedenie fakulty sa
tiež rozhodlo vybudovať na katedre moderné rozhlasové štúdio, ktoré má ambíciu
vyrásť na univerzitný rozhlas Radioactiv.sk.
Na katedre pravidelne hosťujú profesori zo
zahraničia a takmer dennou samozrejmosťou sú prednášky a workshopy s prestížnymi osobnosťami slovenskej mediálnej scény. 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 fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
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Perom eléva
Táto rubrika je určená mladým autorom,
budúcim novinárom. Znova sme si všimli práce účastníkov 21. ročníka Štúrovho
pera. Cenu Literárneho fondu - 2. miesto
v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov získala Simona Batoryová
z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Odborná komisia ocenila jej sériu
poznámok priamo sa dotýkajúcich školského života a schopnosť písať kriticky aj
vtipne. Články vyšli v školskom časopise
Stretnutia, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Ponúkame jeden z nich.

Dajte mi päťku!
Ťažko sa mi vzdáva idey, že práve naša generácia nie je generáciou odvážnych, múdrych a nikdy sa nevzdávajúcich ľudí. My budeme 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 nepotrebnú 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 somára, že to nafukujem a zveličujem. Ale

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

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 hodinou prečítať. Verím, že ak by si ktokoľvek 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 hrdosti. Nehovorím o závažných dôvodoch,
myslím, že ak by ste sa išli ospravedlniť, že
nie ste pripravení a mali by ste adekvátny

Za Jurajom Vojtekom
Ako blesk z jasného
neba prišla stručná správa: V sobotu
6. augusta 2016 vo
veku 80 rokov zomrel
Dr. h. c. prof. PhDr.
Juraj Vojtek, CSc.
Táto zvesť šokovala
jeho priateľov, kolegov,
absolventov
a študentov, veď len
nedávno bol na kolokviu v USA, potom
naplno prednášal, skúšal, recenzoval,
tvoril. Väčšinu svojho činorodého života
zasvätil mediálnemu školstvu, novinárskej organizácii a umeleckému prekladu
klenotov anglicky písanej literatúry. Vyznával krédo, že nie každý novinár musí
byť pedagóg, ale každý pedagóg žurnalistiky 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 zanechal rozsiahle priekopnícke vedecké
dielo – vysokoškolské učebnice, skriptá,
monograﬁe, štúdie, články pozoruhod-

ných teoretických, historiograﬁckých
a encyklopedických dimenzií.
Keď v Novembri 1989 odzvonilo starým poriadkom, stal sa v deväťdesiatom druhom
na osem rokov šéfom novokonštituovanej
katedry žurnalistiky a tá pod jeho vedením prekročila vlastný rubikon. Dostala
sa do povedomia popredných európskych
aj amerických škôl žurnalistiky (napr. Viedeň, Bern, Paríž, Saint Louis, Ottawa), ako
seriózneho partnera ju prijali do Európskej 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: „Saroyana 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 venoval k narodeninám svoj skvelý preklad
Saroyanovej kultovej realisticko-surrealistickej novely Tracyho tiger.
Prestížnu prekladateľskú Cenu Jána Hollého získal za Fieldingov historický román
Najdúch Tom Jones v roku 1982, Spoloč-

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 situáciám zodpovednejšie, lebo aj v škole sa formuje naša osobnosť. Stáva sa z nás úplne
pasívna generácia?
Simona Batoryová
nosť Lewisa Carrolla pre Severnú Ameriku v októbri 2015 v New Yorku pri príležitosti 150. výročia vydania Alice’s Adventures in Wonderland udelila Grand Prix
jej slovenskému prekladu od J. Vojteka
a V. Vojtekovej Alica v krajine zázrakov
a Za zrkadlom, ktorý zaujal imaginatívno-sugestívnymi ilustráciami D. Kállaya
(Slovart, 2010).
Ako seniori sme sa stretávali dosť pravidelne, veď medzi kamarátmi sa vždy
nájde akurátna príležitosť. Tak sme sa
v dvetisícštrnástom stretli aj na Luigiho
deväťdesiatke ako sme familiárne oslovovali 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. Tešili 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 vlastnosťami, spôsobmi a šarmom anglického
gentlemana.
Česť jeho pamiatke!
Jozef Vatrál
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13. komnata spisovnej slovenčiny

A zrušte nás
O zamieňaní spoluhlások l a ľ – čo ešte vieme
po slovensky...
V spoluhláskach slovenskej abecedy má
svoje miesto spoluhláska ľ, ktorá je mäkkým náprotivkom spoluhlásky l. Medzi
nedostatky korektnej výslovnosti patrí
nedodržiavanie spoluhlásky ľ po samohláskach a, o, u, ú v takých slovách ako
ľavica [lavica], ľadový [ladoví], úľava
[úlava], Paľo [palo], opľuť [opluť], ľudový [ludoví], ľútosť [lútosť] ap. V jazykových 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, pravidelný a príslovka pravidelne, škridlový 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. – Výherca získava 100 % zľavu na ďaľší pre-

nájom vozidla. – Kvalita vody podlieha
pravideľným kontrolám. – Ich mužstvo
už niekoľko rokov pravideľne dvakrát
do týždňa trénuje v telocvični ZŠ v Jablonici. – 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 [škridľoví] môže byť ovplyvnená významovou
blízkosťou slov šindeľ a šindľový, ako to
dokladá uvedený príklad. Inak je to s frazémou ležať ladom, t. j. byť neobrobený,
ležať úhorom, pri ktorej sa príslovka ladom zamieňa s tvarom inštrumentálu slova 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 dennej tlače alebo časopisov máme občas
pocit, že naša ľubozvučná slovenčina sa

kamsi vytráca. Zrejme nezaškodí pripomenúť si niektoré správne výrazy a slovné
spojenia.
správne

nesprávne
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 rámci šetrenia v našich „verejnoprávnych“ médiách počujeme presne ten istý text správy, 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 sledovať 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. Rovnaký alebo takmer rovnaký text nájdete
v miestnej tlači i v miestnej televízii.
No a niektoré texty – prekonávajú maximá. Zaujala ma informácia v týždenníku.
Článok sa začal na prvej strane, pokračoval na tretej. Prejdúc na tú tretiu som zrazu stratila „niť“. Tak som sa vrátila a čítala
znovu. Pomaly. O chvíľu mi došlo, čo ma
poplietlo. Veta dlhá 19 a štvrť riadka v rámci „normostrán“ – 576 znakov!
Predlhá veta. Súvetie s niekoľkými podraďovacími vetami, s niekoľkými podraďovacími spojkami (že, ktorá), niekoľkými priraďovacími 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 rekonštrukciou budovy opýtali na prvé dojmy z nových priestorov, či sa všetky plány
naplnili podľa jej predstáv?“
To už som bola celkom zmätená.
To je uvádzacia veta alebo otázka? Ak uvádzacia 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 človek, mal málo času. Keď píšeš, môžeš sa
k textu vrátiť, opraviť ho...
Ešte že máme na Slovensku toľko vysokých škôl pre chtivých budúcich žurnalistov, ešte že máme toľko Mgr. Akurát slovenčina nám tu vymiera.
Miloslava Necpalová
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Olympiáda – sviatok športovcov
aj novinárov
Azda všetci špičkoví športovci považujú účasť na olympijských hrách za vrchol svojej 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.
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?

Ľubica Melcerová, redaktorka športovej
redakcie RTVS
1.
Chodila som na športoviská, keď tam práve súťažili naši reprezentanti a robila som
s nimi rozhovory. Nezabudnuteľným zážitkom je jednoznačne strieborná medaila
nášho štvorkajaka. Mala som tú česť byť
pri tom, keď si ju vybojovali a bol to najkrajší moment, aký som v práci zažila.
2.
RTVS mala svoje priestory v IBC (The International 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 jednotlivých športoviskách nikdy nebol problém
nájsť voľné miesto a wi-ﬁ bola veľmi rýchla. 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 majstrovstvá sveta, no olympiáda je predsa
len niečo viac. Z môjho pohľadu je to aj
o novinárskej prestíži, a tak som nesmierne vďačná, že som mohla olympiádu zažiť
už v takom mladom veku (25 ročná).

Strieborní členovia štvorkajaka okolo Ľubice
Melcerovej.
Foto archív

Viktor Kiššimon, redaktor a komentátor
športovej redakcie RTVS
1.
Práve komentovanie semiﬁnálového duelu
mužskej dvojhry medzi Rafaelom Nadalom
a Juanom Martínom del Potrom bolo mojím najväčším zážitkom. Ešte nikdy som
nezažil podobné emócie. A už dokonale
rozumiem hercom či spevákom, ktorí vystupujú pred divákmi, že sú po predstavení 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 nepomohlo.
2.
Ako „olympijský nováčik“ som nemal zažité 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 televízia zo Slovenska. Takisto som bol prekvapený, že nám neumožnili urobiť naživo
rozhovor s Matejom Tóthom po zisku zlata, hoci sme o to oﬁciálne žiadali už deň
pred pretekmi.
3.
Veľmi som chcel zažiť olympiádu ako novinár, 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. Príprava, 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.

Gabriel Bogdányi, redaktor denníka
Šport
1.
Mapoval som predovšetkým účinkovanie
slovenských športovcov. Prioritou boli
vystúpenia našich najväčších medailových
nádejí. Za najsilnejší a najemotívnejší zážitok z Ria považujem triumf Mateja Tótha
v chôdzi na 50 km, keďže športovú kariéru
olympijského šampióna novinársky pravidelne 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 štandardne vybavené základnými potrebami. Pozitívnou novinkou v porovnaní s minulými olympijskými hrami bolo internetové pripojenie
aj v autobusoch kyvadlovej dopravy, ktorá
novinárov vozila na športoviská. Chýbala
však pitná voda i možnosť kúpiť si kávu alebo čaj. Možnosti stravovania boli slabé.
3.
Novinárske pokrytie olympijských hier je
najmä pre slovenské médiá náročné, keďže
športoviská sú často ďaleko od seba a časovo mnohé disciplíny si kolidujú. Pri účasti jedného, maximálne dvoch redaktorov
z „printového“ média je prakticky nemožné byť všade, kde sa niečo dôležité deje.
Toto je vo veľkom kontraste s prácou novinárov 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, najmä tých, ktorí mali reálnu šancu na medailový výsledok. Najsilnejším a emotívnym
zážitkom bola určite zlatá medaila chodca
Mateja Tótha, prvá atletická pre samostatné Slovensko.
2.
Niektoré mediálne centrá neboli adekvátne
veľkosťou ani svojou polohou. Spočiatku
chýbalo aj základné občerstvenie pre novinárov, no treba povedať, že organizátori
postupne mnohé z nedostatkov odstraňovali. Nedosiahli síce úroveň hier v Pekingu
2008 či v Londýne 2012, no svojou ochotou
veľa vecí zachránili.
3.
Olympiáda sa nedá s iným športovým podujatím porovnať. Každodenné množstvo
súťaží na rôznych športoviskách kladie vysoké 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.
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Vojenskí novinári v Oslo

svedčila aj prednáška náčelníčky štábu
nórskych pozemných síl brigádnej generálky Ingrid Margerete Gjerdovej, ako aj
plukovníčky Hilde Solheimovej, ktorá má
K najzaujímavejším bodom 37. kongre- predovšetkým iniciatíva žien. O tom, že veliteľské skúsenosti z nasadení v Libanosu Európskej asociácie vojenskej tlače v nórskej armáde majú ženy veľké slovo ne, Čade alebo v Stredoafrickej republike.
Možno len dodať, že vôbec
(EMPA), ktorý bol v septembri
prvou veliteľkou mierovej
v Oslo, patrila prezentácia akmisie OSN na svete sa stala
tuálneho modelu vojenskej zánórska generálmajorka Kriskladnej služby. Nórsko je totiž
tin Lundová, ktorá na Cypre
prvou krajinou NATO, ktorá podo augusta velila dva roky aj
vinnú vojenčinu zaviedla aj pre
slovenským vojakom.
ženy. Nielen to – mladí vojaci
Na kongrese sa zúčastnilo pol
a vojačky bývajú v priebehu 12
stovky vojenských novinámesiacov v jednej miestnosti.
rov z 15 krajín. Prezidentom
Novinári sa mohli presvedčiť,
organizácie je naďalej briže aj Kráľovská garda ich má
gádny generál Dr. Wolfgang
naozaj vojensky strohé. Dve
Peischel, šéfredaktor radvojposchodové a dve bežkúskeho vojenského časopisu
né kovové postele v neveľkej
Österreichische Militärische
miestnosti popri stene, skrinky
Zeitchri�, ktorý vlani vystriena chodbe a spoločenská miestdal šéfredaktorku lotyšského
nosť pre celú chodbu spoločná.
mesačníka Tevijas Sargs Ligu
Ako uviedla nórska ministerka
Lakuciovú. Slovenských noviobrany Ine Eriksen Soreidová,
nárov, ktorí sa venujú vojensystém sa rozbieha od januára 2015 a stojí na princípe, že Účastníkov 36. kongresu EMPA privítala v redakcii časopisu nórskej vo- skej problematike, zastupovlasť neobraňujú muži alebo jenskej Kráľovskej gardy Gardisten šéfredaktorka nadporučíčka Marthe val Pavol Vitko, šéfredaktor
časopisu Obrana.
ženy, ale občania. Pochopiteľne, Brendefurová aj so svojím štvornohým priateľom.
(pv)
za prijatím tohto princípu bola Foto Pavol Vitko

Komentár
Aj Charlie je len človek
„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 redakcii francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo 12 ľudí – novinárov
a karikaturistov. Džihádisti zabíjali v mene
Alaha. Chceli krvavo pomstiť proroka Mohameda, z ktorého si karikaturisti neraz
uťahovali. Tak ako si robili žarty z množstva iných persón či javov. Slobodný svet
po útokoch plakal, no súčasne s vehemenciou obhajoval slobodu slova, teda
právo vyjadriť vlastný názor, rovnako ako
aj počúvať názory druhých. Francúzski novinári a karikaturisti sa teroru nepoddali.
Aj vďaka solidarite, ktorú cítili. Prešiel rok.
Na titulnej strane špeciálneho vydania magazínu Charlie Hebdo sa objavil Boh (nazvime ho „ten náš“, kresťanský) so zbraňou
a krvou. Opäť išlo o kritiku náboženského
fanatizmu. No zosmiešňovanie Svätej Trojice na čele s Otcom už „kresťanský“ Západ
trávil oveľa ťažšie. O niekoľko dní neskôr
vyvolal časopis rozruch opäť. Karikoval
„ošahávačov“ zadkov v Nemecku, v kresbách 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-

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 redakciu, ale aj slobodu prejavu ako takú. No
prešlo niekoľko týždňov a nastal zvrat. Pri

Zdroj Charlie Heb:o:Internet

zemetrasení v strednom Taliansku zahynulo takmer 300 ľudí. Tragédia obrovských
rozmerov sa stala námetom ďalšej satirickej kresby z dielne francúzskeho časopisu. Zakrvavené telá uviaznuté v troskách
označil karikaturista za lasagne (talianske
zapekané cestoviny), ďalšie doráňané postavičky ľudí zase pomenoval penne (druh
cestovín). Kresby vyvolali vlnu znechutenia
a pobúrenia. Francúzska ambasáda v Ríme
sa od karikatúry dištancovala, hoci týždenník Charlie Hebdo nie je jej tlačovým
orgánom. Cynickú satiru, podľa očakávania, odsúdili aj talianske orgány. Niektoré
už podali na redakciu trestné oznámenie.
Čo ešte po uverejnení karikatúry nasledovalo? Virtuálny priestor, ktorý v minulosti 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 (čierny) 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, dochádza k ohrozeniu slobody prejavu. Diktovať 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 židoch 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 prijateľnejší? Bude menej odporný v porovnaní
s poslednou kontroverznou kresbou francúzskych cynikov?
Matúš Dávid
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Z novinárskeho sveta
Slovak Press Photo 2016 Televízia pre utečencov

Blahoželáme jubilantom
Október
1. 10. 1951 –
2. 10. 1941 –
2. 10. 1956 –
5. 10. 1961 –
10. 10. 1961 –
10. 10. 1956 –

Zdroj internet
Večera
Foto Ivan Holub

Porota udelila Grand Prix – hlavnú cenu
súťaže – scenáristovi, fotografovi, režisérovi a kameramanovi Ivanovi Holubovi
za fotograﬁu Večera. Do kategórie Každodenný život snímku prihlásila autorova
dcéra.
(Pravda.sk, md)

Úspech karikaturistu

Zdroj Politiken

Karikaturista Ladislav Laurinčík kreslí
pre denník SME od roku 2015. Jeho kresba Mandora sa dostala na titulnú stranu
dánskeho denníka Politiken.
(SME.sk, md)

V Nemecku vysiela televízna stanica pre
utečencov. H2D je dostupná prakticky
v celej Európe. Cieľom vysielania je uľahčiť
integráciu utečencov do nemeckej spoločnosti.
(omediach.com, md)

Útoky v Kyjeve

Pri výbuchu auta
zahynul 20. júla
2016 v Kyjeve novinár bieloruského
pôvodu Pavlo Šeremet. Pracoval pre
internetový denník
Pavlo Šeremet
Zdroj fotograﬁe:
Ukrajinská pravda.
echo24.cz/YouTube
Podľa všetkého išlo
o vraždu. V júli v Kyjeve pobodali Mariju Rydvanovú, novinárku
z ukrajinskej verzie časopisu Forbes. V septembri zase horelo v sídle ukrajinskej TV Inter 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 sťažujú na obmedzovanie svojej práce zo strany
ukrajinských nacionalistov či dokonca oﬁciálnych úradov.
(omediach, tasr, md)

Pomoc najstarším
Sociálne otázky sú na programe každého
rokovania Kolégia predsedu SSN i Predstavenstva 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 syndikátu, starostlivo osobitne evidujeme na
účte socfondu a využijeme ich výlučne na
pomoc kolegom v núdzi. Tento rok, v závere júna Sociálna komisia P SSN si uctila štyroch najstarších členov SSN (jeden sa dožil

95 rokov, traja sú 94-roční) a popri blahoprajnom liste im poskytla malú sumu – po
sto eur v rámci sociálnej výpomoci. Viac sa
nedalo, fond disponuje len niekoľkými stovkami eur. Členov komisie potešilo, že sa medzi nich opäť vrátil uzdravený Július Lőrincz.
Dobrou spoluprácou s ďalšími dvoma inštitúciami – Sekciou žurnalistiky a novinárskej
fotograﬁe Literárneho fondu a Nadáciou
Čisté slovo sa podarilo uspokojiť všetkým
záujemcov – členov SSN o ﬁnančnú podporu. Verte, nebolo to ľahké. Neevidujeme
teda žiadnu nevybavenú žiadosť.
Klára Grosmannová

11. 10. 1941 –
14. 10 . 1951 –
16. 10. 1936 –
16. 10. 1961 –
16. 10. 1966 –
21. 10. 1961 –
22. 10. 1951 –
23. 10. 1941 –
23. 10. 1961 –
27. 10. 1951 –

November

1. 11. 1951 –
4. 11. 1946 –
12. 11. 1946 –
20. 11. 1966 –
23. 11. 1936 –

December

2. 12. 1941 –
5. 12. 1961 –
6. 12. 1961 –
15. 12. 1931 –
23. 12. 1951 –
28. 12. 1951 –
28. 12. 1961 –

Oľga Pohanková,
Bratislava
Viliam Roth, Bratislava
Marta Bábiková,
Bratislava
Csaba Vysztavel,
Čierna Voda
Ľudmila Synaková,
Jelšovce
Eva Hoﬀmannová,
Bratislava
Radomír Mlýnek,
Košice
Anton Fillo, Trenčín
Igor Bazala, Rovinka
Marián Moncman,
Zeleneč
Bruno Horecký, Martin
Soňa Müllerová,
Bratislava
Daniela Práznovská,
Nemecko
Štefan Pytel, Nemecko
Katarína Hanzelová,
Bratislava
Mária Paličková, Košice
Mária Cupáková,
Bratislava
Júlia Hritzová,
Bratislava
Pavol Gregorovič,
Bratislava
Štefan Laktiš,
Bratislava
Ivan Freidl, Bratislava
Ján Rodák, Prešov
Dagmar Mlynarčíková,
Bratislava
Jaroslav Zaťko,
Bratislava
Ladislav Švihran,
Bratislava
Kamila Demková,
Košice
Katarína Garcia-Renart,
Bratislava
Marián Feduš,
Veľké Ripňany

Noví členovia SSN

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

Opustili naše rady
6. 8. 2016 – Juraj Vojtek (80 r.)
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