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EDITORIÁL

Vážení čitatelia, druhé tohtoročné dvojčíslo nášho časopisu
prináša predovšetkým publikačné výstupy z riešenia projektu VEGA
1/0073/03 Vplyv nových informačných technológií na vydávanie
tlače a na prácu novinárov printových médií. Samuel Brečka, vedúci
riešiteľského tímu, je presvedčený, že „projekt pri využití metód
základného a aplikovaného výskumu dospel k viacerým originálnym
poznatkom týkajúcim sa vplyvu nových informačných technológií
na vydávanie tlače a na prácu novinárov printových, ale aj
ostatných médií, nakoľko tlač bola celkom nevyhnutne predmetom
skúmania v kontexte s ostatnými médiami. Hlavnú zásluhu na získaní
pôvodných poznatkov majú predovšetkým analýzy a empirické výskumy, ktoré sa týkali
obsahových štruktúr printových a online verzií vybraných titulov slovenskej tlače, aktuálneho
stavu novinárskej profesie na Slovensku a porovnania printových a online vydaní
slovenských mienkotvorných denníkov zo strany čitateľov. Ide o typy výskumov, aké sa na
Slovensku ešte nerealizovali a poznatky z nich sú priamo aplikovateľné v novinárskej
a vydavateľskej praxi ako aj pri príprave budúcich novinárov (vo vysokoškolskom
vzdelávaní), ale aj v ďalšom vzdelávaní novinárov z praxe.“
Inak má toto dvojčíslo štandardnú skladbu. V úvodnej štúdii sa Jozef Darmo v širších
súvislostiach zamýšľa nad „nedožitými“ päťdesiatinami Novinárskeho študijného ústavu,
symbolu inštitucionalizovaného novinovedného výskumu na Slovensku. Renaud de La Brosse
podnetne uvažuje o zrode spoločnej európskej identity a o role, ktorú môžu v tomto dynamickom
procese zohrať médiá. Juraj Vojtek v nadväznosti na svoju nedávnu štúdiu o straníckom
americkom novinárstve zaujímavo píše o nasledujúcej ére osobnostnej žurnalistiky v USA.
Marko Škop pokračuje v analýze verbálnych spôsobov účinného pôsobenia na rozhlasového
poslucháča. Darina Vašičková nazerá do televíznej kuchyne – všíma si problematiku a problémy
redigovania spravodajstva. Ivan Žáry na pôde public relations rozoberá metodiku a nástroje
vzťahov s verejnosťou s akcentom na využitie potenciálu masových médií.
V rubrike Recenzie a referáty si Juraj Charvát kriticky všíma Repkovej dielo Ako robiť
profesionálne noviny a varuje pred vylievaním vaničky aj s dieťaťom. Luboš Šefčák víta
vydanie Náčrtu dejín slovenskej žurnalistiky Danuše Serafínovej a Jozefa Vatrála. Danuša
Serafínová oceňuje príspevok Samuela Brečku o slovenských médiách v medzinárodnom
projekte, ktorý mapuje európske mediálne trhy.
Hlas študentov tentokrát reprezentuje Diana Mráziková v Galérii novinárskej fotografie.
Nechýbajú ani stabilné rubriky, ktoré vedie Samuel Brečka – Zo zahraničia a Heslár mediálnej
komunikácie, ako aj Reminiscencie z histórie z pera Danuše Serafínovej. Tohtoročný obsah
Otázok žurnalistiky, ich 48. ročníka, uzatvára Kronika zaznamenávajúca udalosti v printových
i elektronických médiách, na internete i v oblasti reklamy, ktorú pripravil Vladimír Bačišin.
Dúfam, že na rozdiel od Novinárskeho študijného ústavu sa náš časopis azda dožije
svojej päťdesiatky, takže dovidenia v roku 2006, kedy bude mať už 49 rokov!
Jozef Vatrál, šéfredaktor

ŠTÚDIE

A ČLÁNKY

Päťdesiat rokov slovenskej novinovedy
JOZEF DARMO
K ľ ú č o v é s l o v á : Katedra žurnalistiky FiF UK – Novinársky študijný ústav – Otázky
žurnalistiky – vzdelávanie novinárov – výskum novinárstva
V každodennosti servírovania zrnitého chleba novinárčiny si naša
žurnalistická obec ani neuvedomuje už doslova míľniky svojej
profesionálnej tradície. Pritom v oblastiach takých závažných, akými
sú inštitucionálne vzdelávanie novinárov a výskum novinárstva.
Zaznamenávame v tomto roku 77. výročie prvej novinárskej školy
– Slobodnej školy politických náuk (1928) na území Česko-Slovenska,
so študijným odborom novinárstva a politických vied. V školskom
roku 2005 – 2006 si pripomína 53. výročie svojho založenia Katedra
žurnalistiky FiF UK v Bratislave a jej prví absolventi 49. výročie
ukončenia štúdií. Novinársky študijný ústav by mal za sebou už
50. výročie vzniku (1955). Prvé teoretické novinárske periodikum
Otázky žurnalistiky vychádza vo svojom 48. ročníku. A naostatok si slovenské novinárstvo
v tomto roku pripomína 300 rokov od vydania prvého periodika na Slovensku – Mercurius
Hungaricus, Mercurius Veridicus ex Hungaria (1705), 160. výročie vydania prvých politických
novín na Slovensku – Slovenskích národnjích novin Ľudovítom Štúrom. Sú to všetko historické
skutočnosti, ktoré nesporne povzniesli, či mohli povzniesť historické vedomie či sebavedomie
slovenskej novinárskej obce. Lebo žurnalistika, novinárstvo ani v mnohých početnejších
kultúrnych národoch nezaznamenáva takéto kultúrne a spoločenské docenenie. Uvedomujeme
si dostatočne tieto skutočnosti? Cítiť ich zažitie a prežitie v našom profesionálnom a kultúrnom
sebavedomí? Možno, keď nie dnes, tak celkom určite v blízkej budúcnosti.
Denná prax nás tlačí, aby sme si uvedomili, že je tu katedra žurnalistiky (a na Slovensku už
nie jediná!), že je tu veda o novinárstve, ktorá má „zvláštny predmet – proces, ktorým prostredie
pôsobí na noviny, proces, ktorým sa toto pôsobenie pretvára čo do podstaty a formy
v prostriedky, ktoré používajú, i proces, ktorým sa tento vplyv uplatňuje vo verejnosti so
svojím hlavným účinkom – tvorením verejnej mienky. Inými slovami ide tu o vplyv prostredia
na noviny, ich vnútorný život a ich pôsobenie na verejnosť a jeho dôsledky.“
Oslovuje takáto výskumná i pedagogická práca novinára? Isteže. Menej je už známe, akú
výskumnú činnosť realizovala táto už naskrze slovenská bádateľská škola. Zdá sa, že sme
nedosiahli v profesionálnom zrení takú kultúrnu zrelosť, sebaúctu, aby sme dokázali dosiahnuté
výsledky nie „zhodiť“, ale doceniť! Historické fakty sú, zdá sa nám, milostivejšie.
Zaznamenávajú, ako už v minulosti formovaniu tejto nádejnej disciplíny vytváral podmienky
nielen intenzívny politický život, rozmach politologických, sociologických disciplín, ale najmä
založenie Slobodnej školy politických náuk v roku 1928 v Prahe s odborom žurnalistiky, kde sa
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prednášal úvod do sociológie novín, veda o novinách, dejiny novín, vývoj spravodajstva.
Vznik školy a odboru novinárskeho štúdia dal súčasne podnet na založenie novinovednej
revue Duch novín.
Vo výskume a najmä teoretickom uvažovaní dostávajú sa do popredia i také aspekty ako
teritoriálne sledovanie hustoty novín, sledovanie sociálnej intenzity tlače (výšky nákladov),
sledovanie časovej intenzity pôsobenia novín. Výskumné pole zahŕňa i problematiku faktorov,
ktoré vplývajú na obsah tlače, a to problémy vzťahov štátu a žurnalistiky, štátnej správy,
novinárskych či politických osobností. Prinášajú množstvo faktografických údajov, postrehov,
dobových súvislostí, ktoré viedli k vzniku toho-ktorého periodika.
Realita politického boja a v jeho rámci využívanie žurnalizmu ako nástroja politických zápasov,
čoraz zložitejšia novinárska prax, potreba praktickej prípravy novinárskych kádrov nútili k posunu
uvažovania o otázkach žurnalistiky z polohy čisto empirickej do polohy empiricko-teoretickej. Pri
historických prácach rozvíja sa na Slovensku, i keď miestami iba v zárodočnej podobe, myslenie
okolo sociálno-politických problémov žurnalistiky, o problematike pozície žurnalizmu v demokracii,
o otázkach cenzúry, výskumu odrazu istých historických vývinových etáp Slovenska v „zrkadle“
z tlače. Z hľadiska potrieb masovej propagandy venovala sa nielen praktická, ale aj teoretická
pozornosť kalendárovej literatúre, letákom. Objavujú sa poznámky, články, eseje o špecifických
problémoch novín, rubrík, ideové konfrontácie smerovania niektorých periodík, pohľady na dobový
systém tlače, poznámky k vývinu regionálnych a lokálnych periodík. Veľa úvah bolo na adresu
neutešenej ekonomickej pozície slovenskej tlače, jej zápasu o holú existenciu. Objavujú sa pohľady
na život a prácu staršej generácie slovenských novinárov, skromné úvahy o problematike
novinárskeho povolania, jeho spoločenskej roly a pod.
Bolo tu zárodočné, svojím spôsobom už rozvetvené myslenie o žurnalizme. No nebolo ešte
teoretickej syntézy povedaného, napísaného, nebolo teórie. To, čo bolo Slovensko
z teoretického hľadiska k problematike žurnalizmu z teoretických ašpirácií schopné povedať,
charakterizuje v istom zmysle diskusia vyvolaná o problémoch slovenského novinárstva na
stránkach časopisu Pero. Diskusia ukázala, popri špecifických slovenských otázkach, že rodiaca
sa slovenská novinoveda adaptovala isté teoretické východiská formujúcej sa českej
novinovedy, najmä okolo časopisu Slobodnej školy politických náuk Duch novín, Sociologickej
revue, časopisu Tisk a politika. Okrem historických prác nad dejinami slovenskej žurnalistiky
pristupuje sa na Slovensku k čiastkovým sociografickým bádaniam pôsobenia tlačeného slova,
rozhlasu. Pre spracovanie slovenskej historiografie nachádza slovenská novinoveda podnety,
najmä v prácach Wolfových, ale tiež v započatých prácach na histórii maďarskej tlače.
Záujem o historiografiu slovenskej žurnalistiky, o jej teoretické problémy neprerušujú ani
vojnové udalosti. Naopak. Potreba inštitucionalizácie slovenskej vedy vôbec sa vznikom
slovenskej štátnosti – Slovenskej republiky iba umocnila. Výchova novinárskeho dorastu,
potreby propagandy, ako aj snahy pokrokovej časti slovenskej inteligencie odkrývať
pokrokové prvky slovenského kultúrneho vývoja v kultúrnej politike tento záujem len zvyšovali.
Bádateľské úsilie v tejto oblasti adaptuje vo výskumoch teoretické postuláty medzivojnovej
pluralitnej novinovedy v Československu, a to najmä sociologické prístupy Arnošta Bláhu,
Ernesta Chalupného, Antona Štefánka, sociopsychologické prístupy Hocha, Fuchsa. Vzniká
niekoľko sociologických štúdií venovaných pohľadom na pôsobenie tlače, rozhlasu. Dokladom
tohto úsilia je svojím spôsobom ojedinelá dizertačná práca Špánika Prolegoména do sociológie
rozhlasu, obhájená na FF SU v Bratislave. Táto práca je nielen potvrdením tohto naznačeného
trendu, ale aj obrazom stavu a teoretickej hĺbky uvažovania o týchto otázkach v rodiacej sa
novinovednej disciplíne na Slovensku. Slovensko už volalo po takomto inštitucionálnom
zavŕšení novinovedných bádaní.
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Obdobie po druhej svetovej vojne neprerušilo nadlho intenzívny záujem o tlač, rozhlas,
o históriu slovenského a českého novinárstva. V publikovaných článkoch, ako aj
v samostatných prácach zdôrazňuje sa už potreba budovania novinárskej tradície. Načrtávajú
sa nové úlohy žurnalistiky po roku 1945. Osvetľuje sa politický zmysel novinárstva. Analyzujú
a skúmajú sa jednotlivé stránky vývoja slovenskej žurnalistiky 19. a 20. storočia. S touto
problematikou sa vyrovnáva predovšetkým literárna história, ktorá ešte stále suplovala
v slovenskom výskume neprítomnosť samostatnej vedy a inštitúcie, ktorá by sa zaoberala
výskumom žurnalistiky. Politická tlač, literárne a historické časopisy zostávajú taktiež jediným
fórom publicity parciálnych historických bádaní o novinárstve. Vydavateľstvo Práce v Prahe
zriaďuje edíciu Noviny a novináři, kde vyšlo niekoľko publikácií venovaných problematike
tlače. Otázkam pôsobenia novinárstva v sústave výchovy a vzdelávania venujú sa sporadicky
bádatelia v oblasti pedagogiky a psychológie. Slovenská historiografia novinárstva dostáva
ďalší impulz z Maďarska v práci K. Vigha A tizen kilencedig szabad Slovák hirlaptorténete
(O slovenskom časopisectve v 19. storočí, Budapešť, 1945). Významným podnetom a súčasne
zázemím pre českú a slovenskú novinovedu po roku 1945 bolo zriadenie fakulty novinárstva
pri Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Fakulta začala svoju činnosť v roku 1946. Po
reorganizácii prechádza ako odbor na Vysokú školu politických a hospodárskych vied.
Zrušením tejto školy v päťdesiatych rokoch sa končí nielen prvé obdobie budovania
povojnového novinárskeho školstva, ale tiež i pokusov o inštitucionálne etablovanie
novinovedného výskumu v Československu. V roku 1952 zakladá sa v Bratislave pri FiF UK
katedra novinárstva a knihovníctva. Jej založenie urýchlila skutočnosť, že politickými čistkami
po roku 1945 a najmä 1948 došlo k vyradeniu takmer celej jednej generácie novinárov. O rok
neskôr vzniká na Filologickej, neskôr na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe katedra
novinárstva ako vedľajší odbor češtiny. Po založení Inštitútu osvety a novinárstva v Prahe
začína sa budovať na vedeckých základoch aj novinársky odbor. Rok 1948 znamená vo vývine
slovenskej a českej vedy o žurnalistike totálny zlom. Nástup stalinskej totality, výlučne satelitnej
orientácie vedy na východ, odvrhuje československú novinársku školu. Likvidujú sa
bádateľské, profesionálne elity starších generácií.
Inšpiračným zdrojom a to ako koncepčným, tak aj obsahovým a metodologickým na týchto
katedrách sa stali predovšetkým skúsenosti sovietskych novinárskych fakúlt a najmä
novinárskeho kurzu pri Vysokej straníckej škole ÚV KSSZ, vrátane pôvodnej a prekladovej
sovietskej literatúry, vydávanie stenografických záznamov týchto prednášok vo vydavateľstve
Rudé právo v roku 1953. Boli jediným študijným materiálom. Potreba výučby však kládla
požiadavky na systematické spracovávanie dejín a teórie žurnalistiky. Túto prácu, napriek
totalitným deformačným tlakom na výchovu kvalifikovaných kádrov pre oblasť novinárskej
praxe, ale aj výskumu, plnili katedry. Prispeli rozhodujúcou mierou aj k opätovnému
inštitucionalizovaniu novinovedy ako vednej disciplíny na Slovensku. Pedagogická práca
nútila k vypracovaniu prvých rámcových prehľadov dejín slovenského novinárstva. Z tohto
hľadiska treba oceniť priekopnícku prácu V. Klimeša, pôsobiaceho v tom čase vo funkcii
vedúceho katedry novinárstva v Bratislave, práce D. M. Krnu, L. Malickej, neskôr F. Ruttkaya,
J. Horvátha, M. Hysku, J. Darma, Ľ. Šefčáka, J. Vereša a ďalších. Zásadným krokom
k systematickému vedeckému bádaniu v oblasti novinárstva bolo však v roku 1953 rozhodnutie
zriadiť pri Ministerstve informácií a osvety v Prahe ako rezortné pracovisko Novinářský studijní
ústav. Po zrušení ministerstva informácií v tom istom roku pristúpilo sa k vybudovaniu tohto
pracoviska pri Zväze československých novinárov. Ústav sa iniciatívne chopil ponúknutej
príležitosti. Do svojich fondov získal bohatú Laurinovu knižnicu. Rozvinul bádanie najmä
v oblasti historiografie českého novinárstva a prednáškovú činnosť v oblasti teórie a praxe

JOZEF DARMO: PÄŤDESIAT ROKOV SLOVENSKEJ NOVINOVEDY

167

novinárstva. Utvára si prvé publikačné možnosti vydávaním periodika Bulletin Novinárskeho
studijního ústavu. Od roku 1956 ho nahradzuje teoretický kvartálnik Novinářský sborník.
Ústav budoval novinársky archív, knižnicu a mal široké medzinárodné kontakty najmä so
socialistickými krajinami. Významný podiel na kladení základov tohto ústavu mali Vladimír
Klimeš, Ladislav Mareda, Jiří Pilař, Ľudovít Schulz, ktorí postupne viedli toto pracovisko až do
jeho zániku. Ústav prispieval k ujasňovaniu metodologických otázok histórie a teórie
novinárstva. Dňa 28. januára 1955 schádza sa z jeho iniciatívy prvá konferencia o histórii
žurnalistiky. Referát O hlavných problémoch dejín českého a slovenského novinárstva
predniesol profesor V. Klimeš. Z ďalších L. Malická O studiu dějin novinářství ke zvýšení
úrovně našeho tisku. Zo Slovenska sa konferencie zúčastnili Mikuláš Šurina, Vladimír Žabkay,
Július Horváth, ktorí stáli pri zrode Novinárskeho študijného ústavu v Bratislave (1. januára
1955).
Do popredia pozornosti sa dostávajú otázky systematiky novinovednej disciplíny,
metodológie novinárskej historiografie. Rozvíjala sa aj slovenská novinoveda, slovenská
novinovedná historiografia. Pokračuje záujem literárnych historikov o otázky tlače.
A predovšetkým rozvíja sa sústavný výskum histórie novinárstva na novinárskej katedre FiF
UK v Bratislave. Fraňo Ruttkay prichádza na katedru ako odborný asistent s čerstvo ukončeným
štúdiom literárnej histórie. Opiera sa o kritické prehodnotenie pokusov o prehľady slovenskej
tlače najmä do roku 1918, o sľubne rozvinuté bádanie literárnej histórie, ktorá sa v istom
zmysle dotýkala i slovenskej žurnalistiky tohto obdobia, o rozvinuté práce bibliografické, ale
už aj o svoju vlastnú bádateľskú činnosť. Prispievajú aj ďalší bádatelia k postupnému
vyrovnaniu kroku slovenskej historiografie novinárstva tohto obdobia s existujúcimi prácami
v Čechách. Nehovoriac už o početných diplomových prácach tejto katedry, ktoré dnes
predstavujú bohatý výskumný fond.
Posilnením bádateľského úsilia na Slovensku bolo založenie Novinárskeho študijného
ústavu v Bratislave pri Zväze slovenských novinárov a to rozhodnutím Sekretariátu ÚV KSS
zo 16. 9. 1954. Spočiatku ako pobočky pražského ústavu, neskôr od roku 1962 pôsobiaceho
v role samostatného výskumného pracoviska na Slovensku.
Úlohy ústavu určené dokumentmi ÚV KSČ a ÚV KSS však značne limitovali jeho výskumný
rámec, čo do predmetu a totalitnými utilitárnymi straníckymi východiskami spracovania
skúseností, aj metodologicky. Navyše, na rozvoj novinovedy na Slovensku vplývalo pri vzniku
ústavu aj viacero ďalších činiteľov. Predovšetkým to bol už spomínaný úzky totalitný rámec.
Prial viac apologetike než vede, viac hotovým receptom než teórii. Pre vývoj vedy boli však
určujúce už objektívne faktory jej rozvoja: silný tlak na rozpracovanie problémov teórie a dejín
žurnalistiky vzhľadom na pedagogické potreby katedry novinárstva, ako aj potreby novinárskej
praxe.
Zložitejšia však bola východisková pozícia vedeckej práce. Personálne čistky predznamenali
skutočnosť, že bola odmietnutá nadväznosť na našu už historickú tradíciu v odbore
novinovedného výskumu, písomníctva, spoločenských vied, kde bola slovenská žurnalistika
v predchádzajúcich obdobiach predmetom istého záujmu. Došlo aj k odmietnutiu bádaní
sociologických, sociopsychologických, historických. A tak slovenská novinoveda nemohla
prezentovať konštituovaním ústavu ten seriózny základ, aký by sa mohol očakávať na
dovtedajšiu národnú bádateľskú tradíciu. Začínalo sa bez vlastnej historickej pamäti.
Inkvizítorskou selekciou zakázaných autorov a ich diel, odblokovaním západnej teoretickej
produkcie, novinárska teória, otázky jej predmetu, systematiky a metodológie boli opäť iba
v štádiu vyjasňovania. Teória žurnalistiky ako vedná disciplína sa opäť iba novokonštituovala,
a to bez znalosti nadväznosti na už rozvinuté teoretické myslenie prinajmenšom medzivojnového
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obdobia a tiež obdobia do roku 1945, či v rokoch 1945 – 1948. Začalo sa prakticky od nuly a
navyše nie na našich, ale s ideologickou preferenciou sovietskych, už stalinskou teóriou
deformovaných základoch.
Politickým odstránením kádrov, ktoré sa formovali pred rokom 1948 vytvorilo sa vákuum
v pripravenosti bádateľov schopných riešiť naliehavé teoretické problémy. Až na všeobecnú
prípravu rýchlikových kurzov, osobnú novinársku skúsenosť, nebola tu príprava žiadna. Rok
1948 a päťdesiate roky znamenajú preto aj vo výskume generačnú kataklizmu. Strata slovenskej
štátnosti v roku 1945, nútená emigrácia mnohých bádateľských elít, „očista“ po roku 1945 a
následne po roku 1948, vyradila nádejné autorské zázemie slovenskej novinovedy (J. Barát,
J. Buday, K. Čulen, J. Damborský, R. Dilong, F. Houdek, V. P. Hronec, J. Krmler, Š. Janšák,
F. Kalač, Š. Košík, Jur Koza-Matejov, P. J. Kysucký, K. Lányi, D. Rapant, Š. Sommer, A. Štefánek,
J. G. Breza, J. Paučo). Zväčša autorov sústredených okolo periodík Kultúra, Pero, Elán.
Bez generačnej kontinuity nastupuje nová generácia s násilne gumovanou pamäťou
minulosti. Táto nová generácia rástla až v praktickej výskumnej práci, v prvých pokusoch
poslucháčov Katedry novinárstva na FiF UK v diplomových prácach, v prednáškach učiteľov.
Do procesu pedagogickej a vedeckej práce vstupujú novinári z praxe (M. Hysko, J. Weiser,
J. Charvát, K. Dlouhý, I. Tomašov, J. Horváth, F. Sýkora, V. Klimeš, M. Marko, V. Mihál,
T. Hrozányi, V. Žabkay. Až dva roky po založení Novinárskeho študijného ústavu, päť rokov
po založení Katedry novinárstva na FiF UK – teda v roku 1957 boli tu evidentné prvé výsledky
bádateľskej práce a s nimi aj prvé vlastné skúsenosti. Tieto skutočnosti nemohli neovplyvniť
aj proces konštituovania sa Novinárskeho študijného ústavu, plnenie jeho základného poslania
– rozpracovať teoretické problémy žurnalistiky, ktoré sa v dôsledku daného stupňa totalitou
zastaveného a zastretého poznania predmetu v tom čase cítili viac pod tlakom objektívnych
potrieb vo všeobecnej rovine, než konkrétne sformulované do konkrétnych úloh,
východiskových teoretických syntéz. Do výskumu vstupuje ambiciózna generácia absolventov
katedry žurnalistiky Jozef Darmo, Jozef Virčík, Vladimír Holina, z iných odborov novinárskej
praxe Vlasta Záchejová a Zora Lišková.
Tejto novej generácii však nechýbala odvaha prekračovať zakázané. Ústav, nástupom
tejto katedrou pripravenej generácie, dokázal predovšetkým historicky a teoreticky ohraničiť
predmet svojho skúmania. Štúdiom konkrétneho historického materiálu, novín (obsahová
analýza), metód novinárskej práce, procesu pôsobenia tlače na jednotlivé sociálne skupiny
čitateľov v meniacich sa historických podmienkach (sociologickým výskumom), štúdiom
vzťahov spoločenských formácií k žurnalistike, ako aj jej spoločenskej funkcie (historicko-politologickým výskumom) – získaval potrebné množstvo kvantitatívnych a kvalitatívnych
poznatkov, poznatkov nevyhnutných na to, aby sa mohla dať odpoveď na problémy súčasnej
žurnalistiky. Bola to práca doslova mravčia, náročná na sily, odvahu a čas. V Otázkach
novinárstva (1958), v Otázkach žurnalistiky (od roku 1962), v Novinářskom zborníku (od
roku 1956) opublikovali pracovníci ústavu a katedry novinárstva sériu monografických prác
k otázkam predmetu a teórie novinovedy, k otázkam dejín a teórie slovenskej žurnalistiky,
teórie komunikácie (textovej i obrazovej).
Aj preto Slovensko dnes disponuje pomerne uceleným prehľadom dejín slovenskej
žurnalistiky od prvých periodík až do súčasnosti. Pripravili sme si seriózne základy mediálnej
teórie, knižnej a informačnej databázy. Sú tu evidentné i práce s problematikou povojnového
vývinu slovenskej, svetovej žurnalistiky, dejín novinovedy, práce, ktoré v mnohom, najmä
z rokov 1963 – 1970 prekročili rámec oficióznej dogmatizovanej historiografie a teórie. Práve
toto základné, pritom nevyhnutné štúdium dejinného profilu slovenskej žurnalistiky, pri všetkej
poznačenosti koloritom doby, obohatilo naše poznatky o skúmanom predmete a po súčasnom
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kriticky nevyhnutnom osvojení si tohto dedičstva z hľadiska súčasných pohľadov pluralitnej
vedy, naskytá sa nám možnosť ďaleko presnejšie definovať, formulovať teoretické problémy
súčasnej novinovedy a kvalifikovanejšie naznačovať ich praktické a prognostické riešenia.
Po prvýkrát v našich dejinách dostala aj novinárska profesia vedeckovýskumnú ustanovizeň,
ktorá prispela k etablovaniu slovenskej novinovedy v sústave spoločenských vied.1 Aké sú
z tohto pohľadu prínosy NŠÚ ako kľúčovej inštitúcie slovenskej novinovedy za uplynulé
štyridsaťpäťročné obdobie jeho vedeckých aktivít.
Po prvé: Slovenská novinoveda výsledkami bádaní plnohodnotne vstúpila do štruktúry
spoločenských vied. Zavŕšila vyše storočný zápas o svoje etablovanie a etablovanie
novinovedy ako vedy vôbec. Položili sa základy vedných odborov dejín, teórie novinárstva a
mediálnej komunikácie. Táto veda dnes disponuje svojou metodológiou, systémom vedy ako
vedy interdisciplinárnej. Len na základe rozvinutia tejto výskumníckej aktivity sa mohlo rozvinúť
slovenské novinárske školstvo. Aj zásluhou NŠÚ sa novinárstvo stalo samostatným študijným
odborom vysokoškolského magisterského a doktorandského štúdia.
Po druhé: Slovenská novinoveda sa práve aktivitou NŠÚ predstavila ako zrelá moderná
vedecká disciplína, ktorá si na princípoch metodológie exaktnej vedy tvorivo vymedzila svoj
predmet v historickom, axiologickom, metodologickom a teoretickom rozmere. Dokumentuje to
celý rad vedeckých prác ku zásadným problémom novinovedy, účasť pracovníkov ústavu na
početných medzinárodných konferenciách a predovšetkým samotná dlhodobá vedeckovýskumná
koncepcia.
Po tretie: Novinovedný výskum sa pričinil o rozvoj vedeckého myslenia v prekonávaní
dogmatických obmedzení vedy, a to predovšetkým etablovaním interdisciplinárneho
metodologického princípu vo výskume, čo sprostredkovane podnietilo a obohatilo aj
metodologický základ spoločenských vied na Slovensku.
Po štvrté: NŠÚ významne prispel (bádateľskou aktivitou, vydávaním odborného vedeckého
periodika Otázky žurnalistiky, rozvetvenou publikačnou činnosťou, sústavou dokumentácie,
novinovednej informatiky, konferenčnými a seminárnymi aktivitami k vymedzeniu svojho
priestoru aj v spektre novinovedy.
Po piate: Rozvojom sociológie žurnalistiky a mediálnej komunikácie prispel ústav k vedecky
exaktnej interpretácii komunikačného priestoru periodickej tlače, rozhlasu, televízie a nových
médií, a to uplatnením metódy obsahovej analýzy a empirického sociologického výskumu.
Po šieste: Komparatívnymi bádaniami, spoluprácou s vedeckými pracoviskami
stredoeurópskeho priestoru utváral východiská na včleňovanie slovenského novinovedného
výskumu do výskumu európskeho, pričom sa vytvárala prirodzená väzba na medzinárodnú
inováciu nášho výskumu.
Po siedme: Tým, že NŠÚ začal s uplatňovaním sociologických metód výskumu publika
ešte pred oficiálnym opätovným uznaním sociológie ako vedeckej disciplíny v štruktúre
spoločenských vied (vznik Sociologického ústavu SAV), prispel k opätovnému etablovaniu
sociológie na Slovensku. NŠÚ ešte pred založením Sociologického ústavu SAV vytvoril
bádateľský priestor popredným slovenským sociológom. Bol aj pri vedeckých a organizačných
úsiliach o obnovu výskumu verejnej mienky a jej inštitucionálneho zabezpečenia.

1

Novinársky študijný ústav (1955 – 1990). Bratislava : NŠÚ, 1991; DARMO, J. Štyridsať rokov rozvoja
slovenskej novinovedy. In Otázky žurnalistiky, roč. 38, 1995, č. 3, s. 179 – 198. Pozri aj ďalšie štúdie
v tomto jubilejnom čísle (V. Holina, I. Sečík, Ľ. Šrámek, Ľ. Hallon, J. Vojtek, J. Horecký, J. Mistrík,
Z. Čupíková).
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Historické, teoretické a sociologické výskumy posunuli NŠÚ do štruktúr spoločenských
vied, k pracoviskám historickej vedy, kulturológie, umenovedy, literárnej vedy, jazykovedy,
teatrológie, filozofie, novšie aj politológie. Tieto pracoviská nielen akceptovali profesionálne
výsledky novinovedného výskumu, ale vytvárali priestor na ich uplatnenie v komplexných
výskumných projektoch.2 Obrazom vedeckých aktivít sa stali Otázky žurnalistiky, ako ročenka
(1958 – 1968), potom až do dnešných čias štvrťročník. Dnes časopis zaznamenáva 48. ročník
svojej existencie. Je obrazom myšlienkového tvaru a „varu“ slovenskej novinovedy. Do
histórie vošli edície: Sociológia čitateľa, Obsahová analýza, Malá novinárska encyklopédia,
Documenta bibliographica, Žurnalistika, Memoáre.
Obdobie normalizácie (1970 – 1989) zahatilo výskumný rozlet ústavu. Zdecimovalo jeho
knižnicu a dokumentáciu. Skutočný vedecký, sociologický a historický výskum sa odsunul
do druhého plánu. Výskumný priestor ovládli ideologizované témy, rozpracúvanie tém straníckej
propagandy, internacionalistickej výchovy, ideového pôsobenia prostriedkov masovej
komunikácie (PMK). Tento výskum už mal „svojich“ autorov, vygumoval, či vygumovával
tých, ktorí opätovne položili základy slovenskej novinovedy.
Pád totality vrátil Slovensko k demokracii. Pre novinovedu sa opätovne otvoril dokonca
predtým nebývalý priestor. Nová spoločenská situácia dávala predovšetkým nádej pre rozvoj
skutočne slobodnej vedy. Slobodnej v slobode interpretácie poznania, nemotivovaného,
neobmedzovaného, neretušovaného úzkymi straníckymi a ideologickými záujmami. Nastala doba
príležitosti novej reflexie uplynulej historickej bádateľskej cesty ústavu. Túto ústav vykonal
v rekvalifikačnom procese výskumných pracovníkov, vypracovaním dlhodobých koncepcií široko
rozvetvenej a problémovo štruktúrovanej práce. Na početných vnútroústavných konferenciách
a seminároch rezonovali nielen dovtedajšie prínosy vedeckej práce, ale najmä sa definovali „oporné
body“ dosiahnutého stupňa poznania v jednotlivých odboroch novinovedného bádania.
Verifikovali sa smery krátkodobých a dlhodobých výskumov. Pristúpilo sa k aktivizácii
interdisciplinárneho metodologického základu celej sústavy novinovedy. Tomuto rozmachu vďačila
slovenská novinoveda návratu tých, ktorí jej základy kládli v rokoch 1963 – 1969, rehabilitovaných
občiansky, vedecky.
Slovenská novinoveda reprezentovaná novinovedným pracoviskom NŠÚ úspešne vstúpila
aj do procesov internacionalizácie slovenskej novinovedy.3 Táto sa dostáva do dialógu
s vedeckými pracoviskami v zahraničí, a to účasťou na konferenciách, publikačnou činnosťou,
účasťou na medzinárodných mediálnych databázach, aktivitami v orgánoch celoeurópskej
proveniencie a aj účasťou zahraničných odborníkov na stránkach Otázok žurnalistiky.
Ústav bol zaradený do vedeckovýskumnej a vývojovej základne Slovenskej republiky
(VVZ) a jeho vedecká a dokumentačná činnosť bola priamo financovaná zo štátneho rozpočtu,
kapitoly pre rozvoj vedy. Z hľadiska vedy ho riadila komisia pre vedu a výskum pri Ministerstve
školstva SR. Mala nadrezortný charakter a navyše s poverením vlády dohliadať nad
vedeckovýskumnou základňou SR, ktorej zmenou ekonomických a politických podmienok
hrozil rozpad. Ministerstvo kultúry SR, ako aj Rada vlády pre masmédiá a informačnú politiku
prijali prirodzenú odbornú autoritu ústavu. Dokladá to fakt, že už v roku 1990, v čase veľkých
zmien, nebol NŠÚ, ako jednému z mála vedeckých pracovísk, krátený rozpočet na rok 1990.
Takmer jediný nemusel znižovať počet pracovníkov. Navyše mu boli poskytnuté prostriedky
nad rámec rozpočtu na nákup počítačov, faxu, kopírovacích prístrojov a kancelárskej techniky.
2

DARMO, Jozef. V službe vedy a žurnalistiky (k 45. výročiu vzniku NŠÚ). In Otázky žurnalistiky, roč. 43,
2000, č. 1, s. 1 – 5.
3
DARMO, J. Z dejín vedy a výskumu žurnalistiky. Bratislava : NŠÚ, 1991. 306 s.
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Vypracoval sa precízny plán vedeckého, sociálneho a ekonomického rozvoja pracoviska do
roku 2000. Ústav mal svoje zastúpenie v Rade vlády pre masmédiá a informačnú politiku,
v Rade vlády pre otázky výroby papiera, polygrafie a vydavateľstiev periodickej tlače,
v spoločnej komisii, ktorú vytvorili Rada vlády pre informačnú politiku a masmédiá a Rada
vlády pre národnosti, pre otázky národnostnej tlače, vo vedení Slovenského syndikátu
novinárov, vo vedeckej rade FiF UK a v ďalších vedeckých spoločnostiach.
Na požiadanie Rady vlády SR pre masmédiá a informačnú politiku ústav vypracoval návrh
zákona na podporu masmédií, osobitne periodickej tlače, a uskutočnil prieskum únosnosti
saturácie informačných potrieb Slovenska súčasným systémom periodickej tlače, ktorý sa
vytvoril po novembrovej revolúcii 1989. Nezastupiteľná bola aktivita ústavu v účasti na tvorbe
zákonov o TASR, Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízie. Ústav sa spolupodieľal na
vzniku Združenia vydavateľov periodickej tlače. Aktívne sa zúčastňoval na rokovaniach
o problematike masmédií a informačnej politiky.
To všetko dokladá skutočnosť, že dnešná katedra žurnalistiky a novinovedné pracovisko
sa erudovane zapojili do transformačného procesu slovenskej žurnalistiky – tlače, rozhlasu a
televízie. NŠÚ v transformačnom pohybe inicioval relatívne úspešný zápas o zníženie dane na
periodickú tlač, a to tak výskumne, ako aj na pôde Rady vlády pre masmédiá a informačnú
politiku, kde predložil súbor analýz k tejto problematike vrátane porovnávacích analýz
s európskym rozvojom. V rámci inštitucionálneho zabezpečenia projektov informatizácie
Slovenska inicioval založenie Slovenskej spoločnosti pre káblovú televíziu a dlhé obdobie
plnil úlohu sekretariátu tejto spoločnosti. V spolupráci s redakciami a vydavateľstvami sa
utvorilo prvé Konzorcium vydavateľov a Novinárskeho študijného ústavu na realizáciu
sociologických výskumov. Konzorcium sa stalo platformou združenia finančných prostriedkov
na širokospektrálny celoslovenský sociologický výskum periodík. Tento náročný výskum bol
kombinovaný s ich obsahovou analýzou, výstupy boli spracované monograficky pre každý
titul či súbory titulov vydavateľov a podmienil radikálnu zmenu vo vedeckej vybavenosti
výskumného pracovníka. Išlo už o schopnosť transformovať vedecký poznatok do riešenia
problémov praxe. Toto „zblíženie“ vedy s praxou otvorilo oblasť nevyhnutného kreovania
schopností novinárov z praxe pracovať s výsledkami a poznatkami vedeckých bádaní. Je to
dôsledok historického faktu, že transformačný proces sa hlboko dotýka aj transformácie vedy,
keď v podmienkach pluralitnej demokracie prechádza aj veda významným a neodvolateľným
procesom transformácie k nezávislosti vedeckého bádania. Za tejto novej situácie sa aj vzťah
štátu k vede transformuje a musí transformovať tak, že štát preberá úlohu vytvárania podmienok
rozvoja vedy a nie jej mocenskej kontroly.
Čím nás teda dnes oslovuje tohtoročné nedožité jubileum Novinárskeho študijného ústavu?
Jednoznačne doterajšou osožnosťou práce, skúsenosťou, pripravenosťou a rozvinutosťou
vedeckej koncepcie, rozpracovanosťou transferu výsledkov vedy do praxe, naliehavosťou,
že Slovenská republika sa môže stať plnohodnotným subjektom európskych štruktúr len ako
vysoko informatizovaná spoločnosť. A dobre fungujúce vedecké pracovisko je nielen
elementárnym, ale priam strategickým faktorom. Bez mediálneho výskumu je totiž nemysliteľná
stratégia spoločenského rozvoja, spoločenskej komunikácie, informačnej politiky, kultúry a
ďalšieho vzdelávania. Je nemysliteľný rozvoj informačných databáz. Bez výskumu stoja na
piesku akékoľvek projekty mediálnych inštitúcií.
V čase vstupu Slovenska ako erudovaného štátu do informačných sietí Európy a sveta,
v čase vstupu ľudstva do veku informačnej civilizácie stalo sa niečo, čo nik, kto si uvedomuje
vážnosť vedeckého poznania a poznávania, nečakal. Na základe pochybného a novinármi a
vedeckými inštitúciami spochybneného „auditu“ štátnej administratívy, zrušilo sa po vyše
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47-ročnej bádateľskej aktivite práve pre súčasnosť prepotrebné novinovedné pracovisko. Je
to predzvesť dôsledkov opätovného jednostranného geopolitického obratu satelizácie
s gumovaním vlastnej historickej a vedeckej pamäti?!
Konferencia pri bilancovaní 50. výročia vzniku univerzitného novinárskeho školstva nemôže
nekonštatovať, že tieto jeho úspechy podmienilo v rozhodujúcej miere ako založenie prvej
katedry novinárstva na FiF UK v Bratislave (1952), ale takmer súbežne aj založenie prvého
vedeckého pracoviska vedeckého výskumu novinárskej profesie, žurnalistiky, budovanie prvej
špecializovanej vedeckoodbornej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou, databáz informácií.
Položili sa základy novinárskej vedy a na jej základe mediálnej pedagogiky. Novinárska prax sa
po prvýkrát učila využívať výsledky vedeckej práce, vedeckých poznatkov v novinárskej
práci, v riadení marketingu novín. Bohatosť, odborovú a problémovú členitosť výsledkov
práce tohto vedeckého pracoviska o. i. dokladá vedecký zborník Žurnalistika a pokračujúce
vydávanie prvého a jediného slovenského teoretického časopisu Otázky žurnalistiky
občianskym združením pracovníkov katedry Mass-Media-Science.
Novinársky študijný ústav a na jeho pôde tiež vykonaná bádateľská aktivita novinovedcov,
vysokoškolských pedagógov, novinárov z praxe, časopis, ktorý prepájal slovenskú novinovedu
s novinovedou európskou a svetovou položili taký základ, že dnes už je novinárstvo vedeckým
odborom univerzitného štúdia, že tento odbor má už svojich profesorov, docentov, naslovovzatých
vedcov európskeho mena. Slovenské novinárstvo má dnes v rámci pôsobenia Katedry žurnalistiky
FiF UK, Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedry
slovenského jazyka a literatúry s odborom masmediálnych štúdií na Prešovskej univerzite, Katedry
žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici, na Katolíckej univerzite v Ružomberku so sieťou početných konzultačných stredísk po
celom území Slovenska rozvinutú základňu novinárskeho vzdelávania.
Pokladám za tragédiu, že uprostred tohto rozmachu novinárskeho školstva sa neuvážene,
dokonca v rámci auditu znižovania administratívy ústredných orgánov štátnej správy, zrušilo
vedecké pracovisko základného výskumu, výskumu, na ktorom stojí a padá odborná úroveň
nášho masmediálneho školstva. Predstavitelia novinárskeho školstva sa preto musia obrátiť
na orgány, ktoré tak rozhodli, aby došlo urýchlene k náprave tohto chybného rozhodnutia.
Musia sa o to zasadiť celou svojou odbornou autoritou. Nemožno udržať už rozvetvené
novinárske školstvo bez celoslovenského vedeckého pracoviska. Iba na takomto pracovisku
totiž možno rozvíjať systémový výskum podľa kritérií vedy, jej metodológie a teórie. Vedy,
ktorá popri spoločenskej objednávke tvorí základ pre pedagogické pracoviská. Tým viac, že
pedagogickí pracovníci vo svojej odbornej špecializácii nemajú na vysokoškolských
pracoviskách utvorené podmienky pre systémovú a systematickú vedeckú prácu. Slovensko
malo vedecké pracovisko, ktoré v praxi potvrdilo produktívnu spoluprácu s vysokými školami.
Je ešte čas, aby sa toto pracovisko znovu obnovilo. Má stále svoju pôvodnú budovu so
zariadením. Má stále k dispozícii špecializovanú odbornú knižnicu v tejto budove, ktorá zostala
vďaka Univerzitnej knižnici pohromade. Sú na MK SR presunuté databázy informácií vrátane
počtov pracovníkov bez pôvodných zamestnancov. MK SR si prevzalo, nie ušetrilo, systémové
miesta. Sú k dispozícii technické prostriedky (počítače), ktoré sa bezplatne presunuli na pracoviská
MK SR. Z tohto rozhodnutia treba vylúčiť politiku. Aj pri náprave neuváženej chyby.
Autor: Doc. PhDr. JOZEF DARMO, CSc.,
externý vysokoškolský učiteľ Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave
a masmediálnych štúdií Katedry slovenského jazyka a literatúry
FF Prešovskej univerzity v Prešove
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Európsky mediálny priestor
a „spoločenstvo osudov“
RENAUD DE LA BROSSE
K ľ ú č o v é s l o v á : Európska únia – spoločné hodnoty – európsky mediálny priestor
– cezhraničné regióny – európske občianstvo
Európu si zvykneme predstavovať ako najmenší a najhoršie
ohraničený z kontinentov. Ide o tvrdú realitu, geografická podoba robí
z Európy vysunutý mys Ázie, ktorej hranice, presnejšie povedané
východné limity, sú najmenej presné.1 Je to pravdepodobne spojené
s pôvodne nejasným postavením Európy ako križovatky, ako polostrova
do hĺbky preniknutého moriami – teda obráteného do šíreho mora no
súčasne s profilom klesajúcim smerom na východ a k Stredozemnému
moru v porovnaní s masívnym charakterom iných kontinentov. Popri
nepresnom teritoriálnom vymedzení zdrojom rozlišovania bola vždy
extrémna rozmanitosť Európy. Rozmanitosť národov, jazykov,
náboženstiev Európy z nej vytvorili počas jej histórie celok, ktorý
nemožno zredukovať na pojem homogénneho priestoru.
Doposiaľ nejestvuje v Európskej únii ani lingvistická, ani etnická ani politická jednota.
Prístup nových krajín v postupných vlnách, naposledy 1. mája v roku 2004, na tom nič nezmenil,
práve naopak, ešte posilnil jej parceláciu. Kultúrne, lingvistické, politické, religiózne a sociálne
leporelo, ktoré takto vzniklo, však vykazuje svoju vlastnú logiku, konkretizáciu myšlienky,
podľa ktorej popri početných rozdieloch existuje puto, najvyššie puto, inými slovami, základ
hodnôt (demokracie a ľudských práv) a spoločných noriem, motor stále silnejšej integrácie.
Treba však prekonať jednoduchý systém aliancií, aby sme dospeli ku „spoločenstvu osudov“,
alebo k „najvyššiemu spoločenstvu“ skonštruovanému na „spoločnom spôsobe cítenia,
myslenia, túžob, ktoré prekročí štátne a technické hranice.“2 Formálny rámec, v ktorom
doposiaľ žila Európska únia, práve tak ako budúca ústava, na ktorej sa rozličné politické
zložky doposiaľ neboli schopné dohodnúť, umožňujú predpokladať, že táto práca bude zdĺhavá,
1

Nedávne politické a mediálne diskusie, – ktoré vyprovokovalo stanovisko Valéryho Giscarda d’Estaing,
predsedu Európskej konvencie o budúcnosti Európy – k otázke, či Turecko patrí alebo nie do európskeho
kontinentu, a či má teda predpoklady na integráciu do Európskej únie, ilustrujú obtiažnosť definovania
príslušnosti k Európe vychádzajúceho jedine z geografického kritéria. K iluzórnemu charakteru pokusu
o striktne geografickú a kultúrnu definíciu Európy pozri BIDELEUX, Robert. Conception of Europe.
University of Wales Swansea, s. 4 – 5.
2
Pozri La dynamique d’une riche identité commune, stanovisko prezentované kolektívom európskych
osobností. In Le Monde, 13. novembra 2003.
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že potrvá najmenej jednu generáciu. Dostať sa ďalej ako je jednoduchý právny rámec, dať
život tejto novej konštrukcii, zabezpečiť jej každodenný chod – t. j. napokon podnietiť
spoločného ducha, ale zároveň vysvetľovať, popularizovať a rozširovať základné poradné
hodnoty – by skutočne nebolo možné bez podpory médií. Pretože médiá sú tradične agentmi
vysvetľovania, medializácie a diskusií, bývajú a priori umiestnené tak, aby zohrávali v tomto
procese ústrednú rolu. S takýmto záberom by tu však nebolo možné zostaviť štruktúru otázky
o adekvátnosti európskeho mediálneho priestoru. Treba pripomenúť skutočnosť, že
v Európskej únii koexistujú mediálne priestory uzavreté vo svojich „priehradkách“, ktorých
konfigurácia nie je príliš vhodná ani na rozvinutie toho formujúceho sa „spoločenstva osudov“,
ani na čo možno najširšiu identifikáciu občanov so súborom hodnôt, ku ktorému sa vzťahuje.
Mali by sme sa napr. diviť skutočnosti, že národné médiá majú väčší sklon tlmočiť záujmy
a sebectvá každého členského štátu, ako brániť najvyšší kolektívny záujem. V lone regionálneho
európskeho priestoru, kde prevláda odlišná logika, každá entita sa prejavuje určitým spôsobom
v „opozícii“ k iným regiónom – s ktorými sa angažuje do súťaže a čoraz silnejšie sa snaží, aby
sa oslobodili spod poručníctva národného štátu resp. národných štátov v prípade
cezhraničných regiónov. Médiá tam vyvíjajú vlastný obsah, kde sa na aktualitu pozerá cez
regionálnu prizmu, tu sa vyjadrujú hlavne, a to je úplne normálne, osobitosti rozličných teritórií
a špecifické požiadavky občanov, ktorí v regióne bývajú. Napokon, v lokálnych médiách, ktoré
pokrývajú ešte ohraničenejší geografický priestor – „mesto, skupina obcí“, jedna „krajina“
najväčšiu pozornosť pútajú otázky týkajúce sa miesta. Aby sme sa vrátili k aforizmu, kľúč
k čítaniu a reštitúcia aktuality tam pôsobia predovšetkým podľa ducha zvonice… Základným
zákonom žurnalistiky zostáva silnejšie ako kedykoľvek predtým zákon proxemiky.
Prítomnosť lokálneho, regionálneho a národného mediálneho kontextu takýmto spôsobom
tlmočí rozličné už skonštruované hrany identity, často stáročné, ktoré môžu odkazovať naraz
na príslušnosť k miestu a presnej skupine, na podiel spoločných kultúrnych a lingvistických
čŕt a na špecifické sociálne a politické praktiky – celok odrážajúci historické unáhlenosti, ku
ktorým dochádzalo v rámci tvorby národných štátov viac alebo menej starých. Každý mediálny
systém sa komplementárnym spôsobom zúčastňuje na udržiavaní rozličných identít v Európe.
Ak dobre chápeme, aký je prínos médií a akú dôležitú úlohu hrajú v procese reprodukcií
identít historicky už skonštruovaných, sme naopak nútení zmieniť sa o neprítomnosti
európskeho mediálneho priestoru, v ktorom by boli rozdiely prekonané resp. ešte väčšmi by
sa prejavilo to, čo spája obyvateľov kontinentu. Je možné skonštruovať európsku identitu,
presvedčiť, že máme participovať na „spoločenstve osudov“, keď tento mediálny stupeň
zjavne ešte chýba?
Narastajúca vzájomná závislosť súčasných a budúcich členských štátov Únie ani zďaleka
neznamená, že sa mechanickým spôsobom zúčastnia na zrode spoločnej európskej identity.
Ide predovšetkým o dynamický proces, ktorého úspech, tak sa zdá, závisí od existencie
európskych médií, ktoré akiste bude treba vytvoriť.
Keď bola v Memorande, 3. mája 1950, vyjadrená potreba vybudovania spoločnej Európy,
Jean Monnet hneď trval na potrebe prekročiť existujúce hranice. (…) „Európa nikdy
neexistovala“, napísal (…) „Treba skutočne vytvoriť Európu.“3 Rovnako treba vytvoriť
skutočný európsky mediálny priestor, ako podmienku k materializácii a k osvojeniu si pocitu
skutočného „spoločenstva osudov“. Možno a treba sa uspokojiť so situáciou, v akej sa médiá,
3

Citované Filipom Moreau-Defargesom v jeho prednáške Integration régionale et communauté internationale
na kolokviu La communauté internationale organizovanom 25. marca 2000 Ligou na obranu ľudských
práv. Citované z internetu: http://ldh-france.org:docu_hommeliber3.cfm?idhomme=90&idpere=69.
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ktorých úlohou by malo byť vysvetľovanie verejných mienok navzájom, často púšťajú do
nacionalistických predháňaní sa, uvádzajú klišé a zjednodušené podozrenia alebo veľmi ľahko
pripisujú „iným“ skryté úmysly? Nezaslúžia si európske národy niečo lepšie ako zjednodušené
čítanie v médiách typu „Čo môžeme stratiť?“ „Čo môžeme získať?“, keď ide o základné
otázky budúcnosti Európskej únie? Spôsob akým médiá pokrývali aktualitu rozšírenia Únie je
v tomto prípade veľmi inštruktívny – a to, že si všímali členské štáty a kandidátske štáty.
Vcelku treba pripustiť, že hlavne národné médiá začali prinášať prehnane egocentristické
príspevky o vkladoch a následkoch.4
Zakorenenie pocitu príslušnosti k tomuto „spoločenstvu osudov“ by pritom malo
predovšetkým spočívať na pilieri, ktorým je kultúra a oveľa menej na vytvorení spoločných
inštitúcií a politík. Mediálny priestor v širšom slova zmysle sa považuje iba za trh, kde sa
informácia vníma predovšetkým ako tovar a nie ako kolektívny majetok, ktorý treba kultivovať
a ochraňovať. Popritom by mediálny priestor bolo treba vnímať a teda aj organizovať ako
privilegované miesto zrodu európskej identity. Z tohto hľadiska – a vo svetle lekcií o mediálnom
pokrytí budúceho rozšírenia Únie, len prvoradé politické rozhodnutie vyvinúť chýbajúci
mediálny článok t. j. verejnoprávne médiá európskeho charakteru a rozmeru by mohlo zohrať
úlohu katalyzátora a dať podnet ku „koperníkovskej revolúcii“.
Trh na ujmu občanov
Zmluva ustanovujúca Európsku úniu, ktorá inštaluje európske občianstvo, si explicitne
kladie za cieľ (článok b Hlavy I o „Spoločných dispozíciách“) „posilniť obranu práv a záujmov
príslušníkov členských štátov zavedením spoločného občianstva Únie“ – tej Únie, ktorej
povinnosťou je vybaviť sa „potrebnými prostriedkami na dosiahnutie svojich cieľov a na
úspešné dovŕšenie svojich politík“5 (článok f Hlavy I o „Spoločných dispozíciách“). Existencia
skutočného európskeho občianstva – teda viac ako právny koncept, ktorého hmatateľná
a konkrétna realita – odkazuje, tak sa zdá, na myšlienku citu príslušnosti k tomu istému
„spoločenstvu osudov“, k jeho osvojeniu si hlavnými záujemcami. Ak sa všetci aktéri viac
alebo menej dohodnú na úlohe a mieste, ktoré by mohli mať médiá v spoločenskej konštrukcii
tejto budúcej reality, politický cieľ, ktorý si stanovila Európska komisia v oblasti médií, sa
zapíše do akcií a prostriedkov, ktoré treba uviesť do chodu na jeho dosiahnutie. Popravde za
daných okolností vytýčeným cieľom „je prispieť k vytvoreniu skutočného európskeho
mediálneho priestoru, ktorý by zabezpečil a posilnil výber občanov hlavne pokiaľ ide
o televízne a rozhlasové programy a pri tlači zabezpečil slobodu zariaďovania podnikov
z mediálneho sektoru a voľný obeh služieb, ktoré ponúkajú.“ 6 Na listine siedmich
prednostných opatrení, ktorých sa komisia osobitne ujala, na poslednom mieste figuruje
povinnosť „sledovať vývoj médií týkajúci sa hlavne koncentrácie a jej dopadu na slobodu
vnútorného trhu a na pluralizmus.“7 Ako práve poznamenal švédsky univerzitný pracovník
Jean Cavallin8 pojem európskeho mediálneho priestoru, bolo vidieť len v takom rámci ako
4

K tomuto bodu pozri The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union, edited
by Ariane Landuyt, Renaud de la Brosse and Ioan Horga, International Institu of Administrative Science,
Jean Monnet Project, Bruxelles, 2003. 405 s.
5
Citované z internetu: http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtr2b.htm#12.
6
Citované z internetu: http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/media/overview.htm.
7
Ref. 6.
8
Pozri autorov článok nazvaný European Policies and Regulation an Media Concentration [cit. 11. 2.
1998, 23. s.]. In International Journal of Communications Law and Policy. Citované z internetu:
http://www.ijclp.org/1_1998/ijclp_webdoc_3_1_1998.html#top.
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je úzky uhol ekonomickej integrácie s perspektívou vytvorenia vnútorného trhu, ktorá vôbec
nezodpovedá, alebo len veľmi málo zodpovedá, tej sociálno-kultúrnej a demokratickej role,
ktorá tradične pripadá tlači.
Na rozdiel od iných regionálnych celkov hlavne v Severnej Amerike, pre Európu je
charakteristické, mohli by sme dokonca povedať, že ju definuje, extrémna rozmanitosť jej
národných, regionálnych a lokálnych kultúr. Táto základná črta európskej kultúrnej identity
by prirodzene mohla nájsť svoje pokračovanie v médiách na národnej, regionálnej a lokálnej
úrovni, lebo, ako to veľmi vhodne pripomína Rada Európy vo svojej správe „La diversité des
médias en Europe“, „odraz tejto kultúrnej rozmanitosti v médiách by posilnil oddanosť
populácie Európe a vôľu jej občanov pripojiť sa k chodu demokratických inštitúcií“9 .
Vychádzajúc zo skutočnosti, že kultúrna rozmanitosť by najväčšou mierou prispela k identite
a európskej demokracii, koncepcia, ktorú obraňuje veľký počet pozorovateľov spočíva v tom,
že pokiaľ ide o médiá, musí do pozadia ustúpiť pojem tovar pred potrebou záruky kultúrnych
prejavov. Inak povedané len právo na konkurenciu, základný pilier regulácie mediálneho
priestoru v lone Únie, by nestačilo zaručiť pluralizmus informačných a komunikačných
prostriedkov. Otázky dotýkajúce sa obsahu médií by mali byť jasne oddelené od tých, ktoré sa
dotýkajú úvah ekonomického charakteru. V kontexte poznačenom nemilosrdným nárastom
svetových mediálnych skupín a stále rastúcou koncentráciou médií vo vnútri hraníc štátov
tvoriacich Úniu bohužiaľ tomu tak nie je. Nikto ostatne právom nekritizuje európske štáty,
ktorých najnovšie zákonodarstvo10 prispieva k urýchleniu tohto procesu. Je pravdou, že
v kontexte dosahovania svetovej úrovne by nadarmo mali v úmysle tvrdiť, že fenomén
koncentrácie médií je podmienkou nevyhnutnou na posilnenie kapacít ich vlastných národných
mediálnych aktérov zoči-voči medzinárodnej konkurencii.11 V tejto situácii však tkvie veľké
riziko a podľa Európskej federácie žurnalistov, „hrozby, ktoré visia nad pluralitou našich
médií nikdy neboli také vážne a ich dopad na typ a kvalitu práce žurnalistov bude rovnako
veľmi vážny12. Treba priznať, že proces koncentrácie v médiách – tlač, rozhlas, televízia, no
zároveň aj v priemysle z oblasti kultúry – film, edičná činnosť, hudba atď. sprevádza
zuniformovanie a štandardizácia obsahov vo všeobecnosti a osobitne formátu informácií.
Výskum osobitných sfér trhu a ekonomických stupníc nabáda veľké komunikačné skupiny
k tomu, aby dali dohromady tak technológiu, ako aj obsah médií, čo je na ujmu kultúrnej
rozmanitosti a pluralizmu. Mediálny sektor v Európe, podobne ako v USA, zaznamenal
štruktúrny vývoj v rovine ponuky obsahov. V skutočnosti sme participovali na trojitom
fenoméne poznačenom „komercializáciou programov, aby sme zasiahli publikum dostatočne
atraktívne pre „inzerentov“, zuniformovanosťou programových štruktúr (rovnaké typy
programov v tú istú hodinu) a štandardizáciou formátov v rámci medzinárodných stratégií
predaja programov.“13. To vysvetľuje zmiešané pocity, ktoré často má čitateľ, rozhlasový
poslucháč alebo televízny divák, keď sa mu zdá, že má do činenia s tými istými titulmi a
9

Správa pripravená AP-MD (Poradný panel CDMM k otázkam dotýkajúcim sa koncentrácie médií,
pluralizmu a diverzity.) Oddelenie pre médiá, Generálne riaditeľstvo pre ľudské práva, Rada Európy,
Štrasburg, december 2002, s. 7 – 8.
10
Napr. Communication Bill britskej vlády zo 7. mája 2002, ktorá ruší úpravu nariadeniami o vlastníctve
médií.
11
Pozri Action Critique Médias (Acrimed), La concentration des médias et ses effets. Citované z internetu:
http://acrimed.samizdat.net/imprimer.php3?id_article=843.
12
Pozri Étude sur la propriété des médias européens: menaces sur le paysage médiatique, Brusel, september
2002, s podporou Európskej komisie, s. 5.
13
La diversité des médias en Europe, ref. 9, s. 27.
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„titulnými stranami“ od jedného média k druhému . Konkurencia spôsobila, že informácia býva
upravená takým spôsobom, aby upútala pozornosť verejnosti, aj keď sa týmto skutkom zanedbá
obsah na úkor jeho prezentácie. Podobne ako pri zábavných programoch médiá čoraz častejšie
zveria aj spravodajstvo špecializovaným agentúram, ktoré dodávajú informácie „na kľúč“,
a ktoré nevyhnutne možno nájsť od jedného média k druhému, bez pridania skutočnej
hodnoty…“
Taká logika, kde informácia je vnímaná skôr ako tovar, než ako kolektívny majetok, ktorý
treba ochraňovať a kultivovať, neposlúži pluralizmu a kultúrnej rozmanitosti v médiách
uprednostňujúc majoritné kultúry na úkor minoritných kultúr. Taká je podstata samotnej Európy,
ktorá je tu implicitne ohrozená, ak na to nedáme pozor. Tým by mohol utrpieť demokratický
charakter spoločností, ktoré ju tvoria, lebo je pravdou, že situácia, v ktorej zdroje informácií
majú monopolný charakter, favorizuje manipuláciu verejnej mienky. Nedávne informácie o irackej
kríze a teda otázka zbraní hromadného ničenia, ktoré sa doposiaľ nenašli, a ktoré poslúžili na
ospravedlnenie americko-britskej intervencie do tejto krajiny, o. i. sú toho dobrou ilustráciou.
Pochopili sme, že konkurencia sama osebe nezabezpečí pluralizmus mediálnych obsahov. Ak
nebudeme nič robiť, aby sme prekonali koncepciu zodpovednosti, ktorá v tejto veci pripadá za
povinnosť európskym úradom, vystavíme sa riziku, zdôrazňuje Rada Európy, že jedného dňa
uvidíme, ako sa rozmanitosť kultúry zredukuje na „jednu alebo viaceré dominantné kultúry
vysielané svetovému publiku prostredníctvom veľkých svetových médií“, lebo je presne
vymedzené, že „konkurencia medzi kultúrami alebo kultúrnymi výrazmi a hodnotami
implikuje, že ten, čo získa podiely na trhu, marginalizuje iné kultúry alebo kultúrne prejavy
resp. postará sa o ich zmiznutie.“14
Tento vývoj o to silnejšie škodí pluralizmu a teda aj vývoju európskeho pocitu
spolupatričnosti, že paralelne s ním, koncepcia verejnoprávnych vysielacích staníc, doposiaľ
s pozitívnym kreditom v Európe, zreteľne stráca rýchlosť. Európska federácia žurnalistov od
septembra 2002 upozorňovala na explicitné ohrozenie verejnoprávnych vysielacích staníc
v Dánsku, v Portugalsku a hlavne vo Veľkej Británii a v Taliansku.15 V Londýne a rovnako aj
v Ríme verejný vysielací sektor je čím ďalej tým menej chránený proti vplyvu štátu16 a jeho
vierohodnosť v očiach publika a žurnalistov eroduje. Ako poznamenávajú reportéri bez hraníc,
organizácia na ochranu slobody tlače, na margo talianskej anomálie, „skutočnosť, že predseda
Rady, ktorý má dôležitú politickú moc v RAI je rovnako majiteľom troch konkurenčných
súkromných staníc, má reálne dôsledky na riadenie verejnoprávnej televízie.“17 Posledné
odhalenie pochádza z čias politických zásahov, o čom svedčia vyjadrenia prezidentky RAI
Lucie Annunziaty pred Asociáciou zahraničnej tlače 2. februára 2004 v Ríme: „Viem s istotou,
že Berlusconi zodvihne telefón a zavolá členov správnej rady, aby jej našepkal nominácie
a ovplyvnil výber programov.“18 Čo teda robiť, aby sa bolo možné postaviť proti súčasnej
politickej úslužnosti, voči komerčnému využívaniu médií, ktorá, ako zdôrazňuje Európska
14

Ref. 9, s. 8.
Étude sur la propriété des médias européens: menaces sur le paysage médiatique, ref. 12, s. 4.
16
Pozri Liberté d’expression dans les médias en Europe. Odporúčanie 1589 (2003) prijaté 28. januára 2003
Parlamentným zhromaždením Rady Európy. Citované z internetu: http://assembly.coe.int/Documents/
AdoptedText/TA03/FREC1589.htm.
17
Pozri Conflit ‘intérets dans les médias: l’anomalie italienne, enquete de Soria Blatmann, apríl 2003,
s. 10.
18
Citované Jeanom-Jacquesom Bozonnetom, Tensions entre la présidente de la RAI et le gouvernement
italien. In Le Monde, 5. február 2004.
19
Étude sur la propriété des médias européens: menaces sur le paysage médiatique, ref. 12, s. 2.
15
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federácia žurnalistov „narušuje normy kvality a podomieľa dôležitosť slobodných médií
v demokratických spoločnostiach.“19
Vytýčiť si pevný politický a mediálny úkon
Po rozšírení Európskej únie smerom na východ 1. mája 2004 vynára sa otázka európskej
kultúrnej identity ešte oveľa nástojčivejšie. Oveľa silnejšie ako kedykoľvek predtým bude
Európa potrebovať na podnietenie lepšej adhézie jednotlivcov, aby bola fyzicky prevtelená
do oblasti kultúry všeobecne. Vytvorenie európskej verejnoprávnej televízie a rozhlasu by
k tomu do značnej miery mohlo prispieť, popri ďalších iniciatívach, ktoré idú tým istým smerom,
ako napríklad návrh Dominiquea Reyniého týkajúci sa zriadenia Európskej akadémie umení
a kultúry, veľkého dvadsaťštyrihodinového spravodajského programu typu CNN, agentúry
európskej tlače, európskej žurnalistickej školy, resp. vydávania európskeho tlačového
preukazu.20 Vo všeobecnosti by bolo treba podporovať všetko, čo sa ponúka na výmenu a čo
môže poslúžiť ako semienko európskeho ducha.
Zoči-voči koncentrácii a prebiehajúcej konvergencii médií – a v snahe vytvoriť protiváhu
poklesu kvality a pestrosti informácií a programov spôsobenému pretekmi v produktivite
a imperatívom rentability – ako prioritné musí vystupovať posilnenie a opätovné potvrdenie
základnej roly, ktorú hrali národné verejnoprávne médiá. Preto treba pre ne vyčleniť nové
prostriedky, ktoré by im umožnili inovovať obsahy a služby a zabezpečiť väčšiu rozmanitosť
médií. Avšak iba vytvorenie európskeho verejnoprávneho rozhlasu a televízie, ktoré by sa
spočiatku mohlo realizovať formou oveľa užšej spolupráce medzi národnými verejnoprávnymi
stanicami (výmena programov, koprodukcia) by sa mohlo stať nástrojom, prostredníctvom
ktorého si každý uvedomí, že je európskym občanom. Zaujímavý pokus v službách európskej
integrácie sa konal 12. októbra 2003 z iniciatívy Európskej únie rozhlasu a televízie (UER)
a s podporou Rady Európy, Európskej nadácie pre kultúru a Európskeho parlamentu
organizovaním „Rozhlasového dňa európskych kultúr“. V ten deň poslucháči zo 45 krajín
mohli počúvať celú Európu, národné verejnoprávne rozhlasové stanice venovali svoj program výlučne predmetom z oblasti kultúry v európskom kontexte (interview, diskusie, čítanie,
rozhlasové hry, spisy, konkurzy, diskusné fóra atď.)
Zmnohonásobenie produkcie a výmeny európskych programov si v skutočnosti vyžaduje
ísť až za to, čo bolo urobené v audiovizuálnej oblasti s direktívou „televízie bez hraníc“ (TVSF)
vo veci vysielacích kvót a výroby európskych diel. Verejnoprávna stanica vyhradená európskym
aktualitám a kultúre sa nám zdá ako jediná schopná sfomulovať vlastnú európsku kultúrnu
identitu, ako podmienku sociálnej a demokratickej zomknutosti v lone Únie. Potrebný politický
impulz by mohol prísť od Komisie s podporou resp. blahosklonnosťou štátov priaznivo
naklonených európskemu mediálnemu priestoru, ako napr. Francúzsko alebo Nemecko, ktoré
sa už niekoľko rokov zamestnávajú myšlienkou na vytvorenie médií s európskym poslaním.
Ak obrana mediálneho pluralizmu závisí na národnej kompetencii v mene princípu subsidiarity,
nič naopak nezabraňuje štátom, keď sa chcú zaangažovať na silnejšej mediálnej spolupráci.
Týmto smerom kráča pilotná skúsenosť, francúzsko-nemecký program ARTE a mohol by sa
stať, ak nie embryom verejnoprávneho európskeho vysielania, tak aspoň príkladom hodným
nasledovania a rozvoja.

20

Pozri jeho Adresse Européenne à Monsieur le Président de la République française, Notes de la Fondation
Robert Schuman, č. 9, máj 2002, s. 15 a 19.
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Dňa 30. júla 2002 počas stretnutia v Schwerine predstaviteľ federálnej vlády pre otázky
kultúry a médií, minister Julian Nida-Rümelin a jeho francúzsky kolega Jean-Jacques Aillagon,
ktorí privítali pokrok realizovaný prostredníctvom ARTE počas desiatich rokov, takto potvrdili
svoj záujem o širšie otvorenie programu produkciám a programom iných európskych krajín.“21
V ich spoločnom tlačovom komuniké publikovanom na záver 79. francúzsko-nemeckého
summitu, obaja ministri zdôraznili potrebu prinášať dennodenne občianske európske
spravodajstvo prostredníctvom širšej kooperácie európskych médií22 a do budúcnosti navrhli
urýchliť koordináciu služieb internacionálneho rozhlasu a televízie partnerských európskych
štátov.23 Posledný bod je rovnako dôležitý pre konštituovanie európskej kultúrnej identity,
pretože pravdou zostáva, že európska kultúrna identita sa vytvorí aj prostredníctvom obrazu,
ktorý Európa podá o sebe samotnej smerom navonok a hlavne prostredníctvom originálneho
postoja vo vzťahu k Spojeným štátom, vyvíjajúc napríklad osobitný vzťah proxemiky a dôvery
s krajinami Juhu.
Národné médiá sa najčastejšie obávajú všetkého, čo sa dotýka európskej aktuality len
z inštituciálneho aspektu. Takýmto spôsobom samy prispievajú k živeniu domnelého
európskeho demokratického deficitu, ktorý ostatne rýchlo odhalili svojmu publiku. Mali by to
byť naopak práve ony, ktoré by mali pomáhať bojovať, spracúvajúc informácie, ktoré podľa
Dominika Reyniého vybočujú z vychodených cestičiek zobrazenia Európy ako obetného
baránka, zodpovedného svojimi činmi, pokiaľ nie svojou nečinnosťou, za zlá ako sú
nezamestnanosť resp. najlepšia sociálna neistota.24 Verejnoprávny európsky rozhlas a televízia,
ktoré by čerpali z obrazových a zvukových databáz národných verejnoprávnych staníc, by
mali vo svojich štatútoch zachovanú povinnosť produkovať a vysielať originálne relácie
a programy preložené do viacerých jazykov a mohli by tak prispieť k priblíženiu Európy
občanom a občanov Európe. To je podmienka vzniku európskeho diskusného priestoru –
jedným slovom, dosiahnutý stupeň diskusie je úvodom k demokratickej Európe.

La Lettre d’information. Ministerstvo kultúry a komunikácií, č. 99, 25. septembra 2002. Takúto pozíciu
potvrdil Francúzsko-nemecký okrúhly stôl o kultúrnej diverzite alebo Déclaration de Sarrebruck z 21.
novembra 2003, počas ktorého pani Kristína Weissová, ministerský zmocnenec pre kultúru a médiá
u federálneho kancelára mala vyhlásiť, že „jedným z dôležitých spoločných cieľov je zachovať
verejnoprávny rozhlas a televíziu ako jeden z pilierov kultúrneho života“. „Programy ako ARTE“,
dodala, „sú dôležitými kultúrnymi vektormi, ktoré budú bránené, lebo sú absolútne potrebné najmä
v Európe, ktorá sa zjednocuje.“
22
„(…) Aby európska integrácia mala dlhodobo úspech, treba s ňou spájať predovšetkým kultúru
a každodenný život občanov Európy a snažiť sa priniesť im všetkým kompletné informácie o týchto
oblastiach. (…) To na jednej strane znamená, že zodpovední politickí pracovníci majú, prostredníctvom
vhodnej rozpravy participovať na posilnení uvedomovania si európskeho kontextu a na druhej strane
vlády musia zlepšiť podmienky spolupráce európskych médií.“ Pozri Deutsch-französisches forum
franco-allemand: http://www.leforum.de/fr/fr-traite-schwerincompres2002.htm
23
„ (…) berieme do úvahy, že modifikácie týkajúce sa štatútu nemeckej televíznej stanice Deutsche Welle
vysielajúcej do cudziny sú dobrou príležitosťou na diskusiu o formách, ktoré by mohla nadobudnúť
užšia spolupráca medzinárodných rozhlasov a televízií partnerských štátov, ktoré by umožnili Európe,
aby počuli jej spoločný hlas v iných oblastiach sveta. O návrhu francúzskeho ministra o možnostiach
spolupráce v rámci Euronews bude treba diskutovať“. Ref. 22.
24
„To je ešte“, odhaľuje Dominik Reynié „ďalšia osobitná chyba, ide o verejné predstavenie Európy
v krízových situáciách ako choroba šialených kráv, vojna v Kosove, prepúšťanie vo Vilvorde. Veľký
podiel na zlách, ktoré sužujú Európanov už pätnásť rokov nie je ani tak efekt europeizácie, ale skôr
dôsledok globalizácie. Verejná mienka však nie je veľmi schopná robiť takéto rozlíšenia. Eurofóbni
demagógovia z tohto zmätku ťažia politický alebo voličský profit.“
21
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Prostredníctvom žurnalistického výchovného a kultúrneho poslania by európsky
verejnoprávny rozhlas a televízia skutočne mohli pomáhať občanom, aby pochopili a poznali
Európu, diskutovali o nastolených otázkach, prijímali podložené rozhodnutia a týmto
spôsobom by plnili demokratickú dynamickú rolu. Pretože, ako to vysvetľuje Peter Dahlgren
„spôsob, akým funguje verejný priestor, (je) konkrétnym indikátorom demokratického
charakteru spoločnosti v zmysle najviditeľnejšieho indikátora.“ …25
Verejnoprávny európsky rozhlas a televízia by mohli dať impulz k zrodu skutočnej európskej
tlače, vrátane súkromnej, pretože ak predchádzajúce pokusy o vytvorenie európskeho
informačného teritória mohli stroskotať, ako napr. magazín L’European, to zďaleka neznamená, že
by európske témy nezaujímali publikum. Pre Kristínu Ockrentovú, riaditeľku redakcie uvedeného
magazínu, sa tento neúspech zakladá na neodôvodnených presvedčeniach, ktoré v tejto veci
zaujali tak samotní žurnalisti, ako aj podnikatelia zo sektora. Podľa nej sa treba zbaviť „politickomediálnych predsudkov, podľa ktorých by Európa (nudila) všetkých.“26 Skutočnosť, že príčiny,
na ktoré sa odvolávame, sa vzťahujú k zámienke, podľa ktorej „Európa sa nepredáva“, alebo ešte
pokryteckejšie a hlbšie sa prejavujú strachom určitých elít zo straty svojho vplyvu. Existujú
rozličné požiadavky na špecializované informácie o Európe – či už ide o ekonomické a finančné
aktuality z kontinentu, o zahraničných partnerov, o mládež a hlavne o študentov, ktorí žijú
v súčasnej Európe atď. Riešenie spočíva v „dobrom spôsobe“ ako „urobiť Európu“, teda ako
ponúknuť ľuďom informácie a témy, ktoré ich zaujímajú. Prostriedkom na dosiahnutie toho sú
vysoko angažovaný verejnoprávny rozhlas a televízia, na ktoré možno čaká publikum, aby prejavilo
vyšší záujem o Európu. Jednoducho všeobecno-informačná stanica, ktorú pre ekonomické
a finančné dôvody v súčasnosti neponúka súkromný sektor, jednoducho preto, lebo o to nemá
záujem. Johann Hari, z novín The Independent na príklade Veľkej Británie a BBC ilustruje
konštatovanie alebo skôr zistenie, že by bolo možné uvažovať o európskom mediálnom priestore,
keď píše: „Pre demokraciu je dôležité, že Veľká Británia garantuje existenciu médií nezávislých
od finančnej moci. Aby sme sa o tom presvedčili, stačí, aby sme si spomenuli na diskusiu
o Európskej únii. Nebola narušená skutočnosťou, že mnohé naše noviny sú v rukách miliardárov,
ktorých obchodné záujmy sú proti zjednotenej Európe? Nebola by táto diskusia bývala ešte
skreslenejšia, keby Ruppert Murdoch vlastnil podiely v BBC? … Máme mať pozitívny vzťah
k verejnoprávnym médiám práve preto, lebo sú dôležité?“ pokračuje Johann Hari.27 Nie je to, čo
je dobré pre britskú demokraciu, dobré aj pre demokraciu európsku? Treba mať odvahu
a politický význam, aby Brusel a ďalšie európske mestá dali na ne finančné, ľudské a materiálne
prostriedky? Nepostúpila Európa dopredu len vďaka vkladom? Vznik skutočného európskeho
mediálneho priestoru je iste jedným z nich. Z toho dôvodu treba povzbudzovať každú iniciatívu
nech už pochádza odkiaľkoľvek. Môžeme sa nechať viesť predstavou, aká mohla byť rola
verejnoprávneho rozhlasu a televízie pri vysvetľovaní a sprevádzaní rozširovania Únie smerom
na východ formou dostatočnej verejnej diskusie o kolektívnych záležitostiach miesto prehnaného
egocentrizmu, ktorého dôkaz podali národné médiá Únie pri mnohých príležitostiach. Ani na
strane krajín strednej a východnej Európy, kandidátov na vstup do Únie, však verejná demokratická
diskusia o budúcich vkladoch a ťažkostiach nemohla prebiehať v uspokojivých podmienkach.
25

Pôvodný text „How well the public sphere functions becomes a concrete manifestation of society’s
democratic character and thus in a sense the most immediately visible indicator (…)“. In Dahlgren
Peter and Sparks Colin, Communication and Citizenship. Journalism and the Public Sphere in the New
Media Age, Routledge, London, 1991, s. 2.
26
Citované Christelle Savocaovou „ Médias vers une presse européenne“ In Un nouveau monde: l’Europe,
mimoriadne číslo Atlantica, november 1998.
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Citované in Courrier International, č. 642, z 5. až 11. februára 2004, s. 22.
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Vzhľadom na skutočnosť, že v celej tejto zóne médiá získali zahraničné mediálne skupiny,28
podmienky potrebné na celonárodnú diskusiu a vyjadrenie názorov vychádzajúcich z rozličných
vrstiev občianskych spoločností neboli naplnené. Ako si máme myslieť, že v krajinách ako Česká
republika, kde skupina bavorskej tlače Passauer Neue Presse (PNP) kontrolovala v roku 2001
kvázi 100 % trhu, alebo v Poľsku, kde nórska skupina Orkla vlastní alebo sama disponuje majoritou
podielov v celonárodnom denníku a v 13 regionálnych denníkoch, koncentrácia médií v rukách
zahraničných záujemcov, odtrhnutých od miestnych citlivých a osobitných miest a prinášajúcich
so sebou svoje redakčné a ekonomické praktiky, nebude mať vplyv na kvalitu demokratickej
diskusie?29
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Centre d’étude remois des relations internationales, Faculte de droit et de scienece
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Europen Media Space and “community of destiny”
by Renaud de La Brosse
K e y w o r d s : European Union – common values – Europen Media Space
– crossborders regions – european citizenship
This article focuses on the role media could
play in the construction of a European identity. In
the midst of the present European Union, coexist
partitioned mass media levels (local, regional and
national) and their present configuration does not
seem much favourable to the blossoming of an
emerging “community of destiny” nor to the widest
identification of citizens with the values it does
convey. One must notice the absence of European
based media in which differences would be
28

transcended and where would be stressed what
brings together the continent’s inhabitants. Thus
the author stresses that, in order to be sure that
everyone becomes aware of his European
citizenship, an independent European public
broadcasting corporation urgently needs to be
created – which could in the very beginning rely
on a narrower cooperation between national
services in terms of programme exchanges and co
productions.

Európska federácia žurnalistov takto veľmi správne pripomína, že „v rokoch, ktoré nasledovali po páde
komunistických režimov v krajinách strednej a východnej Európy, invázia veľkých západných
mediálnych skupín zabránila alebo zabrzdila rozvoj nezávislých alebo národných mediálnych skupín.
„Étude sur la propriété des médias européens: menaces sur le paysage médiatique“, ref. 12.
29
Na margo tohto skutočne reálneho rizika Európska federácia žurnalistov napísala: «In some CEE countries
European media groups have taken control of national newspaper titles but in the main the dominance
rests in regional press ownership. The regional press plays a crucial role in the dissemination of news
and information. Indeed the key democratic notion of local and regional newspapers is that they have
their roots in the locality, and are identified and report on the range of life – social, political, economic
and cultural – of the town or region they are based in. If local papers are part of larger foreign-owned
groups, key decisions about investment and staffing are likely to be taken by owners in another country,
and this crucial relationship is weakened or disappears as commercial considerations become dominant».
In Eastern Empires. Foreign Ownership in Central and Eastern European Media: Ownership, Policy
Issues and Strategies, with the support of the European Initiative for Democracy and Human Rights,
Brusel, jún 2003, s. 7.
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Éra amerického osobnostného novinárstva
(1835 – 1920)
JURAJ VOJTEK
K ľ ú č o v é s l o v á : rozdiely medzi straníckou a osobnostnou érou novín v USA
– tzv. newyorskí giganti – žltá žurnalistika – jej protiváhy – prechod k ére veľkého
biznisu vo vydávaní novín
Úvodná poznámka: Nasledujúce riadky nadväzujú na autorovu
štúdiu Na okraj straníckej éry amerického novinárstva (1690 – 1835),
uverejnenú v Otázkach žurnalistiky (roč. XLV/2002, číslo 3 – 4, strany
231 – 239). V otázke periodizácie preberajú triedenie z diela Johna Tebbela
The Compact History of the American Newspaper (New York : Hawthorn Books, Inc., 1969), ktoré pozná tri etapy dejín amerických novín:
stranícke, osobnostné a obdobie veľkého biznisu.
1. Vznik grajciarových novín
Cestu k masovým novinám v polovici 19. storočia vydláždili
typografické vynálezy (najmä valcový lis Richarda Hoea z roku 1847) a prisťahovalecká vlna,
ktorá vytvorila predpoklady vzniku masového trhu.
V období od konca vojny za nezávislosť po občiansku vojnu sa jednostaj posúvali hranice
obývaných USA. Najprv zo severu na juh pozdĺž východného pobrežia (po Mississipi), potom
smerom na západ. Počet obyvateľstva vzrástol z troch na tridsaťjeden miliónov. Okrem toho,
USA prežívali hospodársky rozvoj, prechádzali z agrárneho do industriálneho obdobia, ktoré
z nich čoskoro urobilo najrozvinutejšiu krajinu na svete. V roku 1833 jestvovalo už v Spojených
štátoch amerických 1200 novín1. A práve vtedy vstúpila do žurnalistiky generácia silných
osobností. Boli rovnako zaujatí a predpojatí ako ich predchodcovia. Ale nie v mene straníckej
doktríny, ale v mene seba samých. Ich novinám neraz chýbala pravda a spoločenská
zodpovednosť rovnako, ako niekdajším periodikám. Ibaže boj o čitateľa tak veľmi vplýval na
charakter novín, že sa tieto vôbec neponášali na svojich predchodcov. Do centra pozornosti
novín osobností sa dostalo spravodajstvo, kým predtým v nich dominovali najmä postojové
texty. Napriek všetkým ich ľudským a osobnostným rozdielom hlavnými predstaviteľmi tohto
typu žurnalistiky boli Benjamin Henry Day, James Gordon Bennett, Horace Greeley a Henry
Jarvis Raymond a ich newyorské noviny Sun, Herald, Tribune a The Times.
1

NYE, Russel B. Society and Culture in America, 1830 – 1860. New York : Harper Torchbooks, 1989,
s. 366. Podľa BALDASTY, Gerald J. The Commercialization of News in the Nineteenth Century. Wisconsin,
53715 : The University of Winsconsin Press, 1992, s. 14.
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Prvé úspešné grajciarové2 noviny nazvané New York Sun, s podtitulom v hlavičke Svietia
pre VŠETKÝCH (It Shines for ALL)3 založil 3. septembra 1833 tlačiar Benjamin H. Day (1810 –
1889) na správnom predpoklade, že v USA vznikol potenciálny čitateľ z nižších vrstiev, ktorému
treba dať noviny prístupné cenovo (stáli cent, kým ostatné newyorské denníky až šesťkrát
toľko) i mentálne (s odklonom od politiky a s príklonom ku kuriozitám, pikantériám a senzáciám,
napr. z prostredia súdov). Po dvoch mesiacoch náklad štvorstranového, do troch stĺpcov
zalamovaného denníka formátu cca 19,05 × 25,4 cm, ktorý vydavateľ robil sám (len na jeho
distribúciu použil iných ľudí, kolportérov, zväčša mladých chlapcov, vôbec prvých kamelotov
v USA) stúpol z 2000 na 15 000 a v roku 1835 dosiahol až 30 000 výtlačkov.4 V roku 1837 však
B. H. Day noviny predal (vychádzali až do 1950), a tak prototypom tohto druhu osobnostnej
žurnalistiky sa stal James Gordon Bennett (1795 – 1872), ktorý po strastiplnom živote
redakčného eléva začal 6. mája 1835 s 500 dolármi vydávať New York Herald (zanikol
v roku 1924). V úvode k prvému číslu uviedol, že noviny nebudú podporovať nijakú stranu,
čím sa odlíšil od predchádzajúcich tradícií novinárstva. Doslova uvádzal: naše noviny „nebudú
mať nijakého pána, okrem verejnosti a nebudú stáť o nič iné, ako o priazeň verejnosti…
Nebudeme podporovať nijakú stranu – nebudeme orgánom nijakej frakcie či KLIKY, a
nebudú nás zaujímať nijaké voľby či kandidáti od prezidenta až po konstábla.“5 Zato, ako
sľuboval: „Budeme sa usilovať zaznamenávať fakty na každú verejnú a vhodnú tému,
oprostené od uvravenosti a tendenčnosti, zato s vhodnými komentármi, pravdivo, nezávisle,
nebojácne a pokojne.“6 Pôvodne malo ísť o seriózne noviny, ale keď sa ukázalo, že táto cesta
ku komerčnému úspechu nevedie, vydavateľ ich zmenil na populárne periodikum.
Týmto novým New York Heraldom dal J. G. Bennett masám denník, ktorý si nielen mohli
dovoliť, ale ktorý aj vyhovoval ich psychike. „Bennett vycítil zmysel verejnosti pre voyeurizmus
a hlad po násilníckych príbehoch.“7 Dôraz v novinách položil na spravodajstvo. (Vedel
odhadnúť, z čoho môže byť dobrá správa.) Rozšíril informatívnu zložku periodika o texty
z umenia (divadla), športu, školstva… a vôbec o tematické oblasti, ktoré pred ním v novinách
nebývali, alebo sa vyskytli iba výnimočne. V spravodajstve navyše uprednostňoval senzácie,
kuriozity, pikantérie a zvrátenosti, o ktorých písal na jeho dobu nezvyklo šťavnato, drsno a
otvorene, čo jednoduchému čitateľovi vyhovovalo a konvenovalo. Uplatnil taký systém
zbierania a adjustovania informácií, ktorý je bežný v Amerike i v súčasnosti: dôležitým
inštitúciám, napr. polícii, súdom a pod., prisudzoval spravodajcu, aby ich pravidelne „pokrýval“.
Označenie „grajciarové“ či „šestákové“ (v angl. penny paper, teda noviny za cent) dostali preto, lebo cena
ich výtlačku bola šesťkrát lacnejšia, než vtedy bežná cena newyorských novín (ročné predplatné činilo
najprv osem až desať dolárov a ešte v roku 1833 štyri doláre); boli teda dostupné širokým čitateľským
masám, vlastne každému, a nielen majetným vrstvám spoločnosti, ako bolo dovtedy pravidlom.
Grajciarové noviny rozširovali na uliciach tamojších veľkomiest stánkari, resp. kameloti (najmä mladí
chlapci), ktorí ich dostávali od vydavateľov lacnejšie, teda pod nominálom (za sto výtlačkov platili
67 % ceny) a predávali ich zákazníkom kvôli zisku; dovtedy sa noviny doručovali predplatiteľom
priamo domov. A prvotným zdrojom príjmov, ba aj ziskov, vydavateľov sa stala inzercia, kým dovtedy
ním bolo predplatné.
3
Ale aj Svieti pre VŠETKÝCH, pozn. J. V., lebo anglické „sun“ je slovenské „slnko“.
4
PANETH, Donald. The Encyclopedia of American Journalism. New York : Facts On File Publication,
1983, s. 344.
5
BALDASTY, Gerald J., ref. 1, s. 47.
6
TEBBEL, John. The Compact History of the American Newspaper. New and Revised Edition. New York :
Hawthorn Books, Inc., 1969, s. 97.
7
Hollis III, Daniel Webster. The ABC-CLIO Companion to The Media in America. Santa Barbara, California
93116 – 1911: ABC-CLIO,1995, s. 18.
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Zdrojom informácií vôbec venoval zvýšenú pozornosť. Uvedomil si, že veľké noviny potrebujú
filiálky v iných, aj zahraničných mestách. Preto po Washingtone otvoril v roku 1838 pobočku
v Paríži, ktorá sa špecializovala na európske dianie, čo takisto pred ním nijaké iné americké
noviny systematicky nerobili. Podobne si vybudoval sieť spravodajcov v Londýne, Bruseli,
Berlíne a Ríme.
Ako metódu získavania informácií používal interview. Sám sa špecializoval na spravodajstvo
z biznisu, ktorému, mimochodom, venoval mimoriadnu pozornosť; uverejňoval ho denne, preto
jeho texty z neho možno považovať za základ strán venovaných v moderných novinách
finančníctvu.
Na prepravu spravodajstva využíval všetky vtedy dostupné prostriedky, vrátane telegrafu,
lodí, jazdcov i holubov.
Najvýznamnejšie správy častejšie ako jeho predchodcovia i súčasníci ilustroval drevorytmi.
Na spravodajstvo sa vôbec pozeral ako na mozaiku, poskladanú z jednotlivých správ tak, aby
vytvárala čitateľovi ucelený obraz o dianí v konkrétnom dni. Zaoberal sa teda už aj
štrukturálnymi otázkami tvorby novinárskeho celku.
V komentároch zasa bez milosti kritizoval až bičoval kňazov, obchodníkov i politikov, čo
opäť prostému čitateľovi so sklonom neuznávať autority vyhovovalo. Ako so sebe vlastnou
dávkou neskromnosti o vlastnom médiu vyhlasoval, „noviny môžu zaujať vedúce postavenie…
vo veľkých hnutiach usilujúcich sa o rozvoj ľudského myslenia a ľudskej civilizácie. Noviny
môžu poslať viac duší do neba a viac ich aj zachrániť pred peklom, než všetky newyorské
cirkvi a kostoly.“8 Po pätnástich mesiacoch náklad vyskočil na 40 000 kusov a ďalej rástol
(v roku 1860 tlačil údajne až 77 000).9 Bennettove noviny však nikdy nemali silnejší vplyv na
politické zmýšľanie čitateľov, čím sa celkom líšili od New York Tribune, ktorú vydával jeden
z jeho najväčších konkurentov, Horace Greeley (1811 – 1872); o J. G. Bennettovi sa, mimochodom,
vyjadril takto: „Bennett upozornil na seba predovšetkým ako zberateľ správ. Ako editor bol
cynický, vrtkavý, nezodpovedný… Mal však neomylný úsudok o peňažnej hodnote správy.
Vedel, ako z udalostí dňa vybrať také témy, ktoré upútali… veľké počty ľudí a dokázal im
poskytnúť všetko, čo sa potrebovali dočítať.“10
Zakladateľ novín New York Tribune (vychádzali v rokoch 1841 – 1924), familiárne nazývaný
„strýčko Greeley“, či „Massa Greeley“ (pre jeho protiotrokárske zmýšľanie), resp. „otec americkej
žurnalistiky“, zostáva novinárskou legendou, hádam najvýznamnejším americkým
šéfredaktorom všetkých čias. Vo vplyve na verejnú mienku sa mu nik nevyrovnal. V účinku na
čitateľa vraj jeho noviny predbehla iba Biblia. Bol reformátorom s vyvinutým sociálnym cítením,
„oddaný myšlienke poskytnúť verejnosti fórum na serióznu výmenu názorov na kontroverzné
spoločenské témy.“11 Už v prvom čísle poslanie svojich novín charakterizoval slovami: „…budú
pomáhať presadzovať záujmy ľudu, uprednostňovať jeho mravné, politické a sociálne
8

SMITH, Anthony. The Newspaper. An International History. London : Thames and Hudson Ltd, 1979,
s. 136.
9
„Údajne“ preto, lebo overované náklady nejestvovali a noviny mohli z propagačných, komerčných či
iných dôvodov nadsadzovať. MOTT, Frank Luther. American Journalism. A History : 1690 – 1960.
Third Edition. New York : The Macmillan Company, 1968, s. 237.
10
PANETH, Donald, ref. 4, s. 30.
11
BOVEE, Warren G. Horace Greeley and Social Responsibility. In Journalism Quarterly, 63 (Summer
1986): 251 – 259. Podľa HOFFERT, Sylvia D. New York City’s Penny Press and the Issue of Woman’s
Rights, 1848 – 1860. In Journalism Quarterly, roč. 70, čís. 3, 1993. Association for Education in
Journalism and Mass Communication, University of South Carolina, Columbia, SC 29208, s. 657.
12
TEBBEL, John, ref. 6, s. 105.
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blaho“.12 Na inom mieste vysvetľoval, čo rozumie „spoločenskou reformou“, za ktorú jeho
noviny vytrvalo bojovali. „Veľkou a všetko objímajúcou reformou našich čias je spoločenská
reforma, ktorá sa snaží vyslobodiť robotnícku triedu ako takú určite nie z práce, ale
z nevedomosti, neschopnosti a biedy.“13 V čase pôsobenia The New York Tribune sa USA
stávali najrozvinutejšou krajinu na svete, tento proces bol však pre prostých ľudí neraz bolestivý.
V pozadí mnohých kampaní novín stála vízia H. Greeleyho o sociálne spravodlivej Amerike.
Jeho heslo Choď na západ, mladík, a vyspievaj spolu s vlasťou! (Go West, young man, and
grow up with your country) sa stalo podtextom akcií, ktoré sa snažili presadiť vo vláde pomoc
novoosadníkom. Sociálne reformy presadzoval H. Greeley najmä vo svojich dnes už klasických
úvodníkoch, uverejňovaných na strane názorov, resp. postojových textov (tzv. Editorial Page).
Práve v Greeleyho New York Tribune sa udiala odluka názorových výpovedí od spravodajstva14,
ktorá sa v americkej tlači zachováva dodnes. Popri postojových textoch venoval H. Greeley
náležitú pozornosť spravodajstvu: je napr. známe, že vďaka rozvetvenej sieti zvláštnych
korešpondentov o dianí vo Washingtone a v zahraničí, najmä v Európe (na čas londýnskym
korešpondentom novín bol aj Karol Marx), jeho noviny informovali lepšie, než konkurencia.
V roku 1859 prešiel H. Greeley naprieč Spojenými štátmi až do Kalifornie a na tejto ceste v Salt
Lake City urobil vôbec prvé interview typu otázka – odpoveď (answer – to – question) s vodcom
mormonov Brighamom Youngom.15 Za podobne klasický sa považuje jeho úvodník Modlitba
za dvadsať miliónov (Prayer of Twenty Millions), v ktorom 20. augusta 1862 vyzval prezidenta
Abrahama Lincolna (1809 – 1965, v úrade od roku 1861) zrušiť otroctvo. V náklade sa New
York Tribune nikdy nemohla rovnať Bennettovým novinám, tak napr. po troch týždňoch
tlačila 5 500, po siedmich 11 000 kusov, pred občianskou vojnou 45 00016, kým nedeľné vydanie,
ktoré v zhustenej podobe prinášalo najvýznamnejšie texty z denníka, až 100 000 kusov.17
Zrejme aj preto, že Greeleyho noviny sa v boji o náklad nikdy neuchyľovali k senzáciám,
polopravdám či vyslovene nepravdám, ale vždy boli ukážkou spoločensky zodpovedného, etiku
vyznávajúceho periodika. Do jej redakcie patrili najlepší novinári, o. i. Charles Anderson Dana
(managing editor, teda sekretár, alebo vedúci vydania v rokoch 1849 – 1862), spisovateľka Margaret
Fullerová, spoluzakladateľ The New York Times H. J. Raymond, literárny kritik George Ripley,
ktorý ako prvý v dejinách americkej žurnalistiky písal knižné recenzie denne, Whitelaw Reid, po
H. Greeleym druhý šéfredaktor novín v rokoch 1872 – 1912. „Nech už redakcia Tribune bola
akokoľvek biedne zariadená a biedne udržiavaná,“ spomínal po rokoch istý jej spravodajca,
„sídlil v nej mravný a intelektuálny duch, s ktorým som sa v mojej tridsaťpäťročnej novinárskej
praxi nestretol. Každý člen tohto kolektívu, od spravodajcu po editora, považoval za veľkú
výsadu, že môže pracovať pre Tribune a zapĺňať jej stĺpce.“18 A ďalšia osobnosť americkej
žurnalistiky, E. L. Godkin, ho dopĺňal: „Ak sa mladý autor dostal na stĺpce Tribune, znamenalo to
zhruba toľko, ako dostať patent na členstvo medzi literárnou šľachtou.“19
13

PANETH, Donald, ref. 4, s. 334.
MOTT, Frank Luther. The News in America. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1962,
s. 72.
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Pozri VOJTEK, Juraj. Dejiny svetového novinárstva : Dokumenty II. Žánre anglicky písaného novinárstva
s ukážkami. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001, s. 88 – 94.
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MOTT, Frank Luther, ref. 9, s. 268 – 269.
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FOLKERTS, Jean – Teeter, Dwight L., Jr. Voices of a Nation. A History of Media in the United States. New
York : MacMillan Publishing Company, 1989, s. 184.
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HALE, William Harlan. Horace Greeley: Voice of the People. New York : Harper & Brothers, 1950, s. 299.
Podľa OLASKY, Marvin. Central Ideas in the Development of American Journalism: A Narrative
History. Austin : The University of Texas, 1991, s. 69.
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Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá vstúpila do žurnalistiky pred občianskou vojnou,
bol Henry Jarvis Raymond (1820 – 1869), ktorý so 100 000 dolármi založil 18. septembra 1851
The New York Daily Times („daily“ vypadlo z názvu v 1857), zrejme najvýznamnejšie dodnes
vychádzajúce americké noviny. Na rozdiel od hore uvedených novín, vtedy štvorstranové
The New York Times sa obracali na vzdelanejšieho a majetnejšieho čitateľa. Zakladali si na
kvalitnom, nezafarbenom spravodajst ve a na post ojových text och, nepísaných
z extrémistických pozícií. Vyjadrovali sa pokojne, niekedy až „chladne“. Ako novinár, ale aj politik
(považuje sa za jedného zo zakladateľov Republikánskej strany), H. J. Raymond nikdy nebol
fanatický straník a vždy vedel načúvať aj hlasom z iného tábora. Už v úvodnom vyhlásení
noviny uvádzali, že „nevznikajú preto, aby podporovali niektorú stranu, sektu či osobu“.20
A v úvodníku Slovo o nás z prvého čísla od H. J. Raymonda dodávali: „Nemienime písať tak,
akoby nás opantala vášeň – okrem prípadov, keď to naozaj tak bude; a postaráme sa, aby
sa nás vášeň zmocňovala čo najmenej. Na tomto svete je len veľmi málo vecí, ktoré stoja za
to, aby sme sa pre ne rozčuľovali; a navyše práve tie sa rozčuľovaním nezlepšia“.21
Prvé čísla The New York Times mali štyri strany zalomené do šiestich nepreviazaných stĺpcov.
Ich formát bol asi o tretinu nižší i užší, než súčasný svetový. Vychádzali vo dvoch vydaniach,
rannom a popoludňajšom (tlačilo sa o 13.00, alebo o 15.00 hod.), ktoré sa od seba líšili najaktuálnejším
spravodajstvom. V prvom ročníku noviny dosiahli úctyhodný náklad – 26 000 kusov.22
Ale aj tak mali finančné problémy. V druhom ročníku teda zdvihli cenu na dva centy, ale nie
na úkor čitateľa, lebo tomu poskytli až osem strán. Najprv náklad klesol (až na 18 000), lenže
väčší rozsah dovoľoval publikovať viac spravodajstva i inzercie, preto tiráž začala opäť rásť
a v roku 1857 sa vyšplhala až na 40 00023. Na rozdiel od konkurencie, The New York Times
venovali vždy veľkú pozornosť dianiu v Európe.
Skladba osemstranového čísla bola takáto: Prvá – zahraničné i domáce spravodajstvo. Na
druhej a tretej sa nachádzali recenzie kníh a texty na všeľudské témy, dnes publikované najmä
vo vsúvaných magazínoch. Štvrtá strana bola hlavne stanovisková (tzv. Editorial Page), preto
tu našiel priestor úvodník. Najaktuálnejšie spravodajstvo, ktoré prichádzalo telegraficky, sa
publikovalo alebo tu, alebo na protiľahlej ploche, čiže striktné oddelenie spravodajstva a
stanoviskových textov ešte nejestvovalo. Miestne spravodajstvo a inzercia zaberali väčšinu
piatej a ôsmej strany. Na poslednej bolo aj finančné a obchodné spravodajstvo. Správy v stĺpci,
resp. na strane, sa ešte stále zoraďovali podľa toho, ako prichádzali do redakcie. Až
v sedemdesiatych rokoch 19. storočia sa najvýznamnejšie začali zámerne vysúvať navrch.
H. J. Raymond sa považuje za vynálezcu poschodového titulku. Titulky (aj poschodové)
sa zalamovali na šírku jediného stĺpca, lebo sádzané cez niekoľko stĺpcov vznikli až na začiatku
sedemdesiatych rokov 19. storočia. Niektoré titulky sa skladali až z ôsmich slov; aj tie sa,
mimochodom, zalamovali poschodovo, pričom sa sádzali písmom rôznej veľkosti a končili sa
bodkou.(!)24
Občianskou vojnou sa redakcia The New York Times dostala medzi dva mlynské kamene:
jej spravodajcov na juhu považovali tamojší belosi za predstaviteľov nepriateľského severu,
19
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kým pre umiernený postoj novín ku konfliktu často pokladali jej redaktorov na severe za
zradcov a redakcia sa stala terčom sfanatizovaných davov; hoci práve spravodajstvo The
New York Times o konflikte možno hodnotiť ako vzácne vyvážené. Z vojnových spravodajcov
(spolu pätnásť) uviesť treba práve H. J. Raymonda, ktorý preukázal veľký zmysel pre
pohotovosť a presnosť textov o bojoch pri Bull Rune v roku 1861.
V júli 1861 zaviedli v tlačiarni The New York Times stereotypiu. Noviny tak získavali povesť
priekopníka v tlačiarstve. Pozornosť technickým novinkám i kvalitná redakčná práca sa prejavili
na náklade – v roku 1861 opäť dosiahli náklad 40 000 kusov.25
Dňa 20. apríla 1861 The New York Times vyšli prvý raz aj v nedeľu. Nedeľné vydanie sa
najprv nelíšilo od výtlačkov vydávaných v pracovných dňoch. Nedeľník ako špecifický
fenomén, spájajúci novinové prvky s časopiseckými, pravda, za prevahy tých prvých, vznikal
len postupne. V roku 1864 noviny zvýšili cenu na štyri centy, na ktorej zostali do roku 1883.
Napokon v decembri 1865 prešli na súčasný svetový formát.
Henry J. Raymond, ktorý takmer osemnásť rokov viedol noviny, zomrel vo veku
štyridsaťdeväť rokov 19. júna 1869.
Občianska vojna v rokoch 1861 – 1865 zvýšila záujem Američanov o noviny. Zhruba tretinu
vtedajších denníkov zaberali vojnové texty, ktoré len zo severu a preň písalo asi päťsto „špeciálnych
korešpondentov“ (ako sa začali nazývať). V otázke vzťahu spravodajských a nespravodajských
výpovedí, preniesla váhu na prvé. „Od vynálezu železnice a telegrafu sa prvý raz v amerických
dejinách vytvorila situácia, keď sa verejnosť zaujímala skôr o to, čo sa stalo včera, než čo si kto
myslí o udalostiach minulého týždňa“.26 Dôraz na pohotovosť spravodajstva sa prejavil vo
zvýšenom záujme o telegraf ako prostriedok jeho prepravy. Ešte pred vypuknutím bojov mali
newyorské noviny v južanských štátoch vlastných korešpondentov, ich počty sa rozhorením
vojny zvýšili; v prípade New York Heraldu až na štyridsať. Výdavky na vojnu stáli J. G. Bennetta
500 000 dolárov (vrátane drevorytových ilustrácií a fotografií), ale aj vďaka nim náklad jeho novín
dosiahol v 1864 nevídaných 132 000.27
Občianska vojna rozdelila americkú tlač, podobne ako celú spoločnosť, na tú, ktorá sa na
priebeh udalostí pozerala jednak z hľadiska záujmov severu a jednak z hľadiska záujmov juhu. Dá
sa teda povedať, že stranícke postoje v nej opäť v rokoch 1861 – 1865 prevládli, inak zdôvodňovali
priebeh vojenských udalostí noviny zo severu, inak z juhu. Navyše aj v postojoch periodík zo
severu boli rozdiely, napr. medzi Greeleyho New York Tribune, ktorá dôsledne bojovala proti
otrokárstvu a za jednotu Spojených štátov, a Bennettovým New York Heraldom, ktorý bol proti
vojne s juhom. (Čo, mu, pochopiteľne, nebránilo, aby ju po vypuknutí pokrýval najpočetnejším
korešpondentským aktívom). V šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa konkurenčný boj o čitateľa
v najväčších severských mestách prejavoval silne už niekoľko desaťročí. Občianska vojna ho
ďalej vystupňovala. Keďže otázka pohotovosti nadobudla nový význam, vzrástla – ako sa už
povedalo – úloha telegrafu v prenose výpovedí, resp. redakcie ho využívali väčšmi, než pred
vojnou. Popri textových využívali noviny čoraz viac aj obrazové výpovede, ktoré v niektorých
prípadoch boli predsa len názornejšie. Prevažne išlo o reprodukcie ilustrácií, ale už aj fotografií.
Týždenník Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (1855 – 1920) zamestnával napríklad 80
ilustrátorov, ktorí na jeho stranách uverejnili zhruba 3000 diel a Mathew B. Brady (1832? – 1896) sa
s 3500 fotografiami stal „oficiálnym fotografom strany unionistov“.28
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Občianska vojna opäť nastolila otázku, o ktorej sa nediskutovalo od roku 1812, a ktorú sa
podnes nepodarilo vyriešiť: ako zosúladiť bezpečnosť štátu s právom verejnosti na informácie.
Keďže tlač nepostupovala vždy zodpovedne (aj keď sa v roku 1861 písomne zaviazala, že
nebude uverejňovať citlivé vojenské informácie), v roku 1862 zaviedli na informácie
o vojenských operáciách cenzúru. Vcelku však tlač Severu bola počas konfliktu pomerne
slobodná. Koniec občianskej vojny znamenal aj koniec éry newyorských novinových
osobností, ktoré, mimochodom, zhruba v čase okolo nej pomreli. Po tomto konflikte sa už
novinárstvo veličín neobmedzovalo iba na najľudnatejšie americké veľkomesto.
Aj vznik v súčasnosti najväčšej svetovej spravodajskej agentúry The Associated Press
(AP) z r. 1848 sa spája s menami newyorských gigantov – J. G. Bennetta, Davida Halea (1791
– 1849), jej prvého prezidenta, H. Greeleyho a H. Raymonda.
Na koniec občianskej vojny, presne na vraždu prezidenta Abrahama Lincolna (1809 – 1865,
inaugurovaný v roku 1861) prezývaného aj Poctivý Abe, či Otec Abraham, sa viaže vznik zatiaľ
prvej známej správy napísanej v štruktúre „obrátenej pyramídy“ (Inverted Pyramid). Jej autorom
nie je novinár, ale minister vojny (Secretary of War) Edwin McMasters Stanton (1814 – 1869)29.
2. Žltá žurnalistika
V závere 19. storočia vstúpila do amerického písomníctva žltá žurnalistika. Bola jedným
z dôsledkov honby časti novín za vysokými nákladmi. Najvyššia tiráž sa totiž dala dosiahnuť
najmä spopulárnením periodík, ich sprístupnením najširším vrstvám. V obsahovej zložke
preniesla ťažisko z politickej informácie na zábavu, neraz lacnú až vulgárnu. Do popredia
vystúpili tzv. všeľudské príbehy (human interest stories), ktorých podstatou sú základné
potreby človeka bez ohľadu na jeho spoločenské zaradenie (teda peniaze, potrava a láska). Zo
zorného uhla prístupu k realite, žltá žurnalistika preniesla váhu z intelektu na emócie – vyjadrovala
sa vzrušene, až v akýchsi výkrikoch. A z pohľadu formy prejavovala sa hlavne dynamickým
zalamovaním (palcovými a poschodovými titulkami, väčším využívaním obrazových prvkov a
pod.). Žltá žurnalistika predstavuje úpadkový typ novinárstva, lebo nedodržiava etické princípy
profesie a výber i spracovanie faktov jednostranne podriaďuje komerčným zámerom.
Dvere do sveta žltej žurnalistiky pootvoril Joseph Pulitzer (1847 – 1911), pôvodom
z maďarského Makó, ktorý o kariére novinára či podnikateľa s novinami spočiatku vôbec
neuvažoval. Po neúspešných pokusoch stať sa oficiérom v Európe pre problémy so zrakom,
ktoré ho nikdy neopustili, dal sa v Hamburgu naverbovať do americkej armády. V roku 1864 sa
vylodil v Bostone, osem mesiacov si odslúžil u newyorskej kavalérie a po prepustení v októbri
1865 sa presťahoval do missourského St. Louis, kde v roku 1868 prijal miesto spravodajcu vo
vtedy najvýznamnejšom nemeckom denníku tejto oblasti Stredného západu, vo Westliche
Post. Tu si zo mzdy za novinárčinu kúpil v roku 1872 väčšinový podiel akcií, aby ich o dva roky
so ziskom predal za 30 000 dolárov30. Aj keď ešte stále nie celkom rozhodnutý pre žurnalistiku,
v roku 1878 získal za 2 500 dolárov31 existenčne ohrozený St. Louis Evening Dispatch, ktorý
navrhol majiteľovi St. Louis Evening Postu (vznikol v roku 1875), Johnovi A. Dillonovi, spojiť
v St. Louis Post – Dispatch. Vo večerníku, ktorý takto 12. decembra 1878 vznikol, začal
uplatňovať zásady budúcej „novej žurnalistiky“. Aj preto v jeho vydavateľskom komplexe
vzrástol význam vedúceho úseku financií. Pulitzerove zásady uplatňované v redakcii, ale aj
29
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v podnikaní s novinami, žali úspech, dokonca taký, že budúce a jeho najslávnejšie periodikum,
New York World, kúpil takmer celkom za peniaze utŕžené za St. Louis Post – Dispatch.
V Misssouri sa však J. Pulitzer zameriaval na čitateľstvo najmä zo stredných vrstiev. Keďže
však opravdivá kariéra v americkej žurnalistike sa vtedy dala robiť najmä v tamojšej najväčšej
aglomerácii, v New Yorku, za 346 000 dolárov32 získal 11. mája 1883 New York World (vznikol
v roku 1860, Pulitzerovcom patril do roku 1931), v ktorom dobré, hoci aj senzačné spravodajstvo
spájal s útočnými kampaňami v postojových textoch (v mene pracujúcich bojoval za
spoločenské reformy, napr. za vyššie dane na luxusný tovar, na prevod dedičstva, na najvyššie
a vysoké príjmy, na podnikanie mamutích podnikov, na privilegované korporácie a pod., teda
za sociálnejšie orientované USA). Ako v programovom vyhlásení majiteľ uvádzal, New York
World „… bude odhaľovať podvody a klamstvá všetkých možných druhov, bojovať proti
každému spoločenskému zlu a zneužívaniu… ruvať sa za ľud s úprimnou rýdzosťou.“33
Vzniklo tak niečo, „čo bolo viac, než len noviny; bola to poloverejná inštitúcia; nie len
noviny, ktorým stačilo, že prinášajú spravodajstvo; ak mali plniť vyššie poslanie, museli
navyše bojovať za pokrok a reformy a nikdy sa nebáť útočiť na všetko zlé.“34 To však mohlo
iba periodikum náročné na seba. Je napr. známe, že na nepresnosti v práci niektorých svojich
redaktorov reagoval rozvešaním hesiel na redakčných stenách, v ktorých žiadal: „Presnosť,
presnosť, presnosť! Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako? Fakty – farbitosť – fakty!“35 Svoje predstavy
o novinárčine sformuloval v desatore, podľa ktorého New York World je
l inštitúcia, ktorá vždy bude bojovať za pokrok a reformu,
l nikdy nestrpí nespravodlivosť a korupciu,
l vždy bude zápasiť s demagógiou z ktorejkoľvek strany,
l nikdy nebude patriť nijakej strane (ani Demokratickej strane, dofrasa!),
l vždy bude oponovať privilegovaným triedam a tunelárom verejných inštitúcií,
l nikdy mu nebude chýbať súcit s bedármi,
l navždy zostane oddaný verejnému blahobytu,
l nikdy sa neuspokojí iba s prostým uverejnením správ,
l vždy bude drasticky nezávislý,
l nikdy sa nebude báť útočiť na zlo, či už má pôvod v zradcovskej plutokracii či v zradcovskej
chudobe. 36
Na rozdiel od St. Louis Post – Dispatchu, New York World sa už orientoval na širové
robotnícke masy, pravda, nie zo zorného uhla v 19. storočí tradičného pohľadu na proletariát
ako tvorcu hodnôt, ale ako spotrebiteľa, čo už je prístup typický pre noviny 20. storočia. Na
rozdiel napr. od Charlesa A. Danu a jeho New York Sunu (vlastnil ho v rokoch 1868 – 1897),
New York World videl v robotníkovi nie tvorcu, či toho, kto má prestavať spoločnosť na
spravodlivejšiu, ale spotrebiteľa, čiže toho, kto má využiť možnosti, ktoré mu americký
kapitalizmus poskytuje, vo svoj prospech. Preto v širokých čitateľských vrstvách podporoval
istý druh hedonizmu (užívania si života, ak sa to tak dá povedať)37.
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Kým Charles A. Dana je typický predstaviteľ predchádzajúcej, osobnostnej etapy
žurnalistiky, ktorá chcela viesť, usmerňovať čitateľa, Joseph Pulitzer, bezpochyby takisto
osobnosť, už väčšmi patrí do ďalšej éry – veľkého biznisu. Z tematických oblastí zvýšenú
pozornosť venoval New York World športu a rubrikám pre ženy. Novinárske spôsoby
priťahovania čitateľov k novinám spájal s nenovinárskymi (vypisoval napr. všelijaké súťaže).
V grafike používal častejšie poschodové titulky a rastrované fotografie38 a vo všeobecnosti
viac narábal s obrazovými prvkami.
J. Pulitzerove úspechy v novinárstve i v podnikaní s novinami (v roku 1884 náklad New
York Worldu dosiahol 100 000, v roku 1887 250 000 kusov a v roku 1892 spoločná tiráž ranníka
a večerníka New York Evening World, ktorý J. Pulitzer založil v roku 1887, sa vyšplhala na
374 000)39 nedali spať jeho nasledovníkom (v roku 1880 počet denníkov v USA vzrástol na
osemstopäťdesiat40.), ktorí však napodobňovali najmä to, čo sa do dejín novinárstva nezapísalo
práve najlepšie.
Pojem „žltá žurnalistika“ sa spája predovšetkým s Williamom Randolphom Hearstom (1863
– 1951), synom sanfranciského zbohatlíka, ktorý v roku 1880 získal z politických dôvodov
zadĺžený a neúspešný San Francisco Examiner, založený v roku 1865. Tento denník, podľa
predstáv svojho tvorcu predurčený stať sa „New York Worldom Západu“41, prevzal William
v roku 1887, keď sa jeho otec George stal senátorom za Kaliforniu a zväčša sa zdržiaval
v hlavnom meste USA.
Sotva štyridsaťročný Hearst junior si uvedomoval, že noviny môžu získať čitateľa len vtedy
(keď ich preberal tlačili iba 23 914, a aj z toho sa časť rozdávala)42, ak sa odlíšia ako od konkurencie,
tak od vlastnej minulosti. Najprv zväčšil rozsah čísla na osem strán, čo mu umožnilo o. i. poskytovať
väčší priestor spravodajstvu. Potom prestaval štruktúru periodika (na prvej strane sa začali
objavovať správy zo všetkých tematických oblastí, teda napríklad aj zo športu).
W. R. Hearst, od 14. marca 1887 aj podľa hlavičky „majiteľ a šéfredaktor“, novinami naozaj
žil. Staral sa o ich personálne záležitosti, o tvorbu prejavov i celkov, o inzerciu, aj o technickú
vybavenosť tlačiarne. V ceste za cieľom nepoznal ani únavu, ani finančné medze. Aj preto
čoskoro dostal prezývku Márnotratný Vilko (Wasteful Willie). Za sekretára (Managing Editor)
si vybral Sama S. Chamberlaina, ktorý svojmu pánovi zostal verný až po hrob. Pre personalistiku
W. R. Hearsta sa stal typický takýto postup: ak objavil novinára podľa svojich predstáv,
ochotne zaň zaplatil koľkokoľvek. Takto získal zopár významných spisovateľov, napríklad
Ambrosa Biercea (1842 – 1914?)43. V spravodajstve si noviny potrpeli najmä na senzácie, kým
v názorových textoch sa vybíjali v populistických kampaniach. Písali tak, aby čitateľom vyrážali
dych, pričom pravda a presnosť, ktorú vyznával J. Pulitzer, išli bokom.44 Ako uviedol istý
redaktor: „Robíme noviny tak, aby už pri ich otvorení čitateľ utrúsil ,No toto!‘“.45 Senzačnému
obsahu odpovedala krikľavá grafická úprava. Navyše, W. R. Hearst si skôr ako iní magnáti
38
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uvedomil, že v novinách možno vidieť bežný tovar, a teda, že nemajú byť iba prostriedkom, ale
aj predmetom inzercie. Preto organizoval podujatia, v ktorých zdôrazňoval aktívnu úlohu novín.
Ak napr. neďaleko San Francisca stroskotala loď, neváhal jej vyslať naproti remorkér
s reportérmi, aby – ako hlásal transparent – s „láskavosťou Examinera“ pomohol ľuďom,
ktorí tragédiu prežili. Zásady hlučne propagovať všetko, čo jeho noviny robia pre verejnosť, sa
nikdy nevzdal.
Hearstova žurnalistika rýchlo žala úspechy. Už na záver prvého roku v jeho rukách San
Francisco Examiner dosiahol náklad 30 000. V roku 1893 ho zvýšil na 72 00046, čím sa tento
„monarcha medzi denníkmi“, ako noviny nazýval sám majiteľ, stal najrozšírenejším ranníkom
v San Francisku. Periodikum, na ktoré starší Hearst doplácal, začalo u syna vynášať: do roku
1911 to bolo 350 000 až 500 000 dolárov ročne.47
Úspech v San Franciscu nutkal W. R. Hearsta napodobniť ho na východnom pobreží,
z hľadiska USA predsa len najdôležitejšieho. Na to však potreboval ďalšie financie. Našťastie
podarilo sa mu presvedčiť matku (otec zomrel v roku 1891), aby predala cenné papiere rodiny
v anacondských medených baniach. Takto získaných 7 500 000 dolárov vrhol do podnikania
s novinami na východe.
Do tamojšej žurnalistiky vstúpil New York Journalom, ktorý za 180 000 dolárov kúpil na
jeseň 1895.48 Iróniou osudu tento ranník založil v roku 1882 Albert Pulitzer a práve s jeho
bratom Josephom mal W. R. Hearst vybojovať najznámejšiu vojnu o náklad v celých dejinách
tamojšej žurnalistiky. V čase, keď W. R. Hearst vstupoval do newyorského novinárstva, mal
v ňom J. Pulitzer (1847 – 1911) naoko neotrasiteľné postavenie. Najmä vďaka denníku New
York World, ktorý vznikol ešte v roku 1860, ale J. Pulitzer ho vlastnil od roku 1883. New York
Worldom jeho majiteľ zmenil vtedajší štýl amerických denníkov. V spravodajstve sa totiž
venoval nielen vážnym politickým, ale aj kurióznym udalostiam, pričom podrobne zaznamenával
pohromy, škandály a zločiny. Pulitzerovo spravodajstvo sa teda zameriavalo na široké čitateľstvo.
A stanoviskové strany, napr. komentáre, útočili proti monopolom, odhaľovali politické a iné
škandály, podporovali legálne štrajky a propagovali zavedenie daní zo zisku a dedičstva. Skôr
sa teda orientovali na liberálnejšie orientované vzdelanejšie vrstvy. Grafickú úpravu novín
charakterizoval nielen väčší počet obrazových výpovedí, ale aj ich širšia paleta. Pestrejší
obsah i forma si vyžiadali väčší rozsah: New York World mal najprv osem, potom dvanásť a
napokon štrnásť, ba aj šestnásť strán. Ak v roku 1883 tlačil iba 20 000, na jar 1887 už 250 000
výtlačkov.49 Úspech ranníka umožnil majiteľovi vydávať rôzne vydania, a tak popri nedeľníku
(New York Sunday World) začal v roku 1887 vychádzať večerník (New York Evening World).
Pozoruhodný bol najmä nedeľník, lebo výrazne zväčšil podiel zábavnej zložky výtlačku na
úkor informatívnej. Prinášal špecializované rubriky pre mládež, ženy i pre športových
fanúšikov… Na rozdiel od konkurencie väčšmi staval na kreslených seriáloch a umeleckej
literatúre. Náklad New York Sunday Worldu rýchlo rástol: už v roku 1887 prekročil hranicu
250 000 kusov. 50 Väčší zisk umožňoval majiteľovi vydávať lepšie i rozsiahlejšie noviny
(v polovici deväťdesiatych rokov 19. storočia York Sunday World mával od štyridsať do
štyridsaťosem strán). Pulitzerov príklad nasledovali iní, a tak v roku 1890 už dvestopäťdesiat
amerických denníkov malo nedeľné vydania. V Pulitzerovom prípade však nešlo len o väzbu
45
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denníka na nedeľník, ale aj ranníka na večerník. Spoločný náklad všetkých New York Worldov
vyskočil v polovici deväťdesiatych rokov 19. storočia na 1 000 000 výtlačkov, čím sa J. Pulitzer
stal najúspešnejším podnikateľom s novinami v USA.51
A práve tento úspech chcel W. R. Hearst zopakovať i prekonať, čo sa však dalo len
v nemilosrdnej súťaži so samotným J. Pulitzerom. Svojho učiteľa chcel pritom poraziť jeho
vlastnými zbraňami. Ak učiteľ bažil v spravodajstve po senzáciách, žiak ho v tom prekonal. Ak
učiteľ používal krikľavú grafickú úpravu, žiak siahal po ešte krikľavejšej. A navyše kupoval
zrelých redaktorov, aj z Pulitzerových redakcií, o ktorých – mimochodom – vedel, že nepatria
medzi najlepšie platených. Do oka mu najprv padol Morrill Goddard (1865 – 1937), šéfredaktor
New York Sunday Worldu, ktorý dobre poznal záľuby neveľmi vzdelaného masového publika
a s úspechom mu ponúkal výtvory až výplody podenkového novinárstva na pseudovedecké
problémy (výrečne o nich vypovedajú už titulky, napr. Naozaj jestvujú morské hady?, či Ako
je to byť vrahom?). Popri textových priťahoval čitateľov k novinám aj obrazovými prvkami,
najmä kresleným seriálom Žltý fagan (The Yellow Kid) od Richarda F. Outcaulta (1863 – 1928),
ktorému vďačíme za pojem „žltá žurnalistika“. Na konci januára 1896 dostal M. Goddard od
Hearsta pozvánku s textom: „Pán Hearst by sa potešil Vašej návšteve.“ Táto štylizácia sa
medzi novinármi preslávila; znamenala totiž ponuku zamestnania. M. Goddard váhal. Nazdával
sa, že New York Journal v nastúpenom tempe dlho nevydrží. Na konci roku 1895 mal síce
náklad 100 000 kusov, ale pri nedostatku inzercie, a pri cene cent za šestnásť strán, W. R.
Hearst strácal na každom čísle práve toľko, za koľko ho predával; čím noviny dosahovali vyšší
náklad, tým aj ich straty boli väčšie. Ibaže peniaze u Hearsta vždy nerozhodovali. M. Goddard
váhal iba dovtedy, kým mu budúci nový šéf nepodal šek s päťmiestnym číslom.52 Spolu s M.
Goddardom prešiel k Hearstovi celý výkvet redakcie Pulitzerovho New York Sunday Worldu.
Zúfalý J. Pulitzer odpovedal rovnako: prikázal Solomonovi S. Carvalhovi (1854 – 1942), aby
vidinou ešte vyšších platov pritiahol odlákaných redaktorov späť. Ibaže protivník ho aj teraz
pretromfol, už aj tak vysoké platy im ešte zvýšil.
Do New York Journalu prešiel aj tvorca Žltého fagana, R. F. Outcault. Keďže však
Goddardov nástupca v New York Sunday Worlde, Arthur Brisbane (1864 – 1936), našiel
výtvarníka, Georgea B. Luksa, ktorý v seriáli dokázal pokračovať, Žltý fagan sa objavoval
nielen v New York Journale, ale aj v New York Sunday Worlde. Takto sa postavička Žltého
fagana stala symbolom nielen oboch novín, ale celého novinárstva, ktoré ho zrodilo – „žltého“.
Medzičasom S. S. Carvalho presvedčil J. Pulitzera, aby znížil cenu New York Worldu a takto
sa pokúsil New York Journal zničiť. Od 10. februára 1896 sa noviny naozaj predávali za cent.
Predpoklad však nevyšiel. Vďaka nižšej cene New York World síce zvýšil náklad o 80 000, nie
však na úkor New York Journalu, ale iných novín.53
Navyše, musel účtovať vyššie poplatky inzerentom, čím niektorých stratil (časť prešla do
New York Journalu). Znížená cena nielenže neprinieslo zisk, ale spôsobila roztržku medzi
J. Pulitzerom a S. S. Carvalhom, ktorý znechutený prešiel k Hearstovi. Ale ani tým sa vec
neskončila. V roku 1897 sa šéfredaktorom New York Evening Journalu stal A. Brisbane a aj
G. B. Luks preniesol svojho Žltého fagana ku konkurencii.
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Do tejto vojny o náklad prišiel „ako na zavolanie“ ozajstný, španielsko-americky konflikt.
Ten a všetko, čo k nemu viedlo, umožňoval žltej žurnalistike spájať fakty s polopravdami
i nepravdami. Jablkom sporu sa stala Kuba, kde po roku 1895 zosilnel odboj proti Španielom,
s ktorým Američania sympatizovali.
V príprave verejnosti na vojnu zohrala významnú úlohu žltá žurnalistika. Hearstov New
York Journal, Pulitzerov New York World, ale aj ďalšie spoluvytvárali vojnovú psychózu.
Niektoré noviny sa v spore priamo angažovali. Organizovali pomoc kubánskym partizánom,
o čom vo svojich novinách nezabúdali písať. A pri každej príležitosti, keď sa črtala možnosť
konflikt odvrátiť, pomáhali rokovanie prekaziť.
W. R. Hearst si uvedomoval, že ozajstná vojna poskytuje novinárstvu, ktoré vyznával,
ohromné možnosti. Keďže predpokladal, že na Kube sa schyľuje k vojne, vyslal tam v roku
1896 spravodajcu Richarda Hardinga Davisa (1864 – 1916) a ilustrátora Fredericka Remingtona
(1861 – 1916). Tamojšia situácia však blízky konflikt nepripomínala. F. Remington teda telegramom
oznámil: „Všade pokoj. Nikde nijaké ťažkosti. Rád by som sa vrátil. Remington.“ Odpoveď
prišla obratom: „Len, prosím, zostaňte. Vy zabezpečte obrázky, ja zabezpečím vojnu. W. R.
Hearst.“54 Táto kuriozita vošla do dejín novinárstva, hoci (okrem tvrdenia Jamesa Creelmana55)
nejestvuje dôkaz o jej pravdivosti, všeobecne sa však pripúšťa, že zodpovedá atmosfére,
ktorá zrodila W. R. Hearsta, a ktorú spoluvytváral. Tak napr. počas vojny sa o nej v redakcii
vyslovoval ako o „našej“.
To, ako Hearstov New York Journal zneužíval prirodzené city čitateľov, možno ukázať na
písačkách o osudoch osemnásťročnej krásavice Evangeliny Cosio y Cisneros, označenej novinami
za „kubánsku Janu z Arcu“. Jej otec, partizán, najprv odsúdený na trest smrti, si odpykával
doživotné väzenie na Isla des Pinos. „Kubánsky kvet“, ako znelo ďalšie vzletné pomenovanie
seňority, ktoré jej prisúdila žltá tlač, sa pokúsil otca oslobodiť. Do opustenej chatrče dievčina
vlákala veliteľa ostrova, kde sa naňho vrhli partizáni. Vzburu Španieli ihneď potlačili, veliteľa
oslobodili a Cisneros zatkli. V auguste 1897 navštívil väzenku korešpondent New York Journalu
George Eugene Bryson. V správe zo stretnutia úplne zmenil dôvody jej väzby. Vraj ju zatkli a
odsúdili len preto, že chrabro bránila svoju počestnosť pred zhýralým Španielom. Ako poznamenáva
historik, „showman Hearst podvedome pochopil, aké emocionálne možnosti skrýva teáter
o krivde na mladici v okovách prehnitej španielskej ríše“.56 R. Hearst ihneď prikázal S. S.
Chamberlainovi: „Zatelefonuj nášmu korešpondentovi v Havane, nech nám obratom pošle všetky
detaily prípadu… Napíš španielskej regentke žiadosť o milosť pre dievča. Zapoj do toho
Američanky. Nech žiadosť podpisujú… Ako prvé nech sa podpisujú ženské osobnosti. Žiadosť
s pripojenými menami pošli regentke formou kábelogramu… Informuj o veci nášho veľvyslanca
v Madride. Z tohto prípadu môžeme ukuť celoštátnu vec. Otvorí Amerike oči rýchlejšie, než
tisíce úvodníkov či politických prejavov. Španielsky veľvyslanec môže, pravda, zaútočiť na
našich korešpondentov, uvidíme však, či odolá Američankám, ktoré sa mu nanosia do vlasov.
Dievča treba zachrániť aj za cenu, že ho vyslobodíme z väzenia násilne, či vyšleme k plavidlu
parník, ktoré ho unesie – aj keď to by sa rovnalo pirátstvu, však?“57
54

CREELMAN, James. On the Great Highway. Boston : Lothrop Publishing Company 1901, 177. Podľa
SWANBERG, W. A., ref. 42, s. 107 a 108.
55
Neslobodno pritom zabúdať, že práve James Creelman, ktorý pôvodne pôsobil na Kube ako korešpondent
New York Worldu a v roku 1896 prešiel do Hearstovho tábora, písal o španielskej prítomnosti na ostrove
takto: „Krv po stranách cesty, krv na poliach, krv na schodoch pred dverami – krv, krv, krv!“ Podľa
EMERY, Edwin, ref. 41, s. 434.
56
SWANBERG, W. A., ref. 42, s. 120.
57
CREELMAN, James. On the Great Highway, s. 180. Podľa SWANBERG, W. A., ref. 42, s. 121.

OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2005 – ČÍSLO 3 – 4

194

A tak v duchu hesla Kým iní diskutujú, Journal koná58, uverejneného ako titulok na jeseň
1896, začala sa jedna z najbombastickejších novinových kampaní. Asi dvesto Hearstovych
spolupracovníkov získavalo v USA podpisy pod žiadosť o prepustenie dievčiny. Kampaň
prebehla aj v Európe. Tzv. Zvitok cti, zostavený z podpisov žien, zabral New York Journalu
22. augusta 1897 až dvanásť stĺpcov.
Každá takáto kampaň sa však ľahšie vyvolá, ako udrží na takej úrovni, aby neprestávala
zaujímať širokú verejnosť. A W. R. Hearst si rýchlo uvedomil, že ju treba „oživiť“. Tak
vznikol plán na únos väzenky. Pri výbere vhodného muža voľba padla na korešpondenta
Karla Deckera, dobrodruha, ktorý dobre poznal Havanu. Konať sa muselo rýchlo už aj preto,
lebo „hrozilo“, že pod tlakom medzinárodnej verejnosti Španieli väzenku prepustia. K. Decker
naozaj Cisneros oslobodil (aj za pomoci úplatkov) a prepravil do USA, čo redakcia využila na
vlastnú reklamu. „Tak a teraz je načase zjednotiť spoločenské pocity!“ inštruoval majiteľ
New York Journalu S. S. Chamberlaina. „Pod šírym nebom zorganizuj na Madison Square
veľkolepé privítanie. Získaj dve najlepšie vojenské kapely. Zabezpeč rečníkov, zabezpeč
sprievod, zorganizuj niekoľko ohňostrojov a reflektory. Rozšír, že slečna Cisneros sa objaví
po boku svojho osloboditeľa a poďakuje sa verejnosti. Pošli našich ľudí za poprednými
newyorskými politikmi so žiadosťou, aby vystupňovali všeobecné nadšenie. Na ten večer
treba dať dokopy 100 000 ľudí. Musí to byť obrovská manifestácia, aby prezident i kongres
zbystrili sluch a zamysleli sa.“59
A keďže v komerčnom systéme sú noviny nielen nositeľmi inzercie, ale aj tovarom,
a teda samy potrebujú propagáciu, titulky i texty nezabudli zdôrazňovať úlohu periodika
v akcii. „Journal oslobodzuje Evangelinu Cisneros – Americké noviny dosiahli jediným
ťahom, čo najväčším úsilím po mnohé mesiace nedosiahla diplomacia,“ hlásal súbor titulkov
10. októbra 1897, „Evangelina Cisneros vstupuje na zem slobody,“ oznamoval celostranový
titulok 13. októbra 1897… V rovnakom duchu sa niesol obsah článkov. K. Decker bol „moderný
d’Artagnan“, Cisneros sa pohybovala „neobyčajne graciózne“. Podľa J. E. Wisana venoval
New York Journal mladej Kubánke tristosedemdesiatpäť stĺpcov60 vrátane životopisu, zväčša
vymysleného a uverejňovaného na pokračovanie).
Ale aj téma slečny Cisneros, ktorá sa, mimochodom, s W. R. Hearstom, tvorcom jej imidžu,
nikdy nestretla, sa napokon obohrala. Našťastie pomohla náhoda. 25. januára 1898 zakotvila
v havanskom prístave americká vojnová loď Maine s dvadsiatimi štyrmi delami na palube.
15. februára 1898 vyletela do povetria. Z tristopäťdesiatčlennej posádky zahynulo dvestošesťdesiat
mužov. A hoci sa nikdy nepreukázalo, kto katastrofu spôsobil61, v titulkoch a popiskoch New
York Journal hlásal: „Skaza vojnovej lode Maine – dielo nepriateľa“ (17. februára 1898), „Hľa,
ako naozaj Maine vyzerá, kým len tak leží v havanskom prístave spustošená španielskou
zradou “ (23. februára 1898). Navyše, aby prejavil vlastenecké cítenie, už v čísle zo 17. februára
1898 ponúkol New York Journal 50 000 dolárov za odhalenie údajného teroristu. A kým vojenské
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námorníctvo USA stačilo vydať o vyšetrovaní oficiálnu správu, noviny uvádzali, že nešťastie
spôsobila španielska mína. Napokon 11. a 13. marca 1898 priniesli tieto riadky: „Journal dáva
v stávku svoju povesť predpoveďou vojny: Ak Španielsko nezačne lízať prach a dobrovoľne
nepristúpi na nezávislosť Kuby, isto-iste, akože je slnko nad nami, sa zapletie do vojny.“62
V oficiálnej správe o vyšetrovaní, ktorú 28. marca 1898 predložil Kongresu prezident William
McKinley (1843 – 1901, v úrade od 1897), sa síce uvádzalo, že tragédiu spôsobila protiponorková
mína, ale aj to, že sa nedá určiť, či išlo o nešťastnú náhodu, a už vôbec nie to, že ju iniciovalo
Španielsko. To však New York Journalu nebránilo, aby 2. apríla 1898 tvrdil: „Utajené svedectvo
prezrádza, že vina za vyhodenie Mainu padá na Španielsko.“63 Ako opätovne informoval
veľvyslanec USA v Madride Steward Woodford, Španielsko sa stoj čo stoj chcelo vyhnúť
konfliktu s USA, lenže vojnovú hystériu už nebolo možné zastaviť: 18. apríla Kongres a
19. apríla 1898 Senát schválili rezolúciu o zásahu USA do udalostí na Kube, čo Španielsko
považovalo za vyhlásenie vojny. Večerné vydanie New York Journalu z 20. apríla 1898 privítalo
rozhodnutie palcovým titulkom: „A teraz hor’ sa pomstiť Maine!“
Vo vybičovanej hystérii Hearstov New York Journal i Pulitzerov New York World prekročili
hranicu 1 000 000 výtlačkov.64
Hneď na začiatku konfliktu ponúkol W. R. Hearst prezidentovi na vlastné náklady jazdecký
pluk. A ani vtedy, keď ten ponuku s vďakou odmietol, sa magnát nevzdal. 1. júla 1898 poslal
hlave štátu ďalší list, v ktorom „ako dar“ ponúkol USA parník Buccaneer so žiadosťou, aby mu
mohol veliť, prípadne robiť zástupcu kapitána. Tentoraz súhlas dostal. Vojenské námorníctvo
malo dodať posádku i veliteľa. W. R. Hearstovi sľúbili funkciu radového dôstojníka, ak zloží
príslušné skúšky. Vydavateľ New York Journalu sa napokon vydal ku kubánskym brehom
s dvadsiatimi redaktormi (vrátane filmára) na prenajatom parníku Sylvia, s tlačiarňou i sadziarňou.
Prvý text z plavidla, ktorý New York Journal uverejnil 29. júna 1898, mal asi tritisíc slov
a napísal ho „vojnový korešpondent Hearst“.
Španielsko-americkou vojnou vyvrcholila jedna z najpochybnejších etáp dejín
žurnalistiky. Ako napísal stúpenec etickej žurnalistiky E. L. Godkin v New York Evening Post
19. februára 1898, „Dejiny americkej žurnalistiky nepoznajú také hanebné správanie, ako
nám predviedli v tomto týždni tieto dvoje noviny (rozumej New York Journal a New York
World, pozn. J. V.). Hrubé prekrucovanie faktov, zámerné fabrikovanie udalostí, vyrátaných
na vydráždenie verejnosti a svojvoľná nezodpovednosť pri tvorbe titulkov, ktorá tieto výmysly
dokonca prekonala, sa spojili v mene toho, aby z tém novín s najvyššími nákladmi narobili
tlejúce uhlíky porozhadzované po celej krajine. Je do neba volajúcou hanbou, že ľudia sú
schopní takéhoto darebáctva len preto, aby predali viacej výtlačkov.“65
Na prelome 19. a 20. storočia sa prestal o senzácie pretekať New York World, lebo jeho
vydavateľ si uvedomil, že takéto noviny skôr či neskôr stratia dôveru. Muselo však prejsť
celých desať rokov, kým vlna žltého novinárstva začala ustupovať. A hoci celkom neustúpila
nikdy, v americkom novinárstve sa predsa len začali väčšmi presadzovať etické princípy. Vari
najväčšmi ovplyvnila žltá žurnalistika grafickú úpravu novín (palcové titulky, využívanie farby,
obrazových prvkov a pod.). Aj moderný svetový formát má pôvod v osemdesiatych až
deväťdesiatych rokoch 19. storočia.66
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3. Opozícia k žltej žurnalistike: The New York Times a muckrakeri
Aj keď na konci 19. storočia žltá žurnalistika v USA vládla, nebola na novinárskom poli
výlučným javom. Ako jej protipól jestvovalo seriózne novinárstvo – to poskytovalo také
informácie, ktoré čitateľom pomáhali orientovať sa v spoločenskom dianí, vyznávalo etické
zásady profesie a dokazovalo, že finančne úspešné nemusia byť iba senzáciechtivé noviny.
Seriózne novinárstvo sa zákonite uplatnilo hlavne v New Yorku, teda v meste, kde žltá
žurnalistika žala najväčšie úspechy. Nemožno však zabúdať ani na to, že postavenie New
Yorku v americkom novinárstve bolo vždy jedinečné. A ak seriózna žurnalistika mala
výraznejšie ovplyvňovať tamojšiu spoločnosť, musela sa uplatniť najmä tu. Akýmsi jej
stelesnením sa stali The New York Times.
Zhruba v polovici deväťdesiatych rokov 19. storočia však nič nenasvedčovalo, že práve
tieto noviny sa v konkurencii žltej tlače presadia dobrým vkusom a kvalitnou informáciou.
Tradícia ich síce na to predurčovala, ale existenčné problémy, s ktorými zápasili, nie.
Po smrti zakladateľa Henryho J. Raymonda (1869) noviny istý čas žili z podstaty. Ale keďže
dedičov k nim nič nepútalo, roku 1893 ich za 1 000 000 dolárov predali práve založenej New
York Times Company. Náklad zriedkakedy prekračoval 35 000 a po kríze roku 1893 klesol na
hrozivých 9000.67 A vtedy vstúpil do dejín novín Adolph S. Ochs, úspešný tridsaťosemročný
podnikateľ, ktorý niekedy zadĺžené tennesseejské Chattanooga Times rýchlo premenil na
prosperujúce noviny. Nevyhnutné peniaze na regeneráciu The New York Times síce nemal, ale
podarilo sa mu presvedčiť vtedajšieho šéfredaktora (od roku 1883) Charlesa R. Millera, že vie,
ako ich ozdraviť. Investuje do nich 75 000 dolárov, za ktoré do štyroch rokov získa 51% akcií,
ak, pravda, budú ziskové.68 Za týchto podmienok sa stane vydavateľom i generálnym riaditeľom
spoločnosti. Podľa jeho plánov sa denník nebude pretekať s konkurenciou naháňaním senzácií,
nebude nadbiehať nenáročným čitateľom, ale sa zameria na ľudí, ktorí pred zábavou
uprednostňujú seriózne výpovede.
Už 19. 8. 1896 uverejnil na strane stanovísk (Editorial Page) vyznanie, v ktorom o. i. uvádzal:
„Budem sa zo všetkých síl usilovať, aby The New York Times prinášali správy, všetky
správy, v hutnej a príťažlivej podobe, v jazyku, ktorý sa používa v dobrej spoločnosti, aby ich
prinášali tak rýchlo, ak nie rýchlejšie, ako sa ich možno dozvedieť; aby prinášali správy
nezaujato, bez strachu či predpojatosti, nezávislo od každej strany, sekty či záujmu, ktorých
sa týkajú; aby som týmto spôsobom urobil z The New York Times fórum, kde sa uvažuje o
všetkých pre verejnosť významných otázkach, a aby som práve v zmysle tohto cieľa vyvolal
inteligentnú výmenu názorov všetkých možných odtieňov.
V personálnom obsadení súčasnej výkonnej redakcie nenastanú radikálnejšie zmeny.
Pán Charles R. Miller… bude naďalej ich šéfredaktorom; a rovnako vo všeobecnosti
neustúpime od tónu, rázu a politiky, uplatňovaných vo verejných záležitostiach, ktorými sa
The New York Times preslávili ako nestranné noviny…“69
A. S. Ochs sa teda prihlásil k politike, ktorou sa noviny uviedli a presadili na trhu:
k nepredpojatosti a ako dôkaz, že to myslí s novinami vážne, nechal vo funkcii šéfredaktora,
ktorý zažil ich najhlbšiu krízu. A. S. Ochs bol podnikateľ, nezriedka pripomínajúci hazardného
hráča70, a nie redaktora. Napriek tomu či práve preto pochopil, že k žltému novinárstvu treba
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postaviť alternatívu. Zmeny, ktoré v novinách urobil, neboli okaté, zato žali úspech. Poznatky
z tlačiarenskej techniky využil na skvalitnenie grafickej úpravy. Nasledovali zmeny v obsahu.
Najprv vypustil beletriu, pred ním bežne v týchto novinách uverejňovanú. Dôraz položil na
novinárske výpovede, najmä na spravodajstvo. V duchu hesla, ktoré si našlo cestu do hlavičky,
aby tam zotrvalo a vošlo do dejín (Všetko uverejniteľné spravodajstvo, All the News That’s
Fit to Print71), noviny začali prinášať finančné informácie, aby si tak vyslúžili prezývku
Obchodníkova biblia; zvýšenú pozornosť venovali dianiu v politike i v umeniach a väčšiu
plochu, než konkurencia venovali zahraničiu. Súčasťou nedeľného vydania sa stal ilustrovaný
časopis na kvalitnom papieri. Z kontaktových rubrík zasväcovali väčšiu pozornosť i priestor
Listom šéfredaktorovi (Letters to Editor), kde sa nebáli prinášať aj negatívne ohlasy na
uverejnené texty. V obsahu i forme boli The New York Times konzervatívne. V meste i na jeho
okolí rástla vtedy stredná vrstva, mocnela Wall Street ako pupok finančníctva USA, popredné
obchodné domy boli ochotné inzerovať, a to všetko sa pozitívne odzrkadlilo na The New York
Times – už v prvom roku Ochsovej „vlády“ boli ziskové. Ak však chceli prosperovať, potrebovali
ďalšie financie. A. S. Ochs ich nemal a získať ich mienil znížením ceny z troch na jeden cent
(New York World a New York Journal sa predávali po dvoch centoch). A hoci ho od toho
kroku spolupracovníci odrádzali (nazdávali, že noviny stratia inzerentov, orientovaných na
majetnejších čitateľov), A. S. Ochs ho v roku 1898 urobil, a vyšiel mu nad očakávanie – náklad
vyskočil roku 1899 z 25 000 na 75 000. A aj ďalej rástol: roku 1900 82 000, v 1901 prekročil
100 000, v 1905 – 121 000, v 1910 – 192 000 a napokon v roku 1920 až 343 000 kusov (nedeľník
dokonca 500 000 kusov). Aj inzerenti postupovali opačne, než predpovedali skeptici: ak v roku
1899 uverejnili noviny 2 400 000 riadkov inzercie (päťbodového písma), v 1900 už to boli
4 000 000, v 1905 – 6 000 000, v 1910 – 7 600 000 a napokon v roku 1920 – 23 400 000.72 Nižšia
cena teda sprístupnila noviny širšiemu čitateľstvu, najmä tomu unavenému praktikami žltej
žurnalistiky. Ako dobrý podnikateľ A. S. Ochs si uvedomoval, že noviny musia žiť v povedomí
komunity aj vtedy, keď sa práve nečítajú, preto o nich inzeroval; opäť heslom, ktoré zdôrazňovalo
ich vyberaný vkus: The New York Times nikdy „nepošpinia obrus, na ktorom raňajkujete“.73
Väčšie zisky umožnili vydavateľovi poskytovať čitateľom lepšie služby. V roku 1901 podpísal
s londýnskymi The Times dohodu o výmene textov, ktorá mu umožnila publikovať všetko, čo
pochádzalo z tejto britskej inštitúcie. A v roku 1907 G. Marconiho Transatlantická služba
začala éru bezdrôtovej telegrafie medzi kontinentmi špeciálnou správou pre noviny, nazvanou
Telegraf spája dva svety.74
Sotva A. S. Ochs získal väčšinu akcií denníka, opäť sa zadlžil: v roku 1904 otvorili ich novú
redakciu. Veža Timesov (Times Tower) na Broadwayi, ktorá dala meno námestiu (Times Square),
na ktorom ich tvorivý kolektív sídlil, stála 2 500 000 dolárov a stala sa dominantou veľkomesta.
Noviny prerastali v newyorskú i v americkú inštitúciu. Ich postavenie sa ďalej upevnilo v roku
1904, keď sa výkonným šéfredaktorom (Managing Editor) stal Carr Vattel Van Anda (1864 –
1945), ktorý pre noviny pracoval celé štvrťstoročie. Hoci sám nenovinár, A. S. Ochs mal talent
na výber osobností, ktoré zodpovedali charakteru periodika.
C. V. Van Anda je legendou amerického novinárstva. Odmala prejavoval náklonnosť ku
všetkému spätému so žurnalistikou. A hoci študoval matematiku a fyziku, v osemnástich rokoch
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z kolégia (college) odišiel, aby sa nadosmrti upísal novinárstvu. Keď v roku 1904 A. S. Ochs
usúdil, že jeho výkonný šéfredaktor Henry Loewenthal by sa mal plne venovať obchodnému
spravodajstvu, na uprázdnené miesto mu ktosi navrhol C. V. Van Anda.
Ten doslova žil novinami. Do redakcie prichádzal o 13.00 hod., o 18.00 odchádzal na večeru
a krátky oddych, o 22.00 sa do nej vracal, aby na druhý deň o 5.00 z nej odchádzal posledný.
Že mal „nos“ na udalosti, ktoré sú základom veľkých správ, demonštroval vari
najrukolapnejšie v roku 1912 v súvislosti s tragédiou Titanica.
V pondelok 15. apríla 1912 o 0.20 hod. došla do redakcie New York Times správa agentúry
Associated Press: na svojej prvej ceste z Európy do Ameriky narazil zaoceánsky parník Titanic
na ľadovec. Volanie luxusnej lode s mnohými prominentmi na palube o pomoc zachytila stanica
G. Marconiho v Newfoundlande. Keďže s Titanicom sa spájala predstava nepotopiteľnosti,
s výnimkou The New York Times nepodnietila táto nepochybná senzácia newyorské redakcie
k zvýšenej aktivite. Iba C. V. Van Anda sa spojil s korešpondentmi v Halifaxe a v Montreale
i s materskou spoločnosťou ohrozenej lode White Star Line, kde sa dozvedel, že zhruba o tridsať
minút po prvom volaní o pomoc sa loď odmlčala. Z toho usúdil, že Titanic sa potopil.
Ihneď dal presádzať prvú stranu. Otvárala ju správa, zalomená cez tri stĺpce, ilustrovaná
obrázkom lode, s poschodovo sádzanými titulkami:
„Nový parník Titanic narazil na ľadovec
O polnoci sa potápal provou nadol
Ženy prešli na paluby záchranných člnov
Posledná depeša o 0.27 hod. Rozmazaná.“75
Ani s tým sa však neuspokojil. Vedel, že popri základnom fakte, musí poskytnúť čitateľom
dodatkové informácie. Medzi 2 200 cestujúcimi boli predsa viaceré celebrity. Dal teda zostaviť
a uverejniť menný zoznam ľudí na palube lode. Krátko pred tragédiou Titanicu iné dve plavidlá
unikli v rovnakých miestach ľadovcom o vlások, ich zážitky by teda mohli dokresliť osudy
parníka. A tak, kým konkurencia priniesla v pondelok ráno neúplnú a nedopovedanú informáciu,
zo strán The New York Times sa čitateľ dovedel nielen samotný fakt, že sa loď potopila, ale aj
to, ako sa to zrejne udialo a koho katastrófa postihla.
Celý pondelok a väčšinu utorka White Star Line upokojovala verejnosť nereálnymi
vyhláseniami, aby napokon v utorok večer potvrdila pravdivosť toho, čo The New York Times
priniesli už v pondelok ráno, zhruba tri hodiny po prijatí flešu z Associated Press.
Po celý utorok, stredu a štvrtok tragédia pútala všeobecnú pozornosť. C. V. Van Anda
správne usúdil, že zo starej slávy nevyžije. Už utorkové číslo zo 16. apríla 1912 venovalo
udalosti najmä celú prvú stranu. Poschodový titulok, zalomený na celú jej šírku hlásal:
„Titanic sa potopil štyri hodiny po zrážke s ľadovcom
Carpathia zachránila 866 ľudí, 1 250 zrejme zahynulo
Ismay zachránený, pani Astorová možno, významné mená nezvestné.“76
Obrázok Titanica kotviaceho v belfastskom prístave, dopĺňal portrét kapitána lode E. J.
Smitha a neúplný zoznam zachránených.
Ešte v utorok C. V. Van Anda prenajal pre potreby redakcie celé poschodie v hoteli neďaleko
newyorského prístavu, kam mala Carpathia priviezť zachránených. Štyrmi telefónnymi linkami
ho spojil s redakciou. Zmysel pre nápaditosť pri získavaní informácií demonštroval aj
nasledovným: presvedčil G. Marconiho, aby sa prepašoval na Carpathiu a pozhováral sa so
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zachráneným operátorom Titanica. Ďalší čierny pasažier, spravodajca, potom z rozhovoru
spísal o posledných výzvach lode exkluzívne interview.
Iba tri hodiny po zakotvení Carpathie v prístave vyšli v piatok ráno 19. apríla 1912 The New
York Times na dvadsiatich štyroch stranách, z ktorých pätnásť (pod poschodovým titulkom
„745 ľudí na vlastné oči videlo, ako sa Titanic s 1 595 cestujúcimi potápa, kým orchester
neprestával hrať… Mnohé ženy zostali, aby zahynuli s manželmi“77) patrilo Titanicu. Podľa
historiografa, „v spôsobe, ako (udalosť, pozn. J. V.) zaznamenalo, ale aj v radení tohto
veľkého spravodajstva, zostáva uvedené číslo Times majstrovským dielom“.78
Vďaka A. S. Ochsovi a najmä C. V. Van Andovi The New York Times neľutovali peniaze na
zdokonalenie siete korešpondentov. Obdobie pred prvou svetovou vojnou i po nej bolo
svedkom viacerých objavov i jedinečných výkonov, z ktorých niektoré by sa bez The New
York Times asi ani neudiali (noviny ich totiž sponzorovali) a viaceré by pre verejnosť nejestvovali
(často s úspechom bojovali o copyright na ne, napr. v roku 1909 získali od Roberta E. Pearyho
výlučné práva na jeho opis cesty k severnému pólu, alebo v roku 1927 od kapitána Charlesa
A. Lindberga na jeho prelet cez Atlantik). Najmä C. V. Van Anda preukazoval schopnosť nielen
oceniť vedca či objaviteľa a urobiť z neho predmet záujmu novinárstva, ale niekedy, ak už nie
priamo sa zapísať do dejín príslušnej disciplíny, tak aspoň do jej legiend. V roku 1919 napr.
dostal od A. Einsteina prednášku, v ktorej objavil matematickú chybu.
Pred prvou svetovou vojnou si The New York Times začali všímať aj veľké zločiny. Tento
ich počin sa nestretol všade s pochopením, povrávalo sa o ústupe pred praktikami žltej tlače.
A. S. Ochs bránil denník slovami: „Žltá tlač vidí v takýchto príbehoch šancu vyžívať sa
v hrôzostrašných scénach. Ak však venujú takýmto príbehom zvýšený priestor Times, sú
z toho autentické sociologické dokumenty.“79
Veľkosť The New York Times sa zaskvela najmä počas prvej svetovej vojny, keď o. i. začali
uverejňovať úplné znenie významných dokumentov svetovej politiky, celé prejavy štátnikov
a politikov, čo dovtedy vybočovalo zo zvyklostí novinovej tlače. Z denníka sa takto stal
významný zdroj prameňov spoločenských vied. Túto úlohu periodika ďalej zvýraznil New
York Times Index, uverejňovaný od roku 1913 každoročne. Pod titulkom Kompletná
korešpondencia, ktorá viedla Anglicko k vypovedaniu vojny Nemecku publikovali v čísle
z 23. 8. 1914 na šiestich stranách britskú Bielu knihu. Ako prvé americké noviny získali
korešpondenciu Ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom. A 24. augusta 1914 priniesli nemeckú verziu udalostí, „presne ako ju zaznamenali
cisárovi diplomatickí poradcovia“80 Za publikovanie týchto dokumentov udelili The New
York Times v roku 1918 Pulitzerovu cenu. V zdvôvodnení sa uvádzalo, že je to za „službu
preukázanú verejnosti uverejnením desiatok textov oficiálnych správ, dokumentov a prejavov
o prvej svetovej vojne“.81
Udalosti prvej svetovej vojny popisovalo pre The New York Times dvadsať korešpondentov i ďalší prispievatelia. V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa skončila druhá významná
etapa v dejinách novín.
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Opozíciu k žltej žurnalistike predstavovalo aj svojské dielo tzv. hnojárov (muckrakers).
Netýkalo sa bežného spravodajstva (typu hard, resp. soft news), ale toho, ktoré sa v anglicky
písanom novinárstve označuje za „hĺbkové“ (in-depth news). U nás by sme v prípade týchto
diel, samozrejme, o spravodajstve vôbec nehovorili a pre ich charakter i dĺžku (nevychádzali
totiž v novinách, ale v časopisoch) by sme ich asi najskôr zaradili do vecnej literatúry. Ak ich
predsa len sem zaraďujeme, robíme tak najmä preto, že mali výrazne aktuálny ráz. Ideovo
väčšina sa stavala a zasadzovala za reformy americkej spoločnosti, niektorí z ich tvorcov sa
stali socialistami (Charles Edward Russell a Joseph Lincoln Steffens).
Za názov vďačí hnutie prezidentovi Theodorovi Rooseveltovi (1858 – 1919, v úrade od
1901 do 1907), ktorý ho roku 1906 kritizoval klasickým dielom Angličana Johna Bunyana (1628
– 1688) Pútnikova cesta z tohto sveta na druhý (The Pilgrim’s Progress from This World To
That Which Is to Come, 1678). Bunyanov Človek s vidlami hľadí stále nadol (zhrabúva
„z podlahy špinu“), preto nedokáže povzniesť svoj zrak k „nebeskej korune“. Pôvodne
negatívny význam slov „muckraker“ (nositeľ hnutia) a „muckraking“ (činnosť) nadobudol
pozitívnu konotáciu, lebo stúpenci tohto smeru odhaľovali najkrikľavejšie neduhy a prehmaty
amerického kapitalizmu, čím vytvárali priaznivé ovzdušie na prijatie zákonov, ktoré im mali
zabrániť vzniknúť, prípadne ich chceli aspoň obmedziť. Podľa Louisa Fillera, „títo autori
zúrivo odhaľovali úplatných politikov, zločiny polície, nevýslovnú chudobu v chatrčiach
prostých ľudí. Otvorene útočili na cirkev. Bránili robotníctvo v diskusiách, ktoré sa ich
osobne nijako nedotýkali, odsudzovali vykorisťovanie detí, písali články v prospech
sufražetiek a popisovali veľký busines ako bezduchú a protispoločenskú vec“.82
V roku 1890 vychádzalo v USA 4 400 časopisov, kým v 1880 2 400 a v roku 1850 (podľa
odhadu) len 685.83 Práve v závere 19. storočia, v čase tzv. pozláteného veku (Gilded Age) sa
v tomto druhu periodickej tlače odohral proces, ktorý vošiel do dejín ako „revolúcia
desaťcentových časopisov“. Rozvoj USA, rast čitateľstva, a tým aj inzercie a rozmach
tlačiarenskej techniky (vynález chemigrafie) umožnili vydávať časopisy za dovtedy neslýchanú
cenu desiatich centov.
Priekopníkmi na poli muckrakerského časopisectva boli najmä štyri periodiká: Munsey’s
Magazine (1889 až 1929), Argosy (od 1888, ako Golgen Argosy od 1882) a najmä Cosmopolitan (od 1886 doteraz) a McClure’s Magazine (1893 až 1929).
O spoločensko-politických prechmatoch informovali americké časopisy viac-menej
sústavne. Na prelome 19. a 20. storočia však frekvencia takýchto výpovedí zhustla.
Hnutie prešlo istou krivkou a člení sa do dvoch etáp. Prvú z rokov 1902 až 1906, keď
vzniklo a rozšírilo sa po celej únii. Vrcholom druhého obdobia (1906 až 1917) bol rok 1911.
Zaniklo vstupom USA do prvej svetovej vojny, aj keď sa vyčerpalo vlastne už okolo roku
1912. Po roku 1917 americkú spoločnosť zaujímali iné problémy, najmä dianie na frontoch prvej
svetovej vojny.
Aj keď začiatok hnutia sa kladie do roku 1902 (vtedy začalo vychádzať hádam jeho
najvýznamnejšie dielo Dejiny Standard Oil Company od Idy Minervy Tarbellovej, 1857 –
1944), nepriamo je nielen staršie, ale aj podnet na jeho vznik vyšiel – aspoň v ideovej podobe
– odinakiaľ, než z radov jeho neskorších nositeľov. V roku 1899 totiž požiadala redakcia
McClure’s Magazine I. M. Tarbellovú o históriu Standard Oil Company. V pozadí tejto ponuky
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nebol zámer firmu kritizovať, naopak, redakcia požadovala objektívny obraz metód používaných
typickým americkým monopolom v tvrdej konkurencii iných gigantov. Vďaka H. H. Rogersovi
I. M. Tarbellová získavala informácie priamo v spoločnosti. Použila však aj záznamy
z vyšetrovania v Kongrese, svedectvá Johna D. Rockefellera a iných petrolejárskych magnátov
zo súdnych procesov s firmou. Prešli tri roky, kým sa prvé z pätnástich pokračovaní dostalo do
McClure’s Magazine. A kým vyšla definitívna verzia diela, knižné Dejiny Standard Oil Company (The History of Standard Oil Company, 1904), ubehli ďalšie mesiace a roky zbierania
materiálu i písania. Napriek prísne objektívnemu, faktografickému pohľadu, či práve preto,
dielo vyznelo ako tvrdá obžaloba praktík amerického monopolu, jeho nekalých postupov
v boji s konkurenciou, a na roky predurčilo portrét Johna D. Rockefellera na verejnosti. (Treba
uviesť, že v roku 1919 Najvyšší súd USA rozhodol o rozpustení Standard Oil Company, pričom
svedectvo I. M. Tarbelovej tu zohralo významnú úlohu.)
Ako hnutie začala verejnosť muckrakerov vnímať až v januári 1903, keď tretie číslo McClure’s
Magazine uverejnilo až tri texty o skorumpovanosti mamutích spoločností, všetky od
predstaviteľov tohto smeru. Okrem tretieho pokračovania Dejín Standard Oil Company od I. M.
Tarbellovej tu bola štúdia Josepha Lincolna Steffensa (1866 – 1936) Hanba Minneapolisu (The
Shame of Minneapolis) s podtitulkom Záchrana a spása predaného mesta (The Rescue and
Redemption of a City that was Sold Out) o korupcii na úrovni mesta i štátu a sociologická reportáž
o práci (vrátane detskej) a o ekonomickom postavení černochov Právo na prácu (The Right to
Work) od Raya Stannarda Bakera (1870 – 1946). Zásluhu na tom, že McClure’s Magazine sa
podarilo združiť týchto i ďalších talentovaných autorov, mal najmä zástupca šéfredaktora časopisu
John S. Phillips, ktorý viedol oddelenie vecnej literatúry periodika. Ani on však nemienil dať
priestor len kritickým textom. Ako uvádzala redakcia, „… je naozaj len náhoda, že toto číslo
prináša až tri obžaloby takých amerických vlastností, o ktorých by sme mali aspoň chvíľu
pouvažovať… všetky tieto texty by mohli mať spoločný názov Ako Amerika opovrhuje zákonom.
Kapitalisti, robotníci, politici, občania – tí všetci alebo porušujú alebo dovoľujú porušovať
zákony. Kto nám tu však potom zostáva z ľudí, ktorí ich dodržujú?… Nikto – nikto okrem nás
všetkých.“84 Aj vydavateľ McClure’s Magazine potvrdil, že redakcia nemala v úmysle uprednostniť
kritické texty. „Nemali sme sformulovaný plán útokov na jestvujúce inštitúcie, bol to len výsledok
toho, že sme sa v časopise ujali niektorých problémov, ktoré začínali zaujímať ľudí o trochu
skôr, než sa ich ujali noviny a iné časopisy.“85
Texty mali veľký ohlas. Náklad časopisu stúpal, čím bol príťažlivý pre inzerentov, a v roku
1907 sa blížil k číslu 500 000.86 Zrejme pre nezhody s energickým Samuelom Sidneym McClurom
(1857 – 1949) v otázkach politiky časopisu však J. S. Phillips redakciu McClure’s Magazine
v roku 1906 opustil. Dal si vyplatiť svoj podiel v McClure’s Magazine, za ktorý si kúpil American Magazine (vznikol v roku 1871). Keďže s J. S. Phillipsom odišli z McClure’s Magazine
všetci významní muckrakeri (I. M. Tarbellová, L. Steffens, R. S. Baker, F. P. Dunne a W. A.
White), ktorí takisto prispeli ku kúpe American Magazine, práve tento časopis sa stal ich
tlačovým orgánom. Po U. Sinclairovom príklone k periodiku tu vyšiel jeho román Metropola
(The Metropolis, 1907), silná obžaloba bohatých povaľačov. Ale spolupráca exponentov hnutia
netrvala dlho, asi preto, že na intenzívnejšiu kooperáciu boli priveľkými osobnosťami. Po
dvoch rokoch opustil redakciu L. Steffens a čoskoro ho nasledovali W. A. White a F. P. Dunne.
84

TEBBEL, John. The American Magazine. A Compact History. New York : Hawthorn Books, Inc., 1969,
s. 178.
85
McCLURE, Samuel Sidney. My Autobiography. New York : Frederick A. Stokes and Company, 1914,
s. 246. Podľa PETERSON, Theodore, ref. 83, s. 16.
86
TEBBEL, John, ref. 84, s. 178.

OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2005 – ČÍSLO 3 – 4

202

Medzičasom ani konkurencia nezaháľala a najmä Cosmopolitan, ale aj Everybody’s Magazine a Collier’s Magazine začali prinášať podobné texty. Stúpenci tejto vtedy veľmi módnej
vlny prešetrovali všetky významnejšie inštitúcie a výsledky svojej práce publikovali na stranách
uvedených periodík.
Cosmopolitan sa pridal k hnutiu v roku 1905, keď za 400 000 dolárov87 prešiel do rúk W. R.
Hearsta. Vplyv nového majiteľa na časopis sa prejavil jednak väčším príklonom k senzačnosti
a jednak častejším uverejňovaním spoločensky kritických textov. Aj keď sa Cosmopolitan
pripojil k muckrakerom relatívne neskoro, jeho prínos pre hnutie nebol malý. Najmä vďaka
D. G. Phillipsovmu (1867 – 1911) seriálu Zrada Senátu (The Treason of the Senate), v ktorom
odhalil spojenie veľkého biznisu s vysokou politikou. Toto dielo je jedným z vrcholov hnutia
muckrakerov, porovnateľným s I. M. Tarbellovej Dejinami Standard Oil Company. V čase
svojho uverejnenia vyvolalo veľký rozruch a prinútilo prezidenta Theodora Roosevelta, aby
sa k podobným sociálne kritickým výtvorom vyslovil. Urobil tak v už spomínanom príklade
o hnojároch, ktorým hnutie pomenoval. Nemožno ešte nespomenúť, že práve D. G. Phillipsov
seriál sa pričinil o to, že v roku 1913 Kongres prijal sedemnásty dodatok k ústave USA, ktorý
zaviedol priamu voľbu senátorov.
Ďalším významným seriálom štúdií v Cosmopolitane bol súbor Kto vlastní Ameriku (The
Owners of Amerika) z pera predovšetkým Alfreda Henryho Lewisa, ale aj Arthura Brisbana a
Emersona Hougha, v ktorom popísali kariéry popredných amerických milionárov, najmä
spôsoby, ako sa nimi stali.
V roku 1912 Cosmopolitan náhle zmenil koncepciu, odvrátil sa od vecnej a priklonil sa
k umeleckej literatúre. Podnet bol prostý: veľký čitateľský úspech románu na pokračovanie
Zvykové právo (The Common Law) od populárneho autora Roberta W. Chambersa (1865 –
1933). Postupne časopis venoval čoraz väčšiu pozornosť ženám v literatúre a túto črtu si,
mimochodom, ponechal dodnes.
V roku 1905 sa na čelo hnutia muckrakerov postavil ďalší časopis – Collier’s Magazine
(1888 – 1957). Za šéfredaktorstva Normana Hapgooda (1868 – 1937) v rokoch 1903 až 1912 a
čiastočne aj Marka Sullivana (1874 – 1952) v období 1914 až 1917 si toto periodikum vydobylo
silný vplyv v spoločnosti viacerými kritickými textami, hlavne o farmaceutickom priemysle.
Tak napríklad v rokoch 1905 až 1906 publikovalo seriál článkov o obchode s patentovanými
liekmi Veľký americký podvod (The Great American Fraud, roku 1906 vyšlo dielo knižne
vďaka Združeniu amerických lekárov), v ktorom autor Samuel H. Adams (1871 – 1958) ukázal a
dokázal, že mnohé z liekov, propagované ako účinné prostriedky na všetko možné, obsahovali
v návodoch neuvedené škodliviny. Podobnými textami časopis preslávil aj už spomínaný
M. Sullivan, keď dokázal, že niektoré patentované lieky obsahujú kokain, morfium a alkohol.
Aj keď hnutie muckrakerov vzniklo na pôde novinárstva, poznamenalo aj beletriu, kde
sa jeho najvýznamnejším predstaviteľom stal Upton (Beall) Sinclair (1878 – 1968), autor zhruba
stodvadsiatich diel všetkých možných druhov. V roku 1906 vydal svoj hádam najznámejší
román Džungľa (The Jungle), ktorého fiktívny príbeh situoval do reálneho prostredia
chicagských bitúnkov. Dielo spôsobilo senzáciu nie pre umelecké kvality, ale pre reálie, ktoré
obsahovalo (zdravotné nedostatky a zdraviu škodlivé mäsové výrobky). Pobúrenie verejnosti
bolo také veľké, že záležitosť sa dostala do vlády a majitelia bitúnkov museli prijať opatrenia
na zlepšenie hygieny.
Vďaka podobným odhaleniam vo farmaceutickom priemysle i v potravinárstve prijal
Kongres v roku 1906 Zákon o bezúhonných potravinách a liekoch (Pure Food and Drugs Act).
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A v roku 1913 Združenie amerických lekárov menovalo Samuela H. Adamsa za svojho
pridruženého laického člena.
Muckrakeri ovplyvnili aj žurnalistiku v širokom zmysle slova. Niektoré noviny (napr. reťaze
Scripps-McRae League) i časopisy (Ladies’ Home Journal) odmietli uverejňovať neetickú
inzerciu. Odborný Printers’ Ink publikoval v roku 1911 návrh vzorového kódexu etickej
inzercie a napokon v roku 1912 federálny Zákon o novinovej inzercii (Newspaper Publicity
Law) stanovil, že všetky texty uverejnené za poplatok majú mať zreteľné označenie „inzerát“.
Obísť nemožno ani vplyv muckrakerov na myslenie o spoločenskej zodpovednosti novinárstva.
„Žurnalistika musí byť ochrancom a udržiavateľom občianskych cností“, jej nositelia majú
„naháňať strach tým, ktorí páchajú zlo a podnecovať vedomie spoločnosti,“ vravieval ďalší
predstaviteľ hnutia Charles Edward Russell (1860 – 1941)88. Na tomto poli, pravda, najväčší
rozruch spôsobil Upton Sinclair knihou Mosadzná známka (The Brass Check, 1920)
s podtitulom Štúdia o americkej žurnalistike (A Study of American Journalism), vydanou na
vlastný účet, lebo vydavateľa nenašiel, prvej veľkej obžalobe amerického novinárstva, jeho
praktík, predajnosti a skorumpovanosti, čo autor dokumentuje vlastnými bohatými
skúsenosťami s tamojšou tlačou, ale aj faktami získavanými dvanásť rokov najmä v prostredí
radikálov a socialistov. Práve „mosadzná známka“, ktorá sa používala v nevestincoch, sa stala
pre autora symbolom „sprostituovanosti“ americkej, ako doslova vraví, „kapitalistickej
žurnalistiky“. Stojí za pozornosť, že už v roku 1920 Upton Sinclair vyslovil nasledovné vety
o skomercializovanej americkej tlače, presnejšie o podriadenosti novinárskych textov inzercii:
„Z hľadiska financií, naše veľké noviny a populárne časopisy sú závislejšie od inzerentov,
než od čitateľov; to nie je cynizmus, ale konštatovanie obchodného faktu, že noviny či
populárny časopis sú prostriedky na to, ako dostať konkurujúce si inzeráty medzi verejnosť,
pričom text je návnadou, na ktorú sa má verejnosť chytiť na háčik.“89
So zánikom hnutia muckrakerov neprestala jestvovať v USA žurnalistika, ktorá bojuje proti
spoločenským neduhom (ako príklad uvedieme tzv. investigatívnu žurnalistiku).
Vo sfére vlastníctva bol pre americké novinárstvo prelomom prechod z 19. do 20. storočia,
keď sa žurnalistika stala súčasťou biznisu. Na novinách sa to prejavilo zväčšeným rozsahom
(aj vďaka väčšiemu objemu inzercie). Výrazne vzrástli náklady na vznik i chod novín. Ak roku
1835 stačilo J. G. Bennettovi na N. Y. Herald 500, okolo 1900 bolo na nový denník v New Yorku
treba aspoň 1 000 000 dolárov.90 Toto prelomovo-prechodné obdobie sa skončilo roku 1914,
keď sa naplnili vízie A. Brisbanea spred desiatich rokov: „Úspech v novinárstve prináša
peniaze. Zo šéfredaktora sa stal peňažník. Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj!“91 Vlastníctvo
sa odrazilo na ráze novín. Ak najprv boli nástrojom propagandy strán a potom osobností, po
1900 a najmä po 1920 sa stali prostriedkom zisku obchodníkov s novinami. Pre obdobie je
typický úpadok a zánik N. Y. Worldu a N. Y. Sunu.
Ešte aj roku 1897 bol prvý najvýznamnejším denníkom. Naplno zamestnával 1 300 ľudí.
Jeho ročný rozpočet predstavoval 2 000 000 dolárov. Spoločný náklad ranníka a večerníka
robil 1 000 000. Denníky mali 16 až 24, nedeľník 48 až 72 strán (asi polovicu zaberala inzercia).
Pulitzerov majetok sa cenil na 10 000 000 $, pričom zisk robil 10 %. V čase zániku N. Y. Worldu
roku 1931 už len na polovicu.92
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Až do jeho smrti boli osudy N. Y. Worldu späté s Frankom I. Cobbom (1869 – 1923), „veľkým
bojovníkom a publicistom“.93 Za vedúceho stanovísk, resp. šéfredaktora (po vlastnej smrti) si ho
vybral sám J. Pulitzer. „Preverte každý závit jeho mozgu, nech vieme, čo v ňom väzí“, žiadal, keď
ho prijímal.94 F. I. Cobb sa do dejín novín zapísal najmä kampaňmi proti spoločenským neduhom.
Keď roku 1911 J. Pulitzer zomrel, tituly boli zdravé, čo prezrádza už ich náklad: ranník – 300 000,
večerník – 400 000 a nedeľník – 600 000. 95 V závete „zvlášť prikazoval povinnosť zachovávať,
zdokonaľovať a naveky udržať N. Y. World… z pohnútok vyšších, než len ziskových…“96
Troch synov pripravoval na novinárčinu. Ale až na Josepha (1885 – 1955), ich nelákala. Ďalším
dôvodom úpadku novín po smrti F. I. Cobba97 bol fakt, že sa nevyrovnali so zmenami v podnikaní
s tlačou; keďže tá sa stala bežným tovarom, jej vydávanie vyžadovalo rovnaké princípy ako všade
inde. Na inzerciu sa už napr. nedalo čakať, lenže N. Y. Worldu, navyknutému na vysoké náklady,
zabezpečujúce jej samovoľný prísun, sa za ňou chodiť nechcelo. Vrcholom zlého odhadu bol 5. 1.
1925, keď ranník zvýšil cenu z 2 na 3 centy. Predpokladalo sa, že konkurencia urobí to isté, lenže
nestalo sa. Náklad najprv klesol z 404 377 (o 100 000 vyšší, než najlepší súperi) na 342 928 a do
konca 1926 až na 285 882.98 Už na začiatku roku 1927 noviny vykazovali deficit. A tak, kým
konkurencia rozsah zväčšovala rozsah, N. Y. World ho musel zmenšovať (dvojcentové The N. Y.
Times mali 56 až 64, výnimočne 70 stran, trojcentový N. Y. World 30 až 32). Ešte roku 1927 sa vrátil
ku dvom centom. Náklad stúpol, ale nie na minulú úroveň.
Tieto chyby väzili v pohľade Pulitzerovych synov na noviny: videli v nich len zdroj
blahobytného života. V rokoch 1919 až 1931 z nich odčerali 2 150 000 dolárov).99
Roku 1930 im Roy W. Howard ponúkol za tituly 5 000 000 dolárov. A hoci závet predaj
vylučoval, roku 1931 dovychádzali jedny z najslávnejších amerických novín.
Smutný koniec N. Y. Worldu bol typický pre toto obdobie, v ktorom sa naplno presadili
praktiky veľkého biznisu. Akýmsi ich zosobnením bol Frank A. Munsey (1854 – 1925). Roku 1889
založil základ tlačového impéria – lacný ilustrovaný Munsey’s Magazine.100 Z podnikania s tlačou
odbiehal inam. Roku 1905 zarobil 1 000 000 dolárov. Po časopisoch sa zameral na noviny, ale
z pohľadu obchodníka. „Niet obchodu, ktorý by pálčivejšie volal po reorganizácii a fúziách
ako vydávanie novín… Už preto, že ich je aspoň o 60 % viac, než treba.“101 A dodával: „…
neprejde veľa rokov… a… vydavateľskú činnosť bude robiť pár koncernov – tri, najviac štyri.“102
A na čele jedného z nich videl – seba. „Len si predstavte, aké možnosti skrýva reťazec
500 novín pod jedinou vládou! … najlepší autori… budú môcť zodpovedne písať na príslušnú
tému… Na čele redakcie bude človek s platom 100 000 či 200 000 dolárov ročne a na čele
predaja ďalší Bohom vyvolený génius…“103
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Do sveta podnikania s tlačou vstúpil na východe, kde sa pokúsil naplniť svoju víziu
reťazca. Najprv (roky 1901 až 1913) tituly skupoval a zakladal (dostal prezývku „Obchodník
s novinami“). Potom (1914 až 1925) sa snažil realizovať ďalší plán: „V obchode s novinami
platí rovnaký ekonomický zákon, ako… v každom odvetví biznisu. Malé jednotky… už nie
sú schopné konkurencie.“104 Proste pohlcoval drobných vydavateľov a priestor „vyčisťoval“
(vyslúžil si prezývku „Veľkat“, Grand High Executioner). Roku 1914 kúpil New York Press,
okolo ktorej začal splietať reťazec. Potom prišiel na rad N. Y. Sun (získal ho roku 1916 za
2 500 000 dolárov),105 ktorý po smrti Ch. A. Danu (roku 1897) živoril: roku 1916 náklad 65 000.106
F. A. Munsey znížil cenu z dvoch centov na jeden a na jeho modernizáciu dal v rokoch 1916 až
1920 2 000 000 dolárov. Ďalej mu padli do oka ďalšie slávne noviny – N. Y. Herald, ktoré
rovnako ako N. Y. Sun prežívali od 90. rokoch 19. storočia krízu. Za 4 000 000 dolárov kúpil roku
1920 z Bennettovho majetku107 nielen N. Y. Herald, ale aj N. Y. Evening Telegram. Ranník N. Y.
Sun zlúčil s N. Y. Heraldom v N. Y. Herald, názov N. Y. Sun preniesol na večerník, čím vznikol
N. Y. Evening Sun, ktorý podľa neho mal konkurovať jeho N. Y. Evening Heraldu. N. Y.
Heraldu sa však ani tak nedarilo. Zrejme pre konkurenciu rovnako neúspešnej, kedysi slávnej
N. Y. Tribune.108 F. A. Munsey nepoznal nič ľahšie: kúpi ju a spojí s N. Y. Heraldom. Ibaže…
N. Y. Tribune patrila bohatým Reidovcom, ochotným na ňu doplácať. Dlho s nimi vyjednával,
až napokon kapituloval: roku 1924 im sám za 5 000 000 dolárov predal N. Y. Herald. Tak vznikla
N. Y. Herald Tribune, ktorá až do predaja roku 1958 patrila k zabezpečeným denníkom.
Až smrť roku 1925 prekazila F. A. Munseymu ďalšie ťahy. Bol typickým biznismanom,
ktorý v novinách videl iba tovar, nič ho k nim neviazalo. Pochopil smerovanie profesie a
svojou príčinlivosťou ho urýchľoval. V nekrológu Nech odpočíva v truste William A. White
napísal: „… Frank A. Munsey je mŕtvy… do novinárstva prispel… talentom výrobcu mäsových
konzerv, morálkou zmenára peňazí a spoločenskou etiketou hrobára. On a jemu podobní
urobili z kedysi vznešeného povolania osempercentnú akciu. Nech odpočíva v truste!“109
Rovnaký proces prebiehal vo všetkých mestách. Koncentrácia sa najzreteľnejšie
prejavovala medzi denníkmi. V rokoch 1910 až 1930 počet ranníkov klesol z 500 na 388. A roku
1933 až 40 miest nad 100 000 obyvateľov malo jediný ranník.110 Konkurencia teda slabla.
Fúzie urýchľoval rast dvoch najväčších reťazcov – Hearstovho a Scrippsovho-Howardovho. V rokoch 1918 až 1928 prvý získal 16, v rokoch 1923 až 1934 druhý – 15 novín.111
Typologicky bol pre túto etapu charakteristický rozvoj tabloidov a tzv. džezovej žurnalistiky.
Tabloidy stavali na vizuálnych prvkoch. Džezovým novinárstvom sa zasa rozumeli noviny tzv.
džezového veku (Jazz Age), 20. rokov 20. stor., zamerané na sex, zločiny a katastrofy. Pestovali
ho najmä tabloidy. Vyvieralo z pocitov mladej generácie znechutenej 1. svetovou vojnou,
v ktorej hynuli ľudia aj ideály. Mladí, ktorí prežili, si chceli užívať.
Pri zrode prvého úspešného tabloidu stáli Robert R. McCormick (1880 – 1955) a Joseph
M. Patterson (1879 – 1946), od roku 1914 zodpovední za financie Chicago Tribune. 26. júna
1919 spustili New York Illustrated Daily News, ktorý čoskoro vypustil z hlavičky „ilustrovaný“.
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Ranník na šestnástich stranách, zalamovaný do šiestich stĺpcov, s prvou takmer výlučne
obrazovou, sa po istom čase uchytil. Aj preto, že cestou do práce sa čítal ľahšie, než tradičný.
Navyše „rozumeli“ mu aj imigranti. Popri obrazovej typickou sa pre tabloid stala štylistická
zložka (úsečné, až rytmizované vety v samostatných odsekoch). Už v októbri 1920 N. Y. Daily
News vykazoval zisk. Roku 1922 dosiahol náklad 400 000. Prvého mája 1921112 sa objavil ešte
úspešnejší New York Sunday News, ktorý roku 1925 vytvoril rekord nedeľníkov – 1 234 189.113
Už roku 1924 sa N. Y. Daily News tešil najvyššiemu nákladu medzi americkými ranníkmi všetkých
čias (750 000) a v decembri 1925 prekročil 1 000 000. Vrcholné náklady dosiahli ranník a nedeľník
roku 1947: 2 400 000, resp. 4 500 000, odvtedy klesali (roku 1970 2 100 000, resp. 2 900 000).114
Senzačný úspech N. Y. Daily News chceli imitovať jeho napodobeniny, napospol menej
úspešne: najmä W. R. Hearstov New York Mirror (1924 – 1963) a B. Macfaddenov New York
Daily Graphic (1924 – 1932), prezývaný ako Daily Pornographic. N. Y. Daily News, N. Y. Mirror
a N. Y. Daily Graphic (s večerníkom N. Y. Evening Graphic) viedli v rokoch 1924 až 1929 „vojnu
tabloidov“ o čitateľa. Nešetrilo sa v nej najmä nevkusom. V obsahu dominovali procesy, škandály
a nešťastia. (V januári 1928 N. Y. Daily News uverejnil fotografiu popravy Ruth Snyderovej).
Do tejto honby za senzáciami zasiahli spoločenské udalosti. 24. 10. 1929 sa začala veľká
hospodárska kríza. Honba stratila zmysel. Pochopil to aj J. M. Patterson, ktorý údajne už roku
1930 vyhlásil: „Sme na zlej stope. Hlavný záujem nepatrí playboyom, Broadwayu a rozvodom,
ale tomu, čo dať do úst… “115
Prechod od senzácií k ozajstným problémom sa na titule prejavil aj v tom, že takmer osem
rokov podporoval prezidenta Franklina D. Roosevelta (1882 – 1945, v úrade od 1933). Zato
Chicago Tribune, ktorej politický smer určoval R. R. McCormick, bola ultrapravicová,
izolacionistická a protirooseveltovská. Sotva však J. M. Patterson zbohatol, jeho ľavicovosť
sa vytratila. J. M. Patterson mal však bezpochyby talent na tabloidy, čo prezrádzalo aj
neotrasiteľné postavenie N. Y. Daily News medzi newyorskou tlačou.
Nie všetky tabloidy boli rovnako bulvárne. Za najpozoruhodnejší treba považovať
newyorský PM, ktorý 18. 6. 1940 založil Ralph Ingersoll (nar. 1900). Bol liberálny a do 1947
neuverejňoval inzerciu. Najmä úvodníky mal pozoruhodné. Rovnako vysoko sa oceňovala
jeho grafická tvár. Pokus však nevyšiel. Ukázalo sa, že akokoľvek dobre robené noviny nemajú
bez inzercie šancu. Roku 1947 ju PM začal prinášať, ale už bolo neskoro. Keďže jeho straty
dosiahli 5 000 000 dolárov a náklad neprekročil 200 000120 (podľa iných 4 300 000, resp. okolo
100 000121), predali ho a roku 1949 ako New York Star dovychádzal.
Džezové novinárstvo nebolo len newyorským javom. Tak napr. Chicago Tribune a Chicago Examiner zvádzali známe vojny o náklad, do ktorých zapájali aj podsvetie.
Roky okolo 1930 predstavujú medzník.122 Novinárstvo osobností jestvujúce od čias Jamesa
Franklina stratilo svoje postavenie. Za posledných jeho významných nositeľov sa považujú
W. R. Hearst a R. R. McCormick.
Adresa autora: Prof. PhDr. JURAJ VOJTEK, CSc., Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
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The Era of Personalities in American Journalism (1835 – 1920)
by Juraj Vojtek
K e y w o r d s : different features between the party era and that of personalities in the
U.S.A – the so-called New York newspaper gigants – the yellow journalism – its
counterbalances – the transition to the era of big bussines in newspaper publishing
The paper, which has been just presented, is
a continuation of lines called Notes in the Margin
of the Party Press Era of American Journalism
(1690 – 1835), published in this periodical in 2002,
No 3-4, pages 231-239. As for the periodization,
the present author has taken over the one by John
Tebbel (The Compact History of the American
Newspaper; New York: Hawthorn Books, Inc.,
1969), in which the history of American newspapers is devided into three main eras, namely that
of 1. partisanship, 2. personhood and 3. the period of big business. The second period of these,
which is the subject of the contribution published
above, traces down the history of American newspapers to the so called New York gigants, namely

to Benjamin H. Day, James Gordon Bennett,
Horace Greeley and Henry J. Raymond. It investigates both social as well as professional preconditions, which led to the creation of mass market
and mass newspapers as well. The second part of
the paper is dedicated to the activities of such
publishers as Joseph Pulitzer and William
R. Hearst, their rivalry in the market, which culminated in the creation of the so-called yellow
journalism (prior to as well as during the Cuban
crisis). Last but not least it depicts the transitional
period, covering the last decade of the 19th until
the start of the twenties of the 20th century,
marked the start of the period of big bussines in
the history of American journalism.

Foto: Diana Mráziková
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Persuazívna metodika argumentácie
v rozhlasovej publicistike II.
(Verbálne metódy II.)
MARKO ŠKOP
K ľ ú č o v é s l o v á : persuazívne postupy – argumentačný diskurz – rozhlasová
publicistika – verbálne metódy – dôkazy – príklady – citácie – štatistické údaje
– analógie – apely – bagatelizovanie – lokalizácia – metakomunikácia
Argumentáciu v žurnalistických diskurzoch nemôžeme posudzovať
iba z hľadiska pravidiel správneho uvažovania. Pri argumentácii hrajú
významnú úlohu aj ďalšie faktory spojené s ovplyvňovaním postoja
ľudí, ktoré sa dotýkajú emocionálnych a voľných zložiek ich psychiky.
Pre úspešnosť a účinnosť novinárskej komunikácie je popri poznaní
logicky korektných argumentačných postupov veľmi dôležité
rešpektovať aj emocionálne aspekty a psychologické poznatky
o argumentácii. Druhá časť trojdielnej štúdie o persuazívnej metodike
argumentácie v rozhlasovej publicistike pokračuje v analýze verbálnych
spôsobov účinného pôsobenia na poslucháča.
Dôkazy (príklady, štatistiky, citácie)
a) Príklady
Vďačným prostriedkom podporujúcim presvedčivosť argumentácie môže byť použitie
príkladu.
(Sobotné dialógy, 27. 3. 2004, moderátori: Maroš Stano a Viera Michaličová, hostia:
Milan Horth z SDKÚ, Jozef Heriban z ANO, Gyula Bárdos z SMK, Vladimír Mečiar z HZDS,
Vladimír Ďaďo z KSS a Róbert Fico zo Smeru)
Maroš Stano: Ako to vlastne môže s tou menšinovou vládou ďalej fungovať? Vieme, že
v Poľsku, ktoré nám pán premiér ukazoval možno ako príklad menšinovej vlády, sa teraz
črtajú predčasné parlamentné voľby. Takže s tým súvisí aj to referendum o predčasných
voľbách.
Vhodne vybratý a správne aplikovaný príklad nielenže konkrétnejšie objasňuje
problematiku, ale neraz sa môže stať priamym dôkazom.
(Sobotné dialógy 4. 9. 2004, moderátor: Maroš Stano, hostia: Peter Kresák, odborník na
ústavné právo, Vladimír Palko z KDH a Róbert Fico zo Smeru)
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Peter Kresák: My sa nemôžeme pýtať ústavného súdu SR, či je Európska únia štátny
zväzok… My nemôžeme tvrdiť o niekom, že je niečo, keď ten sám sa cíti byť niečím iným.
Myslím si, že je nemožné žiadať, aby na Slovensku bola Európska únia štátnym útvarom, ale
pre Francúzsko, Nemecko, Španielsko to bude medzinárodná organizácia.
Sila príkladu rastie s jeho konkrétnosťou a oslabuje sa s jeho nejednoznačnosťou. Príklady
sa môžu pohybovať po škále od jednoduchého dokladu až po celý životný príbeh.
Využívanie príbehov vnáša do argumentačného diskurzu humanizujúci prvok a vďaka
svojej názornosti ho poslucháči pomerne ľahko akceptujú, preto je veľmi účinnou formou
persuázie.
(Živé slová Večné hľadanie pokoja, 8. 2. 2004, autor: Ján Siracký)
Opakovane som bol v tejto ťažkej a dramatickej situácii, keď sa čakalo na môj
diagnostický záver. Za 5 minút musíte z mikroskopického preparátu, ktorý pri tomto rýchlom
spracovaní nie je technicky ideálny – jednoznačne povedať – je to zhubný alebo nezhubný
nádor. Je to taký stres minútovej časovej limitácie, keď viete, že pacientka a chirurgovia
čakajú pri operačnom stole a uvedomujete si aj dosah svojho diagnostického záveru. A po
tejto operačnej diagnóze, definitívny preparát potvrdí správnosť tej „rýchlej” diagnózy a je
to taký dobrý pocit plnosti lekárskeho povolania a poslania. Pokoj po strese tých rýchlych
diagnostických minút.
Novinár si môže názorným príkladom pomôcť v situácii, keď musí dokazovať alebo
vyvracať náročnejšiu problematiku, ktorá sa pohybuje skôr v rovine abstraktných pojmov a
vyjadrení (napríklad problematiku potreby zahraničných investícií na východnom Slovensku
môže znázorniť na konkrétnom príbehu mladej rodiny s troma maloletými deťmi, v ktorej si
obaja rodičia nemôžu nájsť prácu).
(Živé slová Podoby šťastia, 15. 2. 2004, autor: Gabriela Rothmayerová)
Povedzme taký invalidný dôchodca, pohybujúci sa za pomoci palíc a bez vyvinutých
prstov na ruke. Doteraz dostával od štátu dôchodok, a on si – no, len si to predstavte –
dokázal nájsť aj zamestnanie! Dobeľhal sa na barlách kamsi do úradu, tam dlaňami
s kýptikmi prstov čosi vyrábal, a k penzii dostal pár korún navyše. Správu o tomto človeku
priniesla dobre sledovaná televízia, a dala slovo i sluhovi svojho pána, nižšiemu štátnemu
úradníkovi. A ten nás ubezpečil, že s podobnými prípadmi bude koniec: lebo nepochybuje,
že sa podobných prípadov, ktoré zneužívali sociálny systém, nájde viac… Lebo veď koľko
bolo mnohodetných rodín, kde nikto nepracoval, ale príspevok na deti poberal! Kde má ten
mnohodetný otec či matka pracovať, keď pracovných miest je v celej republike nepomerne
menej, ako je záujemcov o prácu, to sa už nedozvieme. A čo bude s tými deťmi, to tiež asi nie
je problém správcu vecí verejných.
b) Citácie
Citácie vystupujú v procese argumentácie veľmi často v pozícii samotných argumentov.
Novinár môže ako dôkaz použiť výroky autoritatívnych zdrojov, inštitúcií, odborníkov,
špecialistov, ktorých vyjadrenia sa vyznačujú vysokou mierou dôveryhodnosti.
(Sobotné dialógy 4. 9. 2004, moderátor: Maroš Stano, hostia: Peter Kresák, odborník na
ústavné právo, Vladimír Palko z KDH a Róbert Fico zo Smeru)
Peter Kresák: Včera som ešte čítal vyhlásenie Európskej komisie, ktorá na túto tému
jednoznačne povedala, že EÚ nepredstavuje štát, ktorý by mal nahradiť jestvujúce štáty, ale
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že je to vlastne určitá komplikovaná medzinárodná organizácia… Tvrdiť dnes o európskej
ústavnej zmluve, že musí byť kvôli tomu, že EÚ je štátny zväzok, nie je pravda…
Maroš Stano: To vyplýva aj z našej Ústavy toto tvrdenie.
Peter Kresák: To vplýva samozrejme z našej Ústavy článku 7, aj keď ten hovorí iba
o vstupe do štátneho zväzku.
Na druhej strane cituje ľudí bezprostredne zasiahnutých danou problematikou, napríklad
účastníkov občianskeho sporu, ktorých výroky nemôžu byť až také reprezentatívne kvôli
výraznej osobnej zainteresovanosti, no na druhej strane sú veľmi atraktívne a môžu ozvláštniť
argumentačný diskurz.
(Živé slová Falošná sloboda, 29. 2. 2004, autor: Marta Moravčíková)
Kým som vyberala šálku na čaj, zdôverovala sa jedna predavačka druhej, že už niekoľko
rokov nečíta nijakú tlač. Najprv ju vraj rozčuľovali tie hlúpe historky o ešte hlúpejších
ľuďoch, z ktorých noviny urobili božstvá. Potom, keď všetky noviny vzhľadom na jej
peňaženku neúnosne zdraželi, ich prestala kupovať vôbec, lebo nielenže nemá na zbytočnosti,
ale beztak maľujú skutočnosť po svojom a obyčajný človek, ak ho náhodou nezavraždili
alebo nezmrzačili, v nich nemá miesto. Také noviny jej vraj vôbec nechýbajú.
Citácie slúžia ako dôkazy, ktoré novinárovi často pomáhajú podporiť jeho pozíciu
v argumentačnom diskurze, keď mu v chúlostivejších tvrdeniach a situáciách napríklad
umožňujú schovať sa za tvrdenia niekoho iného.
(Sobotné dialógy 6. 3. 2004, moderátor: Richard Kvasňovský, hostia: premiér Mikuláš
Dzurinda, Alica Ďurianová z Hospodárskych novín a Michal Hlaváč z TASR)
Richard Kvasňovský: Pán premiér, niektorí ekonómovia hovoria, že vláda tým, že je
momentálne v menšinovej pozícii v parlamente, stráca reformnú razanciu.
Najsilnejšiu argumentačnú hodnotu má priama citácia nielen s uvedením zdroja, ale aj
s lokalizovaním výroku, kedy a kde bol vyrieknutý. Ak sú však citácie príliš dlhé, je lepšie
zvoliť primeranejšiu formu parafrázovania.
(Sobotné dialógy 6. 3. 2004, moderátor: Richard Kvasňovský, hostia: premiér Mikuláš
Dzurinda, Alica Ďurianová z Hospodárskych novín a Michal Hlaváč z TASR)
Richard Kvasňovský: Pán premiér objavil sa trochu zaujímavý fenomén posledných dní.
Či už včera vyjadrenie Slobodného fóra alebo spred niekoľkých týždňov vyjadrenie pána
Bélu Bugára, začínajú politici aj analytici operovať s magickým dátumom 1. mája, kedy
máme vstúpiť do EÚ. A vo všeobecnosti tvrdia, že potom nastane priestor na väčšie zmeny
v zabezpečení tejto vládnej väčšiny a zmeny vo vláde.
Najvyššou účinnosťou sa vyznačuje konfrontácia respondentovho vyjadrenia s jeho
predchádzajúcimi postojmi, alebo výrokmi.
(Sobotné dialógy 14. 2. 2004, moderátor: Juraj Hrabko, hostia: Pavol Minárik z KDH,
Gyula Bárdos z SMK a Róbert Kaliňák zo Smeru)
Juraj Hrabko (otázka na Pavla Minárika z KDH a Gyulu Bárdosa z SMK): Koaličná
rada sa zišla s prekvapujúcim výsledkom. Prekvapujúcim hovorím na to konto, že vyjadrenia
KDH a SMK na spojenie referenda s prvým kolom prezidentských volieb boli dosť silné,
môžem spomenúť vyhlásenie obidvoch pánov predsedov. Predseda KDH, ktorý povedal, že
pán prezident Schuster povýšil súkromný záujem nad verejný záujem a predseda SMK, ktorý
oznámil, že takéto konanie prezidenta považuje za neférové. Napriek týmto vyhláseniam
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koaličná rada alebo strany vládnej koalície nedospeli k rozhodnutiu, že sa obrátia na
ústavný súd, aby jasne povedal, či je pravda na strane vládnej koalície, ktorá tvrdí, že
prezident nemal právo takýto krok urobiť, respektíve, že ho neurobil v súlade s ústavou.
Takže prečo bol takýto výsledok?
Obraznosťou, poetickosťou ale aj vtipom si novinár môže pomôcť v argumentácii pri
citovaní historických postáv, porekadiel z ľudovej tvorby, alebo všeobecne známeho výroku
či dokonca frázy zo súčasnosti.
(Živé slová Voda nad zlato, 23. 5. 2004, autor: Norbert Beňuška)
Hľadajme odpoveď v knihe rodáka z Terchovej, riaditeľa Dvorskej knižnice vo Viedni a
vplyvného poradcu Márie Terézie Adama Františka Kollára: „Pýtam sa, koho teší žiť, alebo
plodiť deti v takej krajine, kde verejné ťarchy sa neznášajú rovnako, kde si bohatší
privlastňujú všetky zisky a váľajú bremená na nešťastného sedliaka a najúbohejší ľud, proti
právu a rovnosti, proti najsvätejším zákonom nášho kráľovstva?“
Z hľadiska persuázie pri všetkých podobách citácií platí, že čím sú kratšie a jednoznačnejšie,
tým presvedčivejšie aj pôsobia.
(Živé slová Večné hľadanie pokoja, 8. 2. 2004, autor: Ján Siracký)
Všetci túžime po láske a pokoji. Apoštol Pavel v Liste Korinťanom píše: „Pán Boh je
láska pokoj…“
c) Štatistické údaje
Štatistiky by mali byť veľmi dôveryhodným argumentačným aparátom, napriek tomu sa
ako dôkazy azda najčastejšie aj spochybňujú. Ako protiargumenty voči nim sa uvádzajú
námietky, či bol výskum realizovaný na reprezentatívnej vzorke a či ich realizovala nezávislá
inštitúcia. Argumentujúci, ktorý zdôvodňuje svoje tézy pomocou štatistiky, by mal poznať
odpovede na tieto otázky, pretože bez takejto lokalizácie by mohli uvedené údaje strácať pre
poslucháčov persuazívnu silu dôkazu.
(Živé slová Kvalita života je, keď…!, 11. 1. 2004, autor: Ivan Laluha)
Podľa posledných údajov stúpa v populácii podiel rodín s podpriemernými príjmami
a tak časť strednej vrstvy, ktorá sa pokladá sa stabilizátora spoločnosti, mizne…
Zo záverov Štatistického úradu vyplýva, že v prvom polroku 2003 každá druhá koruna
išla na stravu a bývanie. Na vzdelanie sme vynaložili len 0,6 % výdavkov, na rekreáciu a
kultúru necelých 6 %, ale na bývanie až takmer 22 % a na potraviny dokonca až 28 %
výdavkov. Avšak ak na zdravie išlo len 1,3 % výdavkov, tak na alkohol a tabak až 5,7 %
výdavkov.
Analógie
Účastníci argumentačného diskurzu neraz využívajú ako podporný dôkaz svojej
argumentácie analógiu. Analógia je atraktívna argumentačná pomôcka a môže veľmi pomôcť
persuazívnemu procesu, treba si však uvedomovať, že nejde o priamy dôkaz. Pri zdôvodnení
z analógie sa vychádza z podobnosti predmetov, javov, skutočností a ich porovnaním sa tvrdí,
že ak sú obdobné v istých aspektoch, bude to tak aj v ostatných stránkach.
(Živé slová Slovensko sa opäť posunulo dopredu, 2. 5. 2004, autor: Vladimír Valach)
Skúsenosti z histórie vyspelých spoločností potvrdzujú, že identita každého národa je
znovu a znovu preverovaná na každej významnej križovatke dejín. Takto museli svoju identitu
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prehodnotiť Nemci po zdrvujúcej porážke po druhej svetovej vojne i Angličania po strate
kolónií. Francúzi aj vďaka takým osobnostiam akými boli Róbert Schuman a De Gaulle
pochopili, že ich národné ambície budú reálnejšie po zblížení sa s Nemeckom a v rámci
postupného zjednocovania sa Európy. Takto musíme prehodnotiť našu identitu aj my na
Slovensku po vstupe do EÚ v zmysle formulovania optimálnej vízie, zreteľnejšieho poznania
našich silných i slabších stránok a mobilizácie všetkých síl.
Pri kritickej analýze adekvátnosti analógie sa podľa DeVita (2001) treba opýtať na dve
hlavné otázky:
„1. Sú si dva prípady podobné v základných aspektoch? Rozdielnosť v podstatných
aspektoch oslabí pevnosť vašej analógie.
2. Robia rozdiely ďalšie rozdielnosti? V akejkoľvek analógii budú porovnávané položky
rozdielne: žiadne dve veci nie sú presne rovnaké. V každom prípade pri zdôvodňovaní
s analógiami sa opýtame sami seba, či jeden rozdiel nevytvára ďalšie rozdielnosti. “1
Apely
Potenciálna persuazívna sila apelov spočíva v priamom emocionálnom nátlaku na
poslucháčov. Grác (1988) definuje: „Apel je taký emocionálny argument, ktorý nemá ani tak
hodnotu sám o sebe, ako skôr v kontexte s tým, čoho sa výzva dotýka. Hovorí sa, že uplatnenie
vhodného apelu je v presvedčovacom procese účinnejšie ako aplikácia desiatok racionálnych
argumentov. “2
Apely môžu vystupovať v rozličných podobách. Napríklad z hľadiska zacielenia sa
rozčleňujú apely na rozum, cit, spravodlivosť, ľudskosť, slušnosť atď. Provis (2004) uvádza
9 kategórií apelov:
1. apel na univerzálne princípy (spoločensky akceptované hodnoty),
2. apel na tému,
3. apel na autoritu,
4. apel na „status quo“, stav vecí,
5. apel na výnimku (výnimočnosť veci s vypichnutím odlišnosti od prevládajúcej praxe)
6. apel na prevládajúci prax,
7. apel na precedensy ako relevantné príklady
8. apel na osobný záujem,
9 hrozby a sľuby. “3
(Živé slová Komunikácia medzi ľuďmi, 17. 10. 2004, autor: Etela Farkašová)
Prekáža mi hrubosť, nekultúrnosť a od mnohých mojich známych viem, že sa takisto
necítia dobre v prostredí, v ktorom chýba vzájomná úcta v komunikácii. Mrzí to zrejme
mnohých z nás: čo však s tým robiť? Nepoznám odpoveď, ale myslím si, že dôležité je aj to,
aby sme si vôbec kládli túto otázku. Pravdepodobne pre nás doma nikto nezorganizuje
seminár o potrebe kultúrnej komunikácie, nepodporí ho nijaká európska komisia tak ako
ten weimarský… jedine, že sa o takú komunikáciu začneme pokúšať my sami, vážení a milí
poslucháči, ostáva to len a len na nás, na všetkých.
1

DeVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha : Grada publighing, 2001, s. 375.
GRÁC, J. Persuázia : Ovplyvňovanie človeka človekom. Martin : Osveta, 1988, s. 270.
3
PROVIS, Ch. Negotiation, Persuasion and Argument. In Argumentation 18, Klower Academic Publisher,
Netherlands 2004, s. 98.
2
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Z psychologického hľadiska je veľmi dôležitá aj metodika kladenia rečníckych otázok
v argumentačnom diskurze. Opytovacia veta je azda najkomplikovanejšou vetnou formou pre
poslucháčov, pretože sa vyznačuje mnohovýznamovosťou. Na druhej strane však, ak sa
rečnícka otázka použije vo forme výzvy ako svojský druh argumentu, môže byť veľmi účinná.
(Živé slová Komunikácia medzi ľuďmi, 17. 10. 2004, autor: Etela Farkašová)
Uvedomujeme si potrebu kultivovaného rozhovoru aj u nás, v našej krajine, medzi sebou,
v našom každodennom styku, za pultom v obchodoch, za poštovou priehradkou,
v dopravných prostriedkoch, v úradoch alebo napríklad aj na ulici? A ak si aj uvedomujeme
potrebu takejto kultúrnej komunikácie v našom každodennom živote, robíme vo svojom
okolí niečo pre to, aby sme ju pomáhali rozvíjať?
Bagatelizovanie
Veľmi účinnou persuazívnou metódou ako devalvovať kontradiktorické postoje protivníkov
v argumentácii je zbagatelizovanie ich vyjadrení. Z hľadiska poslucháčov je najvďačnejšou
metódou zľahčovania protiargumentácie použitie humoru vo všetkých jeho podobách, od
ľahkej irónie až po výsmech.
(Sobotné dialógy 4. 9. 2004, moderátor: Maroš Stano, hostia: Vladimír Palko z KDH,
Róbert Fico zo Smeru a Peter Kresák, odborník na ústavné právo)
Vladimír Palko: Proces neustáleho odovzdávania ďalších kompetencií na úroveň EÚ,
to už je tiež tak trochu v rozpore s duchom našej Ústavy a mne začína v našej Ústave chýbať,
čo vlastne si hodlá SR ponechať v každom prípade na rozhodovanie, čo neodovzdá na
rozhodovanie do Bruselu v procese prijímania nejakých ďalších zmlúv o EÚ. Čo si ponechá
a čo odovzdá.
Róbert Fico: Ja sa vrátim na zem, ak môžem. Určite to môže byť zaujímavá teoretická
diskusia, či EÚ je štátny zväzok alebo nie je štátny zväzok, ale určite z takejto diskusie
chlieb nebude lacnejší.
Argumentujúci by si ale mali byť vedomí, že pri bagatelizovaní vstupujú do argumentačných
postupov aj riziká, ktoré by mohli spočívať v odmietnutí prílišného zľahčovania, ak poslucháči
považujú danú argumentáciu za veľmi dôležitú.
(Sobotné dialógy 14. 8. 2004, moderátor: Jozef Hübel, hostia: Milan Belica predseda
nitrianskeho VÚC, Ľubo Roman, predseda bratislavského VÚC, Viktor Nižňanský,
splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy a Milan Muška zo ZMOS)
Milan Belica: Nitra nemôže za to, že bol nakreslený 100-kilometrový okruh okolo nej a
nesmie tam byť žiadny ďalší automobilový investor. Toto sú tie problémy, kde by mal zasahovať
štát a povedať, tak ty si diskriminovaný z tohto titulu, tak ten štát by sa mal postarať – ako
tu kolega Ľubko Roman povedal – aby niečo sa tam zmenilo v tom kraji
Jozef Hubel: Pán Nižňanský, mal by sa štát postarať?
Viktor Nižňanský: Aj sa snaží, stará. Tak teraz máme boom automobilového priemyslu,
tak ja sa bojím, aby sme nedopadli jak Detroit potom, že budeme mať prázdne fabriky. Tu
jednoducho aj Nitra by sa mohla na nejaký iný typ priemyslu mohla začať orientovať… To
len tak na odľahčenie.
Ľubo Roman: Medzikontinentálne rakety napríklad, no čo.
Protizbraňou na bagatelizovanie môže byť naopak práve vyzdvihovanie významu
problematiky, ktorá je predmetom argumentácie.
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(Živé slová Práva dieťaťa na plnohodnotný život, 21. 11. 2004, autor: Mária Vlčková)
Objavujú sa názory, spochybňujúce význam a aktuálnosť tohto práva, akoby týranie
dieťaťa bolo len okrajovým problémom, vyskytujúcim sa nanajvýš len v niektorých zaostalých
krajinách. Naozaj však možno, vážení poslucháči, považovať u nás problém týraných detí
za málo aktuálny, prípadne už prekonaný? Naozaj je dnes každý rodič rodičom milujúcim a
zabezpečujúcim svojmu dieťaťu optimálne podmienky pre jeho život, telesné a duševné
zdravie? Správy lekárov, psychológov, pedagógov, policajtov a sporadicky aj zistenia
novinárov upozorňujú na výskyt násilia na dieťati aj v našich rodinách.
Lokalizácia
Z hľadiska účinnej štruktúry argumentácie môže byť veľmi dôležité, ako argumentujúci
lokalizuje argumenty. Od stratégie argumentačnej dramaturgie závisí usporiadanie a význam,
ktorý sa dá jednotlivým argumentom. Umiestnenie argumentov v priestore a čase je základnou
bázou, od ktorej sa odvíja uchopenie demonštrácie od argumentov k tézam zo strany
poslucháčov. Pre novinára je dôležitý poznatok, že keď sa najskôr odprezentujú pozitívne
aspekty rozoberanej problematiky a až po nich sa umiestnia aj jej negatívne stránky, skôr môžu
získať sympatie poslucháča v prospech svojej argumentácie.
(Živé slová Kvalita života je keď…!, 11. 1. 2004, autor: Ivan Laluha)
Transformačné premeny vniesli do nudných stereotypov, pestrú paletu a dynamiku nových
hodnôt. Otvorili sa nové možnosti, najmä mladej generácii, podnikavosti ľudí, osobnej
iniciatíve a kontaktom s vyspelým svetom. Okrem pozitívnych, dúfajme, že len „krátkodobo
dočasne“, sa objavili aj prvky negatívne. Problémy s naštartovaním ekonomického vzrastu
a prienik javov, na ktoré sme neboli pripravení a sú súčasťou – odvrátenou tvárou
civilizačného vývoja, nezamestnanosť a sociálna diferenciácia.
Ak sa v kontradiktorickom zdôvodňovaní začne najprv negatívnymi stránkami, môže to
poslucháčov ovplyniť do tej miery, že pozitívne aspekty ich už nemusia presvedčiť.
(Živé slová Kvalita života je keď…!, 11. 1. 2004, autor: Ivan Laluha)
Z nášho spôsobu života akoby sa vytrácala jeho ľudská tvár, solidarita, humanita.
Nahrádza sa bezohľadnosťou, až aroganciou. Ale aby sme boli objektívni, charitatívna
činnosť obetavých a šľachetných jednotlivcov zase svedčí o tom, že zdravé korienky nášho
národa ešte existujú, tlejú…
Metakomunikácia
Pod metakomunikáciou rozumieme argumentáciu o predmetnej argumentácii, alebo,
zjednodušenie povedané, rozhovor o danom rozhovore. V monologických i dialogických
žánroch argumentujúci neraz venujú priestor okomentovaniu správnej intencie a zmyslu danej
argumentácie, argumentujú nad správnosťou predchádzajúcej argumentácie, komentujú
spôsob prezentácie protivníkových argumentov, hovoria o svojom rozhovore.
Metakomunikovanie je podstatnou zložkou komplikovanejších a predovšetkým konfrontačných
argumentačných diskurzov a práve od schopnosti metakomunikovať neraz závisí, či argumentujúci
udrží argumentačný diskurz v rámci, ktorý mu vyhovuje. Metakomunikácia je veľmi zložitou a
mnohovrstevnou rovinou prenosu informácií, predostrime si základné pravidlá, ktorých poznanie
môže novinárovi pomôcť v persuazívnej účinnosti. Naznačením alebo explicitným okomentovaním
toho, o čom bude nasledujúca výpoveď, sa ponúka druhej strane kľúč k i interpretácii výpovede,
ktorá by bez metainformácie mohla mať iný význam.
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(Živé slová Lesné hospodárstvo, 11. 7. 2004, autor: Vladimír Marko)
Radikálny zásah do štruktúry drevárskeho priemyslu by veľmi významne pomohol
lesnému hospodárstvu. Nebol by som rád, vážení poslucháči, keby ste si z môjho doterajšieho
rozprávania urobili záver, že lesy sú tu len na to, aby vyprodukovali čím viac dreva pre našu
výrobnú a osobnú spotrebu. Nebola by to pravda, ba dokonca by to bolo v priamom rozpore
so skutočnosťou, je totiž exaktne preukázané, že len necelých 12 % našich lesov má výlučne
produkčný charakter.
Ak je argumentácia priveľmi komplikovaná, môže sa novinár pokúsiť ju spätne
preformulovať, či už ide o vlastnú výpoveď alebo o výpoveď iného účastníka diskusie.
Takáto rekonštrukcia umožňuje vyjasniť argumentačný zámer, ak ide o vlastné tvrdenia a na
druhej strane pomôže overiť, či novinár pochopil respondenta správne. Pri možnom vzniku
nedorozumenia je korektné a veľmi účinné priamo sa ho redundantne opýtať, či bol jeho
komunikačný zámer spätne preformulovaný správne a teda či bol aj správne pochopený.
(Sobotné dialógy 27. 3. 2004, moderátori: Viera Michaličová a Maroš Stano, hostia:
Milan Horth z SDKÚ, Jozef Heriban z ANO, Gyula Bárdos z SMK, Vladimír Ďaďo z KSS,
Vladimír Mečiar z HZDS a Róbert Fico zo Smeru)
Milan Horth: Nikto z nás nespochybňuje inštitút referenda, ktorý máme zakotvený
v Ústave Slovenskej republiky. Ale skúsme sa konkrétne pri tomto druhu referenda, ktorého
cieľom je vyvolať predčasné parlamentné voľby, pozrieť na jeho opodstatnenosť, či
neopodstatnenosť cez elementárnu logiku parlamentnej demokracie.
Viera Michaličová: Pán Horth, vy ste hovorili, že inštitút referenda je v poriadku.
Kritizujete jeho opodstatnenosť a budete iniciovať, aby sa to legislatívne ošetrilo tak, aby
bolo jednozančné: Čo áno referendum a čo nie?
Metakomunikovanie by malo slúžiť na vyjasnenie komunikácie a malo by napomôcť tomu,
aby bola argumentácia pochopená myšlienkovo aj citovo správne. Metakomunikovaním sa
však naopak môže výrazne skomplikovať a znejasniť argumentačný diskurz, ak sa rozhovorom
o rozhovore začne viac alebo menej nahrádzať vlastná argumentácia o základnej problematike.
(Sobotné dialógy 18. 9. 2004, moderátor: Jozef Hübel, hostia: Tibor Mikuš z HZDS,
Pavol Rusko, minister hospodárstva, Vladimír Soták zo Železiarní Podbrezová)
Tibor Mikuš: Čo sa týka toho, že nepadli argumenty, no neostáva mi nič iné len povedať,
či padli alebo nepadli argumenty, to záleží od vedomostí a skúseností toho, kto počúva.
Pavol Rusko:…Ešte raz opakujem, vaše argumenty majú politický podtext, ja ich chápem,
rozumiem im a vnímam ich ako argumenty politickej opozície. Nikdy by ste neurobili nič, čo
by posvätilo privatizáciu a je to úplne pochopiteľné… (po chvíli)
Tibor Mikuš: Mám k tomu čo povedať…
Pri rozoberaní psychologických postupov prezentovania argumentov v rozhlasovej publicistike
sa riadime členením podľa obsahových a formálnych aspektov a aj podľa hlavných signalizačných
systémov: verbálneho a neverbálneho. V tretej záverečnej časti štúdie o persuazívnych metódach
argumentácie v rozhlase sa sústredíme na verbálne metódy, predovšetkým na tempo, dynamiku a
pauzy.
Adresa autora: Mgr. art. MARKO ŠKOP, PhD. ,
Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,
tel.: 02/52 96 41 92, fax: 02/52 92 65 30, e-mail: marko. skop@fphil. uniba. sk
(Pokračovanie štúdie uverejníme v budúcom čísle OŽ. )
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Persuasive Methods of Argumentation in Radio Journalism II.
(Verbal methods II. )
by Marko Škop
K e y w o r d s : persuasive methods – argumentation discourse – radio journalism
– verbal methods – evidence – examples – quotations – statistics – analogies – appeals
– belittlements – localization – metacommunication
Argumentation in journalistic discourse can
not be considered exclusively from the point of
view of logics. The important factors for making
the argumentation effective are also factors influencing the emotive aspects and free elements of
human psychology. To be able to make the communication in radio journalism effective, one has
to be able to follow the necessary logical principles of correct argumentation but also to use the

emotional and psychologial aspects of argumentation as such. The second and next to the last part
of this research of persuasive principles of argumentation in radio journalism, continues in analysing of the verbal methods of affecting a listener:
evidence, examples, quotations, statistics, analogies, appeals, belittlements, localization and
metacommunication.

Foto: Diana Mráziková
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Pohľad do prostredia
televízneho redigovania I.
DARINA VAŠIČKOVÁ
K ľ ú č o v é s l o v á : redigovanie – televízia – divák – scenár – spravodajstvo
– vysielanie – redaktor – dramaturg – televízny celok
Možno iba súhlasiť s tvrdením prof. J. Vojteka, že na označenie
redakčného procesu neexistuje doposiaľ jednotný termín. Názov
redigovanie používame v zhode s tradíciou v terminológii, tak ako aj
termín úprava textu na publikovanie, resp. v televízii na odvysielanie,
výrobu alebo zaradenie scenára do výrobného cyklu. Pod redigovaním
rozumieme cieľavedomý redakčný proces, ktorý sa končí získavaním
ohlasov, na základe ktorých dochádza k realizácií ďalšieho
programového prejavu.
Napríklad aj v poľskej literatúre (GERICKI, Boleslaw. Metodyka
redagowania gazety, Krakow, 1981) sa hovorí, že redigovanie je termín,
ktorý obsahuje činnosti akými sú programovanie, plánovanie
materiálov a predvídanie, ako budú prijaté… (Pretože tvorba v televízii nie je jednorazovou, je
logické, že si nemôžeme všímať iba jedno vysielanie resp. televíznu reláciu, aby sme mohli
hovoriť o procese redigovania, či už jednej televíznej relácie, o redigovaní v tvorivom
redakčnom kolektíve s istým zameraním) napr. športovým, hudobným, publicistickým,
vzdelávacím, umeleckým a pod. (alebo v širšom, pri redigovaní celého programového celku,
akým je v televízii vysielanie v rámci programovej štruktúry, ktorá pozná pojmy – denná,
týždenná, mesačná, zimná, letná, prázdninová, ale i celoročná, s výhľadom na niekoľko
mesiacov, resp. rokov vopred.
Televízia tvorí organizačný celok, či už má desať alebo štyristo zamestnancov. V tomto
prostredí, ktoré má mať hlavnú zložku tvorivú a nie administratívnu, nachádza svoje
nezastupiteľné miesto r e d a k t o r . Tento pojem, slovo redaktor, bolo v minulosti jasne
definované. Redaktor v televízii bol pracovník, ktorý pracoval v niektorej redakcii (napríklad
pred rokom 1989 mala STV 11 hlavných redakcií). V nich sme však našli aj ďalší názov inej
profesie – d r a m a t u r g . Redaktor bol pracovník, ktorý pripravoval reláciu, v ktorej boli
spravodajské, dokumentárne a publicistické príspevky a tvorili spravodajstvo, publicistiku,
dokumentárnu tvorbu, vzdelávaciu reláciu a pod. Dramaturg sa naopak podieľal na tvorbe
umeleckých relácií. Toto zjednodušené delenie sa časom a najmä zánikom jednotlivých redakcií
zotrelo a v súčasnosti sa stretávame s pojmom redaktor a dramaturg neselektovane, to znamená
– publicistickú reláciu v komerčnej televízii pripravuje podľa titulkov i zdôraznenia v texte
moderátora dramaturg, inokedy tú istú redaktor. Vo verejnoprávnej televízii, ale i v komerčných
TV sa redaktormi nazývajú tvorcovia spravodajských relácií, ale i pri zábavno-publicistických
reláciách, ktoré spravidla pripravovali redaktori, sa uvádza profesia dramaturg. Pravidlom by
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malo byť, že sa uvádza v titulkoch, prípadne v texte tá profesia, na ktorú je pracovník profesijne
zaradený. Keďže sa však stretávame s praxou, že sa pri niektorých reláciách objavuje v titulkoch
redaktor i dramaturg, je zrejmé, že obe profesie majú rovnaké povinnosti, aj keď z obsahu a
kvality relácie je často možné rozpoznať, či relácia bola redigovaná dramaturgom alebo
redaktorom. Názov profesie možno meniť, ale ak vynecháme proces redigovania, je tento fakt
zrejmý profesionálnemu divákovi a divák sa domnieva, že sa jednoducho pozeral na reláciu,
ktorá mala nedostatky – zle pripravený rozhovor, chyby v titulkoch, neoverené alebo nepravdivé
informácie, nevhodne vybraný archívny materiál a iné, ktorým by sa predišlo, ak by relácia
prešla vo všetkých svojich tvorivých fázach r e d i g o v a n í m .
Ako príklad môžeme uviesť toľko diskutovanú relácie reality šou, v ktorých sa pri výhradách
hovorí najmä o zlyhaní redaktora, ale i o obhajobe redaktora, ktorý nemôže pri licencovanom
projekte byť rešpektovaný účinkujúcimi, dochádza k výmenám redaktorov s cieľom posunúť
projekt k lepšiemu výsledku a pod. Aj v tomto prípade sa v printových médiách narábalo
s pojmami redaktor a niekedy dramaturg.
V teoretických prácach, ktoré venujú pozornosť televízii, sa stretávame s dvomi extrémami,
ktorým by sme sa v predloženom texte radi vyhli. O televízii ako celku sa hovorí iba málo.
Autor, ktorý pozná umeleckú tvorbu – inscenácie, filmy, seriály píše o tvorbe iba z tohto
pohľadu. A naopak, iný teoretik uprednostňuje pri popise problémov, žánrov v televíznom
prostredí spravodajstvo. Pričom čisté spravodajstvo tvorí v televízii (okrem TA3) menšinové
vysielanie ako žáner. Tak by sme o redigovaní mohli hovoriť iba pri správach v jednotlivých
jeho žánroch alebo ako programovom celku – spravodajstve. Ale vieme, že televízny program,
tak ako ho vníma televízny divák, tvorí celé spektrum relácií, na ktorých tvorbe a teda
i redigovaním sa podieľajú redaktori. Ak sa vrátime do minulosti STV, v každej z jej jedenástich
redakcií tvorivo pracovali aj absolventi Katedry žurnalistiky FiF UK. Pripravovali hudobné
programy, mikrokomédie, redigovali texty v scenároch, ktoré boli určené na dabovanie
zahraničných titulov, boli súčasťou tvorby v redakcii, ktorá sa venovala príprave detských a
mládežníckych programov, pracovali pri príprave športových relácií, spravodajských relácií,
publicistických programov, dokumentárnej tvorby a napokon redaktori pripravovali celú
programovú štruktúru televízie, i keď neboli priamo tvorivými pracovníkmi, ale redigovali
plány zaradenia predložených titulov s prihliadnutím na obsah, minutáž, čas vysielania,
reprízovanie a pod. Aj napriek organizačným zmenám a premenovaniu redakcií na centrá a ich
zúžením z pôvodného počtu na menšie tvorivé celky, je úloha redaktora stále rovnaká a cieľ
televízneho vysielania nemení smer. Tým je televízny divák. Je iba správne, že absolvent so
žurnalistickým vzdelaním, resp. pri dnešnom množstve škôl so zameraním na masmediálnu
komunikáciu, či vysokú školu s iným názvom, získava vzdelanie, s ktorým sa môže uplatniť
ako redaktor či dramaturg v celom programovom spektre televízií od regionálnych cez
celoplošné komerčné až po verejnoprávnu Slovenskú televíziu. Bolo by chybné, ak by sme
vychovávali žurnalistov, ktorých by mohli televízie zamestnať iba na pozícii redaktor –
spravodajca. Preto sa aj pri tvorbe diplomových prác snažíme viesť poslucháčov k širokému
spektru, ktoré ponúka na spracovanie televízna problematika.
Možno však súhlasiť, že základom každého televízneho vysielania sú správy, resp. televízne
spravodajstvo. Môžeme si na príklade načrtnúť prácu redaktora v spravodajskej redakcii, aby
sme tak názorne mohli sledovať procesy, kedy prichádza k redigovaniu pri príprave jednotlivých
programových prejavov.
Nesporne, a už sme to povedali, spravodajstvo patrí medzi základné zložky televízneho
vysielania. A pretože medzi najstaršie televízne relácie patrí práve športové spravodajstvo,
môžeme si uviesť konkrétne príklady práce celého kolektívu, ktorý sa podieľa na jeho príprave.
Ak si v roku 2006 pripomíname 50 rokov od začatia televízneho vysielania na Slovensku,
môžeme zároveň konštatovať, že pri počiatku bol práve šport.
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Spravodajstvo sleduje dve línie:
a) mapovanie domácich športových udalostí,
b) sledovanie zahraničného diania v športe s prihliadnutím na fakt, aké zdroje môžu fakty
priniesť a obohatiť príspevok i obrazovo.
Námety pre spravodajstvo a plán výroby spravodajských relácií sú všeobecne predmetom
celoredakčnej porady, kde sa stretávajú predovšetkým interní tvoriví pracovníci – redaktori,
moderátori a produkcia resp. režiséri.
Podľa priorít sa vypracuje plán na jednotlivé dni vysielania. Jeho hlavnou úlohou je
zmapovať program domácich podujatí a navrhnúť podklady pre produkciu. Vtedy sa dohodne
i spolupráca s regionálnymi redakciami (Košice, Banská Bystrica), ktorým sa určí počet
príspevkov, ich dĺžka a samozrejme nechýba termín dodania príspevku.
Jednotliví redaktori sú oboznámení s tým, na ktorých športových podujatiach sa aktívne
zúčastnia a čo z daného prostredia môžu ako príspevok dodať. Každý deň sa vo vysielacej
zmene vypracuje scenár športových novín, či už má v tej či inej televízii iný názov. Definitívna
podoba scenára sa vypracuje po 15. hodine, kedy je už zmenár oboznámený s ponukou
obrazových materiálov zo zahranaičia, ktoré dostáva televízia pomocou výmenných sietí (APTN,
Reuters). Ak sa vysiela niektorý športový prenos naživo zo zahraničia, určí sa redaktor, ktorý
prenos istí. Robí sa tak pre prípadné technické zlyhanie, či inokedy cielene na doplnenie
údajov formou hostí v domácom štúdiu.
Určí sa i redaktor, ktorý je zodpovedný za správnosť titulkov každej spravodajskej relácie.
Táto prax – titulková listina je realizovaná v každej televízii rôzne. V niektorej je za ňu zodpovedný
zmenár, v inej každý redaktor pri tvorbe príspevku je zároveň zodpovedný za titulky. Často sa
však v praxi stretávame s javom, že titulky sa vkladajú do titulkovacieho zariadenie na základe
podkladov asistentov réžie či produkcie, resp. pri kumulovanej funkcii redaktor – moderátor, či
režisér, robí tak niekto z nich. Dochádza tak často k nepresnostiam v menách, ktoré sú uvádzané
na titulkoch. Overené praxou bolo priloženie titulkovej listiny s podpisom zodpovedného redaktora
ku každej relácii. Pri chybe sa vedelo, či sa tak stalo z podkladov redaktora alebo vinou technika,
i keď i napísanú titulkovú listinu na technickom zariadení si zodpovedný redaktor prekontroluje.
Často sa stáva, že na tom trvá technik, pretože o tejto zodpovednosti redaktora vie, resp. vie, aké
problémy môžu nastať pri konfrontovaní: kto za to môže…?
Produkčný zabezpečí podľa podkladov od vedúceho vydania technické záležitosti.
Vypracuje časový plán odchodov jednotlivých spravodajských štábov na výrobu. Pre potreby
redaktora zabezpečuje termíny na strihových pracoviskách.
Ďalej redaktor, ak nie je zároveň moderátorom, spolupracuje s tým, kto televízny príspevok
sprostredkováva divákovi. Moderátor si vypracováva texty na základe scenára. Mal by mať
komplexný prehľad o dianí v domácom a zahraničnom športe. Svoje vstupy si pripravuje na
základe informácií, ktoré sú mu k dispozícii. Myšlienky a obsah sú prezentované divákovi
prostredníctvom jedného človeka, zväčša v obraze a sú tak spojené s textom a jeho osobou.
Miera personifikácie sa zvyšuje vtedy, keď ju divák prijíma od autora myšlienky či textu a vidí
ho ako nositeľa istého typu spoločenskej informácie.
Na príklade tvorby športovej spravodajskej relácie sa iba potvrdzuje fakt, že spravodajstvo
je chrbtovou kosťou vysielania každej televízie. Patrí k základným programovým prejavom
programového celku – televízneho vysielania a celej programovej štruktúry. Patrí medzi niekoľko
pravidelných naživo vysielaných programov, ktoré spravidla nemenia svoj vysielací čas, resp.
vysielací čas prispôsobujú vysielaciemu času konkurečnej televízie, čím vzniká pravidlo, že
divák sleduje postupne televízne spravodajstvo na všetkých dostupných televíznych
staniciach. Napríklad v súčasnosti sa aj vedenie STV zamýšľa nad zmenou zaradenia hlavných
správ na iný čas, pretože vysielanie o 19.30 konkuruje s vysielaním správ TV JOJ a
verejnoprávna televízia zápasí s problémom – nízkej diváckej sledovanosti.
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I v tomto prípade siaha však po postupoch, ktoré nesvedčia o veľkej profesionalite tvorcov.
Nezamýšľa sa nad obsahom správ, ale mení tváre tých, ktorí správy sprostredkovávajú. Vymieňa
moderátorov, namiesto výmeny správ za divácky príťažlivejšie a atraktívnejšie, prípadne
odlišnejšie, aké na televízny trh prinášajú komerčné televízie. I to je problém redigovania. Do
skladby hlavného spravodajského programu treba zaradiť také správy a tak spracované, aby
pritiahli pozornosť televízneho diváka. To však znamená poznať, aký divák správy sleduje, čo
mu v nich chýba. STV však vidí problém v tom, či správy číta XY alebo AZ. Iba tak sa mohlo
stať, že vložili pri tvorbe spravodajského štúdia na prvé miesto virtuálne štúdio, televíznu tvár
moderátorky, ktorú po niekoľkých mesiacoch prepustili a opäť sa zamýšľajú nad získaním inej,
divácky obľúbenej osobnosti. Vedenie STV si mýli správy s iným druhom programu, akým je
napríklad zábavný program postavený na osobnosti interpréta s podstatným problémom –
kvalita správ a ich dobré a profesionálne redigovanie.
Úlohou spravodajstva je totiž vysoká miera bezprostrednosti a pohotovosti pri šírení
audiovizuálnej informácie, ktorá je sprostredkovávaná v periodickej a časovej kontinuite
jedného dňa. Televízia má mimoriadnu schopnosťprinášať správy operatívne, v časovom
slede s vývojom udalosti, napriek faktu, že prvé miesto v rýchlom prenose informácie má
rozhlas.
Najčastejším formátom súčasného spravodajstva je krátky spravodajský program a hlavná
spravodajská relácia.
Krátka spravodajská relácia zabezpečuje informačný servis, ktorý sa pravidelne opakuje
v programovej schéme, spravidla v pevných vysielacích časoch. Má úvodnú a záverečnú zvučku,
prípadne titulok, obsahuje maximálne do šesť správ, zvyčajne čítaných a podvečer si osvojili
televízie niekoľkokrát opakované upútavky na hlavné večerné správy. Často v nich však atraktivita
správy, ohlasovanej moderátorom, prevyšuje následne správu spracovanú vo večernom vysielaní.
Je to prax, ktorú často vidíme aj v novinách – dominancia a príťažlivosť titulku nezodpovedá jeho
obsahu. Titulok je však tým faktorom, ktorý priťahuje divácku pozornosť.
Hlavná spravodajská relácia je v televízii zaradená v pevnom vysielacom čase, zvyčajne
pred hlavným večerným programom. Skladá sa z pôvodných obrazových príspevkov, správ
prevzatých z agentúr z výmenej siete, telefonátov od redaktorov alebo spolupracovníkov
z miesta zaujímavej a významnej udalosti, príspevkov od zahraničných korešpondentov, ktoré
sú zvyčajne vopred pripravené a okomentované moderátorom v štúdiu. Pri významných
udalostiach, ako sú vojnové konflikty, prírodné katostrofy, politické dianie – rokovanie vlády,
parlamentu, sa uskutčňuje naživo – moderátor v štúdiu „sa spojí“ s redaktorom na mieste
udalosti a divák sa dozvie aktuálnu správu v čase jej diania.
Spravodajstvo má svoje stále štúdio, moderátora alebo moderátorskú dvojicu, ustálenú
grafickú podobu a koncepciu, hudobné predely, upútavky (headlines) a ďalšie prvky, ktoré
tvorí najmä grafika, archívne materiály podkresľujúce slovo moderátora.
Príprava hlavných správ má vo všetkých slovenských televíziách podobné postupy
prípravy a teda aj redigovania.
Televízne spravodajstvo má niekoľko svojich špecifík. V prvom rade je jeho výroba zložitejšia
ako v tlači či rozhlase. Okrem slova, prípadne auditívnej stránky treba zabezpečiť aj vizuálnu
stránku. Text musí korešpondovať s obrazom. Redaktori televízneho spravodajstva teda pracujú
iným spôsobom ako redaktori iných médií. Popri zbieraní informácií a štylizovaní textu musia mať
totiž na pamäti, že všetky informácie, ktoré chcú poskytnúť, musia mať aj obrazovú stránku. Ešte
predtým, ako začnú celú udalosť, problém spracúvať, musia mať premyslenú aj obrazovú zložku.
Pre pestrosť reportáže poskytujú veľa priestoru vyjadreniam zainteresovaných osôb alebo
odborníkov, a preto používajú menej slov ako novinári pracujúci v tlači.
Na druhej strane televízia umožňuje redaktorovi poskytnúť recipientovi, teda divákovi,
„bohatšiu“ informáciu. Divák získava informáciu odrazu dvomi kanálmi – obrazom i slovom –
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a tak možno predpokladať vzájomnú „výpomoc“ prvkov: ak divák neporozumel slovu, pomôže
mu obraz a naopak. Na Slovensku celoplošne vysielajú štyri televízne stanice. Aby sme čitateľovi
priblížili redigovanie spravodajstva, vybrali sme si tvorbu hlavných správ v TV JOJ.
Vo večerných správach pokrýva predovšetkým najzaujímavejšie udalosti dňa. Noviny okrem
toho najzaujímavejšieho, čo sa počas dňa udialo, obsahujú tiež reportáže o spoločensky dôležitých
alebo zaujímavých javoch a témach. Pri dramaturgii je podstatné zachovať zásadu pestrosti.
Snahou je dosiahnuť čo najširšiu rôznorodosť príspevkov.
V Novinách TV JOJ sa objavujú dva typy príspevkov: úvodné headliny, v ktorých sú
najdôležitejšie udalosti dňa podané jasnou titulkovou formou a klasické reportáže, ktorých
neoddeliteľnou súčasťou je zahlásenie. Moderátor by mal jednoduchým „rozprávacím“ štýlom
uviesť základné fakty. Noviny a Šport TV JOJ pripravujú redaktori domáceho, zahraničného
a športového spravodajstva, vedúci vydania, šéfredaktor spravodajstva, moderátori, helfer, režisér,
kameramani, zamestnanci dennej grafiky a zamestnanci produkcie spravodajstva a publicistiky.
Keď 2. marca 2002 o 20:00 otvorili Noviny vysielanie TV JOJ, vyzerali skoro identicky ako
Televizní noviny, ktoré diváci poznali z TV Nova. Jojka totiž prevzala grafiku z Novy a jediné,
čo na nej zmenila, bola slovenčina. Podobne to bolo s džinglom k športovému spravodajstvu.
Táto grafika bola neskôr kritizovaná ako zastaraná, doslova „poskladaná na kolene“; Jojka
jej však zostala verná až do septembra 2004, hoci TV Nova už vtedy dávno zmenila svoje
džingle.
Lepšie na tom nebolo ani spravodajské štúdio. Scéna bola jednoduchá, ale neveľmi
profesionálna, všade sa vynímali zavináče, logá televízie. Napriek pokrivkávajúcemu vizuálu
Jojka od začiatku vedela aspoň to, ako má vyzerať spravodajstvo po obsahovej stránke. Vedením
spravodajstva bol poverený bývalý šéfredaktor spravodajstva v TV Global. TV JOJ spočiatku
sídlila v Košiciach, svojich redaktorov však mala aj v Bratislave, a tak výrazný hendikep necítila.
Keďže vznikala z TV Global, mala prepracované a výborne pokryté spravodajstvo z regiónov.
Tradíciu regionálneho spravodajstva Jojka zachovala a dodnes kladie veľký dôraz na reportáže
z celého Slovenska. Nezostala teda zameraná výlučne na hlavné mesto a jeho región, ale prináša
informácie aj z ostatných, neraz menej známych častí Slovenska.
Noviny TV JOJ sú infotainmentom. To znamená, že informujú pútavou, zaujímavou a
originálnou formou. Cieľom Novín bolo priniesť niečo iné ako konkurencia, prípadne spracovať
tému originálne, inak ako ostatné redakcie. Jeho hlavnou zásadou bolo a stále je – príbeh treba
podať tak, aby ho každý pochopil, a aby si každý vedel to, o čom hovoríme, skutočne predstaviť.
Odmieta teda iba suché vysvetľovanie problému, snaží sa vždy priblížiť divákovi. Jeho zásadou
je „nájdi príbeh“. Práve v približovaní príbehov a pocitov sa Noviny od začiatku vysielania
odlišovali od svojej konkurencie, a to pri domácom i zahraničnom spravodajstve.
Noviny TV JOJ ako prvé na Slovensku priniesli aj kontroverznú „bodku“. Pred koncom
správ sa každý večer odvysiela posledný šot, v ktorom najčastejšie vystupujú zvieratá. Ide
o odľahčený krátky, najčastejšie 30 sekundový spot, ktorý má divákom po ťažkých, neraz
tragických správach trochu zlepšiť náladu, odľahčiť atmosféru. Bodky sa prvýkrát objavili na
obrazovkách TV Nova a udomácnili sa aj v Jojke, ktorá nikdy neuvažovala o tom, že by ich
stiahla. Bodky sa skrátka stali typickým znakom TV JOJ napriek tomu, že ich časť divákov
označuje za infantilné a zbytočné. Výsledky peoplemetrov však ukázali, že bodky tvoria dokonca
jednu z najsledovanejších častí Novín TV JOJ.
Prejdime však k štruktúre Novín. Po džingli a troch headlinoch sa moderátori privítali s divákmi
a nasledovala prvá reportáž. Tak, ako v každých správach, aj na Jojke išlo o šot, ktorý zachytával
tú najzaujímavejšiu udalosť dňa. Dvaja moderátori, muž a žena, sa pri hlásení jednotlivých správ
striedali. V strede Novín upútali na zaujímavé reportáže, ktoré divákov čakajú v druhej časti novín,
nasledoval džingel, a Noviny pokračovali až do konca. Po bodke nasledoval krátky rozhovor
s pripraveným moderátorom športu a upútanie na večerný program.
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V každých Novinách bol priestor pre zahraničné spravodajstvo v podobe zahraničnej témy,
ktorá sa najčastejšie týkala závažnejších udalostí zo sveta. Spravodajský súhrn býva prehliadkou
troch až štyroch krátkych správ zo sveta s trvaním 1 až 1 a pol minúty. Do playlistu sa zahraničné
spravodajstvo zaraďuje podľa potreby, najčastejšie sa však story zakomponuje medzi domáce
správy a zahraničný blok nasledoval hneď po téme.
Zvučky a džingle sa zmenili na dynamické a príjemné, hudobný motív zostal ten istý, ale
zjemnil sa. TV JOJ prešla k príjemnej modrej farbe. Televízia vo svojej open air vizualizácii
vsadila na eleganciu a nie príliš výraznú farebnosť. Motívy sa vynárajú z tmavého pozadia.
V úvodnej zvučke sa objavujú motívy častých tém spravodajstva TV JOJ – zaujímavosti,
politici, demonštrácie, nehody a celebrity. V spodnej časti obrazovky sa v krauli objavujú
miniatúrne kľúčové slová: emotívne, dynamické, neskreslené, zábavné. Posledný záber zvučky
Novín s nápisom sprevádza obrázok západu slnka.
Dĺžka hlavných správ je spravidla do 15 minút, po ktorých nasleduje športové
spravodajstvo, ktoré má dĺžku okolo 10 minút, podľa významu športových udalostí.
Súčasťou hlavného spravodajského bloku sú aj správy o počasí. Uvádza ich každá televízia.
A ako príklad zmeny v redigovaní spravodajstva uvádzame situáciu v Slovenskej televízii,
ktorá sa pri Novom začiatku, ako riaditeľ Rybníček nazval svoje pôsobenie v STV, dopustila i
v rámci redigovania, okrem iných závažných chýb i tej, že sa domnievala, že všetko čo sa do
príchodu nového vedenia vytvorilo, je zlé a je potrebné s tým skončiť. Je takmer komické, ak
by ten fakt nebol smutným, že zrušil predpoveď počasia v klasickej forme, to znamená, že
počasie tvorilo jeden programový prejav v rámci celku televízneho spravodajstva. Správy o
počasí prečítali na záver moderátori hlavného večerného spravodajstva. Zrejme sa vedenie
STV stretlo s negatívnymi ohlasmi.
Pretože o niektorých faktoch sa vo verejnosti, či už laickej alebo odbornej nehovorí, sa po
niekoľkých mesiacoch sa STV vrátila k jenoduchému typu správ o počasí a v súčasnosti
k pôvodnému variantu, ako ho vidíme na iných televíznych staniciach, i keď inak graficky a
moderátorsky spracovaných.
Je to možné i preto, že v televízii sa stretávame so stratou profesionality a s malou
nadväznosťou na využitie poznaného a overeného.
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tel.: 02/52 96 41 92, fax: 02/52 92 65 30, e-mail: darina.vasickova@fphil. uniba. sk

A View into the Area of Television Editorship I.
by Darina Vašičková

K e y w o r d s : televison – author – editor – editorshop – working director
Television editorship is an inseparable part
of a work of an editor in every media.
TV editorship has several differences, which
are given by a how specific the TV is. On TV
program participates not only an editor, but a
director, as well as other creative persons,
too.The base is an idea of which is created a
theme and screenplay. The editorship of text-

part of screenplay will be agreed by author,
editor and dramaturgist. In further stadium
are working director and cameraman on a prepared text, which is re-fusing into a visual
product. Speciality of TV editorship is primarily one fact – it is a collective work there,
which result shall be end up in a result of
good quality – thanks to the right editorship.
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Metodika a nástroje vzťahov s verejnosťou
IVAN ŽÁRY
K ľ ú č o v é s l o v á : Metodika, nástroje, cieľ, plánovanie, realizácia, kontrola, cielené
informovanie verejnosti a jeho metódy, nástroje, formy a postupy, kontrolované
a nekontrolované médiá, práca s masmédiami, tlač, agentúry, televízia, rozhlas, riadenie,
administrácia, programovanie, public relations mix, typy publika, praktik public
relations, plánovanie a časovanie, hodnotenie výsledkov, meranie, marketing a public
relations, etika a spoločenská zodpovednosť
Teória načrtáva fundamentálne pozadie určitej ľudskej činnosti,
dáva jej štrukturálny základ, všeobecnú „odrazovú plochu“. Ak je
činnosť stromom, teória je koreňovým systémom a metodika
nadzemnou časťou tohto živého systému, ktorá rozličnými spôsobmi
produkuje život samotný.
Ak má mať ľubovoľná činnosť zmysel, musí mať svoj cieľ. Ciele
sú formotvornými a zmysel poskytujúcimi prvkami každej činnosti.
Od nich sa odvíja charakter i spôsob danej činnosti.
Public relations (PR) teda môžeme súhrnne definovať ako cielené
informovanie verejnosti, špecifického publika, resp. zámerné
informovanie a formovanie cieľovej skupiny1 .
Aby sme mohli cielene pripravovať, šíriť informácie a potom vyhodnocovať účinnosť
našej komunikácie, musíme prakticky vykonávať viacero druhov činností. Prax public relations pozostáva z viacerých okruhov typických aktivít. Či už pôsobíme v organizácii, firme,
podniku alebo agentúre, nemôžeme sa vyhnúť koncipovaniu a tvorbe textov, ich redigovaniu,
úpravám, dolaďovaniu. Slová môžu byť tlačené, hovorené, vizuálne alebo aj digitálne
komunikované.
Texty potom môžu pokračovať vo svojej misii buď na klasickom papierovom nosiči, alebo
na nosičoch elektronických, počnúc zastarávajúcou disketou, pokračujúc CD-ROM-ami, DVD-nosičmi a končiac e-mailom, webstránkami, internetom, intranetom či extranetom.
Tu je nevyhnutná súčinnosť s výtvarnými, kreatívnymi a produkčnými oddeleniami a
profesiami – dizajn, grafická úprava, ilustrácie, obrázky, fotografie, videá, zvuk, hudba, ruchy,
audiovizuálne prezentácie atď. Veľké organizácie, agentúry, firmy majú mnohé tieto činnosti
„doma“, menšie sú odkázané na externých dodávateľov, zasa iné programovo využívajú
vonkajšie ponuky v rámci tzv. outsourcingu.
1

Richard Weiner definuje PR ako „aktivity a postoje smerujúce k analýze, prispôsobeniu, ovplyvneniu a
usmerneniu mienky inej skupiny alebo skupín ľudí v záujme inej jednotlivej skupiny alebo inštitúcie“.
WEINER, R. The Language of Public Relations. In PR Quarterly, 41, 1996, No. 2, p. 14.
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Na šírenie informácií používame médiá. Tie môžu byť
l
kontrolované
l
nekontrolované.
V kontrolovaných máme možnosť regulovať, čo sa povie, ako sa to povie, kedy sa to povie
a do istej miery aj komu sa to povie. V nekontrolovaných médiách nemáme možnosť usmerňovať
obsah ani formu a ďalšie parametre komunikácie.
Kontrolované sú interné publikácie tlačené (noviny, časopisy, knihy, brožúry, letáky,
vývesky, nápisy, príručky, manuály, listy…) alebo virtuálne (intranet, extranet, e-mail…), externé
nástroje (noviny, časopisy, knihy, brožúry, letáky, príručky, manuály, listy, prílohy, vkladačky,
reprinty, prezentácia organizácie na webe, e-mail, newslettre, organizované diskusné skupiny,
platená, tzv. inštitucionálna alebo problémová inzercia a reklama, to všetko vydávané
organizáciou a s ňou kontrolovaným obsahom…).
Medzi nekontrolované médiá patria najmä masmédiá – ich redakčný (spravodajský a
publicistický) obsah. Dostať materiály do masmédií si vyžaduje šľachtiť kontakty a vzťahy
s masmédiami, teda ich pracovníkmi. Ponúkať informácie, dopĺňať ich, dodávať fakty, podklady,
organizovať rozmanité podujatia – tlačové konferencie, brífingy, zájazdy, cesty. Pravda, vecná,
pozitívna publicita (vrátane článkov a materiálov, ktoré pripravili autori organizácie) sa môže
využiť vo forme distribúcie reprintov ako kontrolované médium.
Ďalšou komunikačnou kategóriou je hovorené slovo. Patria sem neoficiálne informácie, tzv.
šuškanda, klebety, vystúpenia na schôdzach, poradách, školeniach, tréningoch, výročných
schôdzach, valných zhromaždeniach… Zvyčajne čím viac ľudí sa stretáva a čím rôznorodejšie
sú ich záujmy, tým starostlivejšie a profesionálnejšie treba samotné stretnutie aj vystúpenia
na nich pripraviť, naplánovať. Dnes sa aj do tejto oblasti čoraz viac tlačí elektronika, internet,
multimédiá a ďalšie vymoženosti, ktoré nám umožňujú komunikovať plastickejšie aj
presvedčivejšie.
Osobitne účinným druhom využitia hovoreného slova sú prejavy, reči, verejné vystúpenia.
Je to klasický rečnícky spôsob oslovovania cieľových skupín. Americký časopis Executive
Speechmaker uvádza tieto výhody ústnych prejavov:
1. Sú najpriamejším a presvedčivým spôsobom komunikácie, pretože zahrnujú kontakt zoči-voči so živým publikom.
2. Pomáhajú „personalizovať“ organizáciu v čase, keď mnoho ľudí vidí veľké organizácie ako
čoraz vzdialenejšie a neosobnejšie.
3. Často sú príležitosťou na dávanie a branie medzi rečníkom a auditóriom; dvojsmerný
dialóg môže byť informatívny pre obe strany.
4. Pomáha demonštrovať otvorenosť organizácie a jej snahu byť konštruktívnym prvkom
aktivít komunity či odvetvia.
5. Prináša prestíž aj rečníkovi aj organizácii.
6. Dáva na verejnú známosť názory organizácie.
7. Poskytuje autoritatívny prameň pre iné spôsoby komunikácie2 .
Niektoré organizácie, podniky, firmy, inštitúcie majú osobitné oddelenia s úlohou pripravovať
verejné vystúpenia na požiadanie. Hovorí sa im rečnícke kancelárie (speakers’ bureaus).
Pripravujú okruhy tém, na ktorých môžu demonštrovať záujmy organizácie a ich spätosť so
2

The Executive Speechmaker. A Systems Approach. New York, Foundation for Public Relations Research
and Education. 1980. Podľa CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations.
8th ed. Prentice-Hall, 2000, p. 298 – 299.
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záujmami komunity, odvetvia, spoločnosti. Majú rečníkov „v zásobe“ a systematicky ich
ponúkajú cieľovým skupinám. Niekedy usporadúvajú celé šnúry rečníckych vystúpení. Je
užitočné, ak sa riadia niekoľkými dôležitými zásadami:
1. Starostlivý výber a zoradenie rečníkov.
2. Výber takých aktuálnych tém, ktoré slúžia potrebám možných poslucháčov a sú nositeľom
príbehu organizácie, alebo vyjadrujú stanoviská k závažným otázkam verejných diskusií.
3. Vybaviť rečníkov vizuálnymi pomôckami: tabuľami, flipchartmi, priesvitkami, videopásmi,
CD-ROM-ami a pod.
4. Propagovať možnosť využitia rečníkov v príslušných skupinách3 .
Médiá v zásade rozdeľujeme na médiá pre interné a médiá pre externé publiká. Na tomto
mieste sa nebudeme podrobnejšie zaoberať zamestnancami a komunikáciou s nimi, kde nám
slúžia aj niektoré špeciálne nástroje. Médiá, komunikačné nástroje určené pre externé publiká
sú napríklad noviny, časopisy, odvetvové publikácie, tlačové agentúry, článkové služby, rozhlas,
televízia, káblová televízia, webová televízia, knihy a pod. Tieto médiá sa nazývajú aj masmédiá,
masovokomunikačné prostriedky, prostriedky masovej komunikácie, hromadné informačné
prostriedky a pod. Podstatné je, že pomocou nich zvyčajne oslovujeme veľké a veľmi rozptýlené
cieľové skupiny – tzv. masové publiká, ktoré sú charakteristické všeobecnosťou a tzv.
disperznosťou, rozptylom.
TLAČ A AGENTÚRY
Noviny, najmä denníky, stále patria k najvplyvnejším médiám, cieliacim na najvzdelanejšie
vrstvy obyvateľstva. Medzi tzv. elitné svetové denníky patria: The New York Times, Los
Angeles Times, Washington Post, Christian Science Monitor – publikované v USA; Le Monde
(Francúzsko), Neue Zürcher Zeitung (Švajčiarsko), El País (Španielsko), Daily Telegraph (Veľká
Británia) Svenska Dagbladet (Švédsko), Asahi Shimbun a Mainichi Shimbun (Japonsko), Times
of India Statesman (India).
Ako čítajú ľudia noviny? Jedna brazílska štúdia identifikovala 5 typov čitateľov:
l
inštrumentálni čitatelia (instrumental readers) – používajú noviny na získavanie
informácií, o ktorých si myslia, že sú užitočné pre každodenný život: čítanie je pre nich činnosť
vyhľadávania informácií, aby rozumeli tomu, čo sa deje a prečo sa to deje;
l
vytvárači mienky (opinion makers) – noviny im slúžia ako názorový sprievodca a
poradca pri formovaní a overovaní ich názorov: tlač im pomáha rozhodovať sa a chápať
myslenie iných;
l
čitatelia pre potešenie (pleasure readers) – čítanie novín je pre nich príjemný zvyk: tlač
im je zdrojom radosti a čítajú pre samotné čítanie, nie pre niečo iné;
l
Posilňovači ega (ego bosters) – noviny im pomáhajú oslňovať iných: čítajú, aby si
zlepšili obraz seba samých a získali informácie, vytvárajúce dojem na iných;
l
Listovači, skeneri (scanners) – využívajú noviny na mnohé rozličné účely, ale žiadny
ich vzorec ani motív nie je dostatočne silný na to, aby mohli byť zaradení medzi prvé štyri
typy4 .

3

CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 299.
4
RUOTOLO, A. C. A Typology of Newspaper Readers. In Journalism Quarterly, 65, 1988, No. 1,
p. 126 – 130. Podľa CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed.
Prentice-Hall, 2000, p. 307.
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Aké sú výhody novín? Ľudia si ich aktívne kupujú, resp. požičiavajú, a teda sú chceným
zdrojom informácií. Ich čitatelia sú vo všeobecnosti zainteresovaní, vplyvní ľudia. Vychádzajú
pravidelne, a možno ich teda účinne využiť na postupné budovanie vplyvu, ovplyvňovanie
názorov. Čitateľ si ich prečíta, kedy chce, nie sú viazané na určitý vysielací čas ako rozhlas a
televízia. Môže si ich odložiť a vrátiť sa k nim. Vierohodnosť novín je zvyčajne veľmi vysoká.
A nevýhody? Typický čitateľ číta len menšiu časť redakčného obsahu. Ani zďaleka nie
všetci prebehnú všetky materiály. Čo je uverejnené, teda ešte vôbec nemusí byť aj prečítané.
Aj preto pôsobenie periodickou tlačou musíme kombinovať s inými médiami.
Nové momenty prináša periodickej tlači internet a ich webové varianty a podoby – padajú
pevné hodiny začiatku a konca predaja denníkov, hlavné materiály sú prístupné už večer a
pod. Internetové vydania novín ponúkajú navyše vyhľadávanie, a najaktuálnejšie informácie,
ktoré sa objavili po vytlačení a distribúcií klasických periodík, diskusné fóra atď.
Tlačové agentúry sú významným informačným kanálom, ktorý zásobuje správami širokú
sieť novín, časopisov, rozhlasové i televízne stanice, predplatiteľov. Ak teda preberie tlačová
agentúra news release firmy, organizácie alebo komunikačnej agentúry, informácia sa dostane
na stôl množstvu redaktorov. Je to veľmi účinný nástroj komunikácie so širokou
i špecializovanou (redaktori) verejnosťou.
Časopisy, magazíny sú ďalšou veľkou skupinou, ktorá svojou presnou zacielenosťou,
hlbokou špecializáciou a obsahovou a formovou kvalitou presne a účinne zasahuje tie
najrozmanitejšie cieľové publiká. Medzi nimi majú svojské postavenie odborné a odvetvové
periodiká, presne zasahujúce profesionálne auditóriá.
Výhodami časopisov oproti novinám je väčšia hĺbka, investigatívnosť, informácie
trvalejšieho charakteru, dôslednejšie komentovanie a interpretovanie kontroverzných tém.
Čitatelia ich čítajú často ešte dôkladnejšie než noviny, vracajú sa k nim, odkladajú si ich,
podávajú medzi sebou v rodinách, na pracoviskách…
V USA, Kanade a vo Veľkej Británii fungujú špeciálne služby na doručovanie news releases, tlačových informácií do redakcií. PR Newswire takto funguje už od roku 1954 a
ďalekopisy tejto špecializovanej siete nájdete v redakciách popri termináloch najvýznamnejších
tlačových agentúr. Dnes, pochopiteľne, nechýba ani v sieti internet5 .
Na podobnom princípe fungujú aj článkové, fotografické, špeciálne spravodajské a
obrázkové (komiksové) syndikáty.
ROZHLAS
Rozhlas je špecifickým masmédiom, zasahujúcim svoje masové publikum prostredníctvom
ľudského hlasu, zvukov a hudby. Napriek predpovediam o jeho zániku po nástupe televízie
zostáva jedným z najúčinnejších a najrýchlejších prostriedkov masovej komunikácie. Svedčia
o tom aj tendencie spájania rozhlasových prijímačov s počítačmi, mobilnými telefónmi a možnosť
počúvať rozhlasové relácie prostredníctvom internetu. Rastie aj význam rozhlasových prijímačov
v automobiloch. V priebehu rokov koexistencie rozličných médií dochádza medzi nimi k racionálnej
deľbe práce. Rozhlasové vysielanie sledujeme zvyčajne ráno v čase po zobudení a okolo raňajok,
v aute cestou do práce a z práce alebo v priebehu dňa, večer pred hlavnými televíznymi správami
alebo po nich pred spaním, na dovolenkách a pod. Často je rádio prvým signálom nových udalostí.
Mnohí ľudia počúvajú prísluchovo rozhlas aj počas práce, vo voľnom čase – tak sa toto médium
neraz stáva zdrojom informácií o najaktuálnejších veciach. Navyše, rozhlas, „rádio“ disponuje
veľmi silnou možnosťou skutočne intímneho pôsobenia na poslucháča, ktorý je neraz osamelý
5

http://www.prnewswire.com/ – 10. januára 2006.
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alebo len jednoducho sám niekde na inom konci mesta, krajiny, sveta a rozhlasový moderátor pri
mikrofóne je jeho citovým a rozumovým partnerom, ladiacim sa na rovnakú nôtu, začínajúcim
konverzáciu v éteri, ktorá neraz pokračuje dni, mesiace i roky. K tomu efektívne prispieva aj tzv.
formát rozhlasovej stanice – určitý veľmi presne vyberaný repertoár hudby, piesní a ďalších
relácií a programov, zvuku a tónu hlasov, zvukov atď., ktoré cielene oslovujú danú skupinu,
cieľové publikum. Účinným prvkom rozhlasových relácií je priamy kontakt s poslucháčmi
prostredníctvom telefónu, telefónneho záznamníka (Čierna skrinka Rádia Twist), e-mailu, anketárov
v teréne, alebo živo reagujúcou skupinou priamo v štúdiu. Čoraz obľúbenejšie sú aj u nás tzv. talk
shows – viacej či menej voľné rozprávania osobností, odborníkov, ľudí s darom živej a chytľavej
reči, ktoré sú vedno so spravodajskými reláciami a vrcholovými priamymi športovými prenosmi
na prvých priečkach záujmu poslucháčov.
Rozhlasové stanice využívajú na obohatenie svojho spravodajstva klasické tlačové
informácie, v USA aj tzv. rozhlasové news releases, dodávané po telefóne, niekedy aj osobitnou
sieťou, vrátane internetu – napr. USA Radio Network6 . Informácie pre rozhlas by mali byť
špeciálne prepísané tak, aby sa ľahko čítali, aby neobsahovali „jazykolamy“, resp. aby
obsahovali presnú výslovnosť pre hlásateľa či moderátora.
V USA sa hodne využívajú aj nahrané správy prístupné po vytočení neverejného
telefónneho čísla. Takéto spravodajstvo pripravujú zvyčajne ľudia z oddelenia public relations a aktualizujú ho počas celého dňa. Takýto automatický telefonický bulletin napr.
prevádzkuje americká odborová ústredňa AFL-CIO, diaľničné inšpekčné služby, služby
predpovedajúce počasie alebo kapitáloví či komoditní brokeri.
Iným účinným spôsobom – opäť hodne využívaným v USA – sú tzv. public service announcements (PSA), oznámenia vo verejnom záujme, vysielané v menej atraktívnych časoch
vysielania rozhlasu aj televízie a slúžiace aktivitám vládnych orgánov a organizácií a tretiemu
sektoru na podporu ich pre verejnosť dôležitých aktivít a akcií. Napr. americká Asociácia
hliníka pripravila krátky materiál o nevyhnutnosti recyklovať hliníkové obaly. Materiálik
odvysielalo 244 televíznych staníc vyše 15 000-krát a pridali aj ďalších 164 vysielacích hodín.
Informácia vyprovokovala za 9 mesiacov 9 500 zaznamenaných telefonických hovorov
záujemcov o citlivú problematiku recyklácie a úspor7 .
TELEVÍZIA
Televízia je v súčasnosti najmasovejším komunikačným prostriedkom a odborníci jej
pripisujú obrovský dosah na informovanie, vzdelávanie i zábavu najširších vrstiev. Televízia
sa označuje za fenomén 20. storočia a pri súčasnom zrastaní s internetom a počítačovými a
káblovými sieťami bude zrejme – aj keď modifikovaná – aj jedným z najdôležitejších fenoménov
21. storočia. Televízia sa už dávno stala paradoxným stelesnením svetovej dediny Marshalla
McLuhana: jej prostredníctvom sme svedkami súčasných udalostí doslova na druhom konci
sveta, ba dokonca vesmíru (pristávanie sond na Marse), ktoré nás tak prikúvajú k obrazovke,
že nemáme čas na kus reči so susedom od naproti, ba ho ani poriadne nepoznáme. Detailne
ovládame mená a činy protinožcov, no neovládame fakty o živote tvorivého človeka o dom
ďalej, ktorý nespadá pod zaužívaný pojem televíznej hviezdy. Médium diktuje agendu a keď to
pochopíme, môžeme „diktovať“ médiu a využiť ho na účely cielenej komunikácie, public relations v prospech organizácie, firmy, inštitúcie, osobnosti, klienta…
6
7

http://www.usaradio.com – 10 januára 2006.
CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 317.
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Televízia je syntetické médium. Spája v sebe tlačené, písané (vrátane teletextu) či hovorené
slovo, zvuky, obrazy, hudbu, animácie, rozličné efekty. Spojená so satelitmi, káblovými rozvodmi,
videorekordérmi, počítačmi a ďalšími informačnými technológiami sa stáva rýchlo sa
pohybujúcim, pohodlným, zvodným a krásnym korábom informačnej diaľnice, v ktorom budeme
raz sedieť vari všetci. Vo vyspelých krajinách je už teraz prítomná v každej domácnosti a najmä
deti sú s ňou dlhšie než so svojimi učiteľmi, rodičmi, priateľmi… Je to koniec sveta? Nie, je to
začiatok nového sveta, inakšieho než ako ho poznáme dnes. Inakšieho, než aký si vieme dnes
predstaviť. Tento nový svet aj od nás žiada, aby sme boli inakší. O. i. aj v našej komunikačnej
profesii, ktorá už dávno nie je tým, čím bývala.
Ako sa dostať do televízie? To je vari najťažší oriešok celej praxe public relations. Televízia je
najvýberovejší aj najvyberavejší masovokomunikačný prostriedok. V spravodajstve, ale aj v iných
reláciách, pracuje s tzv. zvukovými a obrazovými koncentrátmi, „sústami“, ktoré v sebe sústreďujú
kvintesenciu, podstatu, najzaujímavejšie, najobsažnejšie, najreprezentatívnejšie a súčasne najkratšie
vzorky skutočnosti, danej udalosti. Ak chceme zaujať redaktora, producenta, autora, musíme ho
nainfikovať záujmom o danú problematiku alebo mu poslať vopred pripravený materiál, tzv. video
news release (VNR).
Ako má vyzerať a čo má obsahovať video news release?
1. Cieľom VNR je prezentovať informáciu, obrazy a zvuk, ktoré televízni novinári môžu použiť,
a na ktoré sa môžu spoľahnúť čo do kvality, správnosti a perspektívy.
2. Informácie obsiahnuté vo VNR musia byť v maximálnej dosažiteľnej miere presné a overiteľné.
Treba sa vyhnúť zámerne nepravdivým a zavádzajúcim informáciám.
3. VNR musí byť jasne označený na obale a na všetkých materiáloch, ktoré mu predchádzajú
alebo ho sprevádzajú.
4. Firma, organizácia alebo jednotlivec sponzorujúci VNR musia byť na obale videa taktiež
jasne uvedení.
5. Na videu musia byť uvedené aj meno a telefónne číslo zodpovedného pracovníka, aby ho
mohli novinári kontaktovať.
6. Ľudia, ktorí vo VNR vystupujú, musia byť presne určení menom, titulom a príslušnosťou
k organizácii, firme, strane a pod.8
Bob Kimmel9 – producent VNR z New Yorku – ponúka tieto tipy na zatraktívnenie VNR pre
TV stanice:
1. Nemiešajte prirodzený zvuk s prekrývajúcim rozprávaním.
2. Nepoužívajte priveľa nehybných obrazov ako náhradu za akčné video.
3. Neumiestňujte titulky priamo na segment VNR. Poskytnite materiál oddelene, aby si televízne
stanice mohli pripraviť titulky vo svojom zvyčajnom fonte a štýle.
4. Nepoužívajte v spravodajskom súbore zvyčajne nepoužívané efektné špeciálne efekty a
opakované prelínanie.
5. Nekomercializujte VNR krikľavými prezentáciami výrobkov alebo služieb.
6. Nedávajte na obrazovku svojho vlastného reportéra.
7. Nevyrábajte VNR, ak nemáte spravodajský príbeh alebo aktuálnu reportáž na všeobecne
zaujímavú tému.
8

Kód dobrej praxe video news releases. Public Relations Service Council. Podľa CUTLIP, S. M., CENTER,
A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000, p. 321.
9
KIMMEL, B. Ten Tips on How to Get Your VNR Aired. In Communication World, 9, 1992, N. 9, p. 10.
Podľa CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall,
2000, p. 321.
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Keď niet dosť času na produkciu videa na páse, prichádza vhod na prenos posolstiev public
relations satelitná transmisia. Satelitné mediálne túry (SMT) sa využívajú hlavne v amerických
prezidentských voľbách, pri krízovej komunikácii a pod. Umožňujú vstupovať v dohodnutých
časoch do vysielania lokálnych televízií, prípadne rozhlasov, bez toho, aby aktéri opustili štúdio
v hlavnom meste alebo naopak na vidieku. Táto prevrátená podoba roadshow, pri ktorej nechodia
po krajine hlavní protagonisti a do centra akcie aj miestni diváci a poslucháči, ale iba diváci a
poslucháči, kým prezentátori opäť zostávajú „doma“ je však náročná na réžiu, obsahovú
zaujímavosť a formovú príťažlivosť. Určite sa nehodí na prezentácie banálnych výrobkov, služieb
či osôb.
Špeciálny fenomén káblovej televízie bol v USA zavedený síce už v r. 1948, dnes však
nadobúda s rozvojom techniky a technológie skutočne takmer neobmedzené možnosti. Pomocou
káblov nedostáva abonent už iba kapacitu 500 programov, ale aj prístup k obchodom, bankám,
havarijným a bezpečnostným službám, do internetu atď. a pod. Pokračujúca integrácia televízie,
počítačov, mobilných telefónov, faxov atď. prináša nové prekvapenia takmer každý deň.
BEZ RIADENIA ANI KROK
Public relations si vyžadujú výborné organizačné schopnosti, riadenie, administráciu,
plánovanie, programovanie, súčinnosť rozličných profesií, organizácií, koordinácia, zlaďovanie
prístupov, pohľadov, aby výsledok priniesol očakávané efekty.
Prieskum, zhromažďovanie faktov, informácií, ich porovnávanie, analýza, syntéza,
zovšeobecňovanie musia byť na začiatku každého komunikačného snaženia. A nielen na
začiatku. Hodnotiace pristavenia by mali byť súčasťou každého projektu a každý projekt by sa
nimi mal i završovať. Zdrojom informácií môže byť doslova všetko – od kníh, brožúr, masmédií,
internetu až po živé rozhovory s ľuďmi, sociologické prieskumy a rozličné prehľady, audity a
výskumy, aj za pomoci externých profesionálnych agentúr.
Vo vzťahu ku klientom sú bežné poradenstvo, tréningy, najmä pre manažérov, špeciálne
vrcholových. Patrí sem aj manažment problémov, predvídanie trendov, príprava na krízové
situácie, programy komunikácie na ich zvládnutie atď.
Popri spomínanom písaní a tvorbe textov je častou činnosťou v public relations hovorenie,
verejné vystupovanie, prejavy, moderovanie pre rozličné typy publík, s ktorými je potrebné
v rámci komunikačných programov pracovať.
Často sa mnoho spomínaných – aj nespomínaných činností – zlieva do jedného veľkého
eventu, riadenej udalosti, ktorá je vyvrcholením a jedným z hlavných nástrojov komunikácie.
Špeciálne udalosti sú akýmsi ohniskom, ktoré zlieva v jednom účinnom bode neraz
mnohomesačné úsilie celých tímov. Od ich profesionality závisí vyznenie udalosti a jej efekt aj
efektívnosť.
S tým súvisí aj funkcia kontaktovania, spájania, mediácie, sprostredkovania. Tá sa nezaobíde
bez schopnosti počúvať, rokovať, vyjednávať, riadiť konflikty, pohybovať sa po mnohokrát
klzkej pôde senzitívnosti až delikátnosti vzťahov, záujmov.
Ako vidíme, public relations sú profesiou zloženou z komplexu činností, vzájomne sa
prekrývajúcich, podmieňujúcich, neraz ťažko rozlíšiteľných. Ako však správne poznamenávajú
Cutlip, Center a Broom10 – umenie a schopnosť písať sa prelína celou profesiou a nemožno ho
vari zo žiadnej činnosti v rámci public relations vynechať.
10

CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 37.
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V praxi sa činnosti na poli public relations sústreďujú do dvoch hlavných prúdov,
špecializácií:
l
technici public relations
l
manažéri public relations.
Technici v prvom rade píšu, vykonávajú produkčné činnosti a rozširujú informácie (news
releases, prejavy, web stránky, články, výročné správy a pod.), manažéri vykonávajú prieskumy,
pripravujú stratégie, programy, plány, menej sa zaujímajú o výkon činností, viacej o ich výsledky,
účinky a celkovú účinnosť komunikácie. Mohli by sme povedať, že technici pôsobia skôr vo
sfére taktiky, manažéri skôr vo sfére stratégie11 .
Podnetný pohľad na tzv. PR mix ponúka PRTV Ltd12 :
l
rozvoj dôveryhodnosti
l
výrobok
l
kvalita zodpovedá prísľubom
– záruka kvality
l
podpora treťou stranou
l
zákaznícke služby
l
zákaznícke vzťahy
– spotrebiteľské časopisy rozširované bezplatne (courtesy magazines)
– informačné služby
– sťažnosti
l
morálna a sociálna zodpovednosť
l
zamestnanecké vzťahy
– vnútorná komunikácia
l
komunitné vzťahy
– komunitná angažovanosť
– dni otvorených dverí
l
manažment možných problémov (issues)
– životné prostredie
– vzdelanie
– zamestnanosť
– zdravie
– bezpečnosť atď.
l
krízový manažment
– zvládanie nešťastí
l
obraz firmy (corporate image)
l
komunikačný audit
– firemná komunikácia
– riadenie vzhľadu (design management)
– logo
– hlavičkový papier
– výročné správy
– označovanie (signage)
– literatúra
– budovy atď.
– firemná reklama
– sponzorovanie.
11

Pozri a porovnaj CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed.
Prentice-Hall, 2000, p. 44 – 46.
12
Podľa SMITH, P. R. Marketing Communications : An Integrated Aproach. London : Kogan Page, 1993,
p. 275.
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A potom:
l
posilňovanie viditeľnosti (raising visibility)
l
publicita
– verejné prejavy
– prednášky, konferencie
– reči, prezentácie
– vzťahy s masmédiami
– tlačové konferencie
– rozhovory, fotopríležitosti (photocalls)
– tlačové informácie (news releases)
– riadené udalosti (events)
– manažment novinkových udalostí (news event management)
l
sponzorovanie
– manažment udalostí
l
výstavy
– manažment udalostí
l
firemná komunikácia (pozri vyššie)
l
rozličné
– reklama
– podpora predaja
– direct mail…
Formy praktickej činnosti na poli PR závisia predovšetkým od predmetu (subjektu, publika),
na ktorý sa PR zameriavajú.
Rozlišujeme niekoľko typov publika:
l
zákazníci, klienti (reálni, potenciálni, súčasní, budúci, minulí…)
l
zamestnanci (hlbšie členenie môže byť podobné)
l
manažment
l
partneri
l
konkurenti
l
dodávatelia
l
odberatelia
l
distribútori
l
investori
l
členovia
l
voliči
l
vláda (lokálna, regionálna, centrálna)
– štátna správa
– samospráva
l
komunita (bezprostredné sociálne okolie subjektu – napr. miestne občianske a politické
združenia, cirkevné bratstvá, miestna samospráva a pod.)
l
parlament,
l
odbory,
l
novinári…
Na základe prednostnej orientácie praktických PR na rozličné časti, typy publika hovoríme
o PR zákazníckych (spotrebiteľských), zamestnaneckých, manažérskych, finančných
(investorských a pod.), vládnych, komunitných, parlamentných (napr. parlamentné lobovanie),
mediálnych (tzv. press či media relations) atď. Každá kategória využíva modifikované postupy,
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svojské prístupy a v krajinách s dlhoročnou tradíciou PR sa profesionáli z oblasti PR špecializujú
na vykonávanie niektorých z nich.
Čo potrebuje človek na to, aby mohol vykonávať úspešne profesiu PR? Predovšetkým
dobrý úsudok, schopnosť komunikovať, písať. Musí poznať rozličné médiá a prostredie,
v ktorom má pôsobiť. Nezanedbateľná je pripravenosť efektívne, s prehľadom a chladnou
hlavou riešiť problémy. Na kvalitné vykonávanie činnosti PR však treba poznať viac než iba
prax samotných PR. Dôležité je dobre sa orientovať napr. v podnikaní, obchode, financiách,
vo vládnych kruhoch a pod., teda tam, kde sa má prakticky pôsobiť13.
PRAKTIK PR
1.

2.
3.
4.
5.

6.

F. Jefkins14 poukazuje na 6 základných vlastností, ktoré musí mať praktik PR:
Schopnosť komunikovať, a to písomne, hovorenou rečou, tlačou, fotograficky, vysielaním,
filmom či videopásom. (Dnes sem musíme zaradiť najnovšie komunikačné prostriedky –
elektronické, mobilné a pod.)
Schopnosť organizovať, čo znamená starať sa o každý detail, vrátane nákladov.
Schopnosť vyjsť s každým, čo značí mať pre ľudí porozumenie, sympatie, nie však lichotiť im.
Osobnú integritu, dôveru vnútri organizácie aj mimo nej a osobitne v očiach pracovníkov
masmédií.
Predstavivosť, ktorá je nevyhnutná vo všetkých oblastiach PR, či už pri plánovaní kampaní
alebo jednoduchej akcie, pri brífingu pre fotografov, nákupe tlače, vydávaní podnikových
publikácií alebo uchopení čohokoľvek tvorivým spôsobom.
Azda najdôležitejšia zo všetkého je vôľa učiť sa a objavovať, a uvedomenie si skutočnosti,
že v tejto profesii človek nikdy nevie všetko15.

Metóda je prostriedok, postup, zovšeobecnený spôsob vykonávania určitej činnosti. Môže
sa skladať zo súboru úkonov. Povedzme, metóda otvoreného informovania verejnosti pozostáva
z avíza (informovanie vopred, pred uskutočnením akcie), ústnej informácie o priebehu udalosti
(brífing) a zo záverečného súhrnu informácií (napr. v podobe komuniké alebo hodnotiacej
správy, podanej na záverečnej tlačovej konferencii a pod.) Tu je, napríklad, výpočet základných
médií využívaných PR: televízia, časopisy, rozhlas, noviny, priame zasielanie poštou (tzv.
direkt mail), telefonické kontakty, rozhovory, „konferencie“, vonkajšie nápisy (plagáty, maľby
a pod. na pútačoch a pod.), výstavy, výstavky na miestach predaja, prenosné, pohyblivé
nápisy (plagáty a pod. na vozidlách a pod.), pohyblivé výstavné miestnosti (napr. v autobuse
a pod.), inzertné špeciality (jednorazové inzeráty a pod.), brožúrky, knižočky a pod.
Metóda je tiež podmienená charakterom predmetu, cieľa, ktorý sa má dosiahnuť, a formou
PR, teda typom cieľového publika. Závisí aj od samotného subjektu PR, napr. od disponenta
– teda toho, na čí podnet, príkaz či účet sa PR vykonávajú; vykonávateľa PR – a to aj od jeho
osobnostných kvalít, daností, ba dokonca od jeho psychickej uspôsobenosti, charakteru,
morálneho profilu a pod. Metódu nemožno odtrhnúť ani od „adresáta“ činnosti – nášho
známeho publika. Jeho veľkosti, charakteru, špeciálnych vlastností, ale ani od podmienok, za
ktorých sa celá činnosť odohráva.
13

BURSON, H. A Nostalgic Outlook on Public Relations for the ’90s. Reč k Public Relations Society of
America v Chicagu. In Internat. PR Rev., 16, 1993, No. 4, p. 7.
14
JEFKINS, F. Planned Press and Public Relations. 3rd ed. London : Blackie Academic & Professional,
1993, p. 14.
15
S. M. Kadibesegil (The Best of Executions, Internat. PR Rev., 18, 1995, No. 1, p. 29) uvádza, že v PR sa
trávi 75 % času za stolom premýšľaním a zvyšných 25 % implementáciou vymysleného.
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Kvalitné PR sú vždy cyklickou činnosťou. Subjekt vytyčuje cieľ, ktorý má byť aktivitami
PR dosiahnutý. Ciele by mali byť formulované čo najkonkrétnejšie a tak, aby boli pokiaľ
možno merateľné (napr. dosiahnuť 75-percentnú informovanosť cieľovej skupiny o určitej
skutočnosti). Z hľadiska svojich predsavzatí potom subjekt PR analyzuje podmienky, za ktorých
sa má méta priblížiť na dosah. Na to musí neraz – ak ide o komplikovanejšie akcie – vykonať
alebo dať urobiť príslušný podrobnejší prieskum (tzv. PR audit16 ) alebo aj náročnejší výskum
(napr. správania sa potenciálnych zákazníkov, ich štruktúry, motivácie a pod.). Na základe
príslušných výsledkov určí stratégiu a stanoví z nej vyplývajúci program (plán) aktivít a
taktické ciele postupných krokov, zameraných na konkrétne cieľové skupiny verejnosti (tzv.
zaostrovanie – „focusing“ a posilňovanie – „reinforcing“). Potom za daných okolností,
podmienok (ktoré sa zvyčajne priebežne menia) uskutočňuje za pomoci sústavy metód,
prostriedkov a úkonov svoj program. Na záver hodnotí výsledky a porovnáva ich s pôvodnými
zámermi a predsavzatiami. Na základe miery zhody či nezhody určuje nové ciele, skúma zmenené
podmienky, určuje spresnené stratégie a program taktických krokov, dolaďuje a zdokonaľuje
postupy. Po ich realizácii s využitím sústavy metód sa opäť vracia k prapôvodným zámerom.
Tieto cykly sa v praktickom živote prekrývajú a praktik PR ich vlastne robí po celý život.
V prípade skutočnej profesionality a kreativity nejde o pohyb v kruhu na jednom mieste, ale
o vzostupné kroky po točitom schodisku k väčšej efektívnosti PR.
Najmä pre prax je dôležité zdôrazniť nevyhnutnosť neprestajne sa vracať k východiskám,
porovnávať ich s výsledkami a neuspokojovať sa s dosiahnutým. Kto sa nechá uchlácholiť
prvým pozitívnym prejavom svojich aktivít a neusiluje sa ich priebežne zdokonaľovať, skoro
skončí na konci pelotónu a neraz aj mimo trate.
PLÁNOVANIE
F. Jefkins17 priniesol tzv. šesťbodový plánovací model PR:
1. Zhodnotenie situácie alebo komunikačný audit. (Ide o stanovenie súčasného imidžu
klienta/organizácie, o odhalenie stavu nepriateľstva, predsudkov, apatie či neznalosti pomocou
štúdia sťažností, postojov a tónu masmédií, sondovaním postojov a názorov počas stretnutí
s manažérmi, predajcami a distribútormi, štúdiom hlásení o predaji, publikovaných správ,
výskumom imidžu, verejnej mienky, znalostí či posunov v týchto oblastiach, a to napr. aj
s využitím telefonických či poštových prieskumov alebo diskusných skupín pracujúcich
metódou brainstormingu18 .)
2. Definícia cieľov. (Zoznam cieľov môže byť takmer vždy hodne dlhý – treba ho vždy
konfrontovať s možnosťami rozpočtu a ľudí. Autor uvádza 34 rozličných cieľov PR: zmeniť
imidž organizácie; vysvetliť zmenu politiky; udržiavať verejnú informovanosť o projekte;
poučiť trh pred podporou predaja; informovať obchodné kruhy; prekonať verejné
nedorozumenie; organizovať stiahnutie výrobku z trhu; pripraviť kapitálový trh na vydanie
nových akcií; udržiavať vysokú dôveru kapitálového trhu, rast cien akcií, a tak sa vyhnúť
pohlteniu spoločnosti; podporiť získavanie pracovných síl dokazovaním, že organizácia je
dobrým zamestnávateľom; udržiavať stabilitu pracovných síl; zlepšiť vzťahy manažmentu a
16

Hlavnou otázkou prieskumov na účely PR je Ako firmu vnímajú hlavné druhy jej publika? STANLEY, R. E.
Promotion, Advertising, Publicity, Personal selling, Sales promotion. 2nd ed. Prentice-Hall, 1982, p. 242.
Audit musí tiež odpovedať na otázku – Aký hlavný komunikačný problém firma/organizácia má?
17
JEFKINS, F. Planned Press and Public Relations. 3rd ed. London : Blackie Academic & Professional,
1993, p. 18 – 21.
18
JEFKINS, F. Planned Press and Public Relations. 3rd ed. London : Blackie Academic & Professional,
1993, p. 23 – 25.
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zamestnancov; získať primeraný rang zamestnancov s obmedzením nepodstatných orientácií;
dosiahnuť presun daného percenta personálu počas sťahovania organizácie; udržiavať záujem
spotrebiteľa po predaji; vzdelávať distribútorov; vysvetľovať rozličné záujmy organizácie;
udržiavať dôveru vysvetľovaním čo taká organizácia ako miestny úrad alebo charita robia
s daňami či svojimi fondmi; vysvetliť, že organizácia je dobrovoľníckym telesom, a nie štátnym
orgánom alebo autonómnou mimovládnou organizáciou, ktorá dostáva úradné peniaze; získať
uznanie výsledkov, ktoré by inak zostali neocenené; udržiavať dobré komunitné vzťahy;
udržiavať dobré politické vzťahy; dosiahnuť publicitu masmédií o sponzorstve; zoznámiť
potenciálny zahraničný trh so spoločnosťou, jej politikou, výrobkami či službami; zorientovať
nepriateľsky naladených tvorcov verejnej mienky; organizovať recenzovanie videofilmov
v časopisoch; kontaktovať tlačovú službu výstavy s cieľom dosiahnuť maximálnu publicitu;
usporiadať dni otvorených dverí pre miestnych obyvateľov, zákazníkov alebo distribútorov
s cieľom rozšíriť vedomosti o aktivitách organizácie; pravidelne informovať penzistov;
informovať personál o finančných výsledkoch; radiť personálu o výhodách; vytvoriť imidž
spoločnosti; podpora firemnej identity; vytvoriť dobré mediálne vzťahy.)
3.Definícia publík. (V PR nejde o „všeobecnú
verejnosť“, ale o špecifické skupiny rozličných
ľudí.)
4.Výber médií a techník. (Od existujúcich
obchodných – tlač, rozhlas, televízia, výstavy, cez
súkromne vytvorené – podnikové a firemné noviny,
semináre a konferencie až po komunikáciu zoči-voči, e-mail, internet atď.)
5.Rozpočet nákladov na prácu, materiály a
výdavky. (Najdôležitejšou položkou je práca,
pracovný čas – ten by mal byť dôsledne meraný
na základe týždenných, mesačných a ročných
výkazov práce.)
6.Vyhodnotenie výsledkov. (Sú na to tri
základné metódy: pozorovanie zmien a
skúsenosť zmien; vyhodnotenie publicity;
vedecký marketingový výskum – meranie zmien.)
S. M. Kadibesegil19 ponúka sedemstupňovú
plánovaciu procedúru (obr. vľavo).
Tu je podrobnejší opis jednotlivých krokov:
1. CIEĽ: Čo je špecifickým cieľom programu? Aký
je špecifický problém a čo má projekt priniesť? Je
tento problém súčasťou väčšieho problému? Prečo
sa majú použiť na riešenie tohto problému PR?
2. CIEĽOVÁ SKUPINA: Kto sú cieľové skupiny?
Špecifikujte cieľové skupiny, pokiaľ možno, menami a adresami. Pokúste sa získať profily ľudí,
ktoré ste vybrali ako svoj cieľ.
3. POSOLSTVO: Aké je posolstvo pre cieľové skupiny, ktoré ste definovali? Zodpovedajú cieľom?
Umožňuje spoločenský status, vzdelanie a pozadie cieľových skupín pochopiť posolstvo?
19

KADIBESEGIL, S. M. The Best of Executions – The Seven Step Procedure for Public Relations Planning.
In Internat. PR Rev., 18, 1995, No. 1, p. 29.
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4. KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY: Akými komunikačnými prostriedkami doručíte vaše
posolstvá vybraným cieľovým skupinám? Sú tieto prostriedky blízke cieľovým skupinám?
Máte dôkladnú analýzu jazyka pre cieľové skupiny a komunikačné prostriedky? Sú tieto
komunikačné prostriedky technicky primerané danému programu?
5. ČASOVANIE: Môžu vybrané komunikačné nosiče priniesť vaše posolstvo načas? Je všetko
vyrátané v súlade s celkovým časovaním projektu?
6. HODNOTENIE: Ako chcete zhodnotiť výsledky? Na základe akých kritérií? Súhlasí s tým
váš klient? Miniete na hodnotenie peniaze? Nezabudnite to spomenúť vo vašom rozpočte.
7. ROZPOČET: Je v rozpočte uvedené všetko? Drobné výdavky, nepredvídané výdavky, dane
atď. A čo váš profesionálny poplatok?20
ČASOVANIE
„Všetko má svoj čas a svoju hodinu každá vec pod nebom.“
GENESIS, ECCLESIASTES 3:1

Poznámka k časovaniu v PR. Primerané načasovanie komunikácie, udalosti, akcie (tzv. timing) je
jednou z najdôležitejších podmienok úspešnosti komunikačného projektu. Je naň potrebný kvalitný
prieskum situácie, znalosti predpokladov komunikácie, predvídanie správania sa zainteresovaných
subjektov a sústavný monitoring skutočného priebehu komunikácie a jeho výsledkov. (Príkladom
podivného časovania reklamnej kampane boli časté vstupy, lákajúce návštevníkov do dnes už
nejestvujúceho pohostinského zariadenia HRR MOTOR v bratislavskej Petržalke, špeciálne určeného
pre motocyklistov, ešte aj koncom novembra 1997, a to aj v dňoch keď snežilo, mrzlo a tvorila sa
poľadovica. Ťažko si predstaviť, že by nejaký „harleyák“ na základe reklamy v Rádiu Twist sadol na
svojho nakonzervovaného tátoša a šiel sa zabaviť uprostred sychravej zimy… Bolo by zaujímavé
poznať motiváciu zadávateľa reklamy. Je možno paradoxné, ale aktivity PR – napr. tlačová konferencia
alebo rozosielanie materiálov o novom zariadení, na ktoré by na jar nadviazala intenzívna reklama – by
mohli byť primerané aj v zime.)

Načrtnutý všeobecný projekt môže po konkretizácii vyzerať, napríklad, takto:
1. Cieľom programu je prezentovať naše nové služby dílerom.
2. Cieľovou skupinou programu budú: Díleri; predstavitelia profesionálnych asociácií v oblasti
našich služieb; miestna a celoštátna tlač; finančné inštitúcie.
3. Posolstvo bude: Staráme sa o zákaznícke vzťahy vašich dílerov pomocou našej novej
servisnej linky.
4. Ako prostriedok komunikácie bude použité stretnutie s dílermi. Počas podujatia sa
uskutočnia nasledovné kroky: špeciálny časopis; špeciálne vydanie firemného periodika;
špeciálny katalóg služieb; prehľad dílerov; audiovizuálny materiál na míting; prehliadka
diapozitívov (slide show) na riešenie problémov; obal pre novinárov (press kit); dílerský
stôl s podrobnejšími informáciami.
5. Akcia sa uskutoční v novembri. Prieskum medzi dílermi ukázal, že najvhodnejším časom na
také podujatie bude november.
6. Hodnotenie sa uskutoční prostredníctvom prehľadu a osobnou komunikáciou s dílermi.
Ihneď po zorganizovaní zhromaždia prehľady predajcovia a pripravia správy na premýšľanie
pre dílerov.
7. Rozpočet organizácie bude mať tieto body: Miestnosť na zhromaždenie; stravovanie;
doprava; tlačené materiály; organizačný štáb; vzťahy k masmédiám; audiovizuálny materiál;
produkcia; profesionálny poplatok; rezerva21 .
20

KADIBESEGIL, S. M. The Best of Executions – The Seven Step Procedure for Public Relations Planning.
In Internat. PR Rev., 18, 1995, No. 1, p. 29.
21
KADIBESEGIL, S. M. The Best of Executions – The Seven Step Procedure for Public Relations Planning.
In Internat. PR Rev., 18, 1995, No. 1, p. 29 – 30.
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Dôležitá je aj „filozofia“ tejto metódy. Ide o to:
l
l
l
l
l
l
l

dokázať vašu tvorivosť
profesionálne prikročiť k problému
trafiť presne cieľ
dosiahnuť uspokojenie klienta s koncepciou aj rozpočtom
uskutočniť program, ktorý bude referenciou vašej kariéry v budúcnosti
vylúčiť neočakávané problémy počas realizácie
dosiahnuť dlhodobý vzťah s vaším klientom, spočívajúci na vzájomnom porozumení.22.

HODNOTENIE
Hodnotenie publicity môže mať kvantitatívny a kvalitatívny rozmer. Kvantita – meraná na
centimetre štvorcové, minúty, počet zmienok, citácií názvu firmy, organizácie či produktu,
alebo preratúvaná na alikvotnú hodnotu reklamy či inzercie v danom médiu – nám však málokedy
povie viac než fakt, že niečo bolo publikované. Hodnota tejto publicity však býva dôležitejšia.
Už citovaný F. Jefkins23 vyratúva niekoľko spôsobov posudzovania hodnoty publicity:
1. počet čitateľov, divákov, či poslucháčov, ktorí mali možnosť stretnúť sa s komunikovaným
posolstvom;
2. posudzovanie významu publicity z hľadiska záujmov organizácie/sponzora (napr. výrobca
populárnych motocyklov si bude viac ceniť publicitu v masovej tlači a producent super
drahých limuzín zasa publicitu v elitnej tlači);
3. „počet zásahov“ – pomer medzi rozoslanými správami a správami uverejnenými (takéto
hodnotenie môže otvoriť oči a priviesť ku kritickej analýze obsahu a formy news release,
výber cieľových publikácií a ciest doručovania správ);
4. tón publicity – je kritický, oceňujúci, zlepšil sa?
5. záznamy o fotografiách (ktoré periodiká uverejnili zaslané obrázky a v akej úprave);
6. efekt publicity (vyvolala ďalší záujem ľudí? telefonoval niekto? napísal list, článok, odpoveď,
reakciu?).
Na čo najpresnejšie hodnotenie výsledkov PR pôsobenia potrebujeme kvantifikované
ciele. Preto je taký dôležitý exaktný prieskum situácie pred konaním a komunikáciou a po nich.
Porovnaním výsledkov týchto prieskumov môžeme zistiť kvantitatívny posun – napr. verejnej
mienky, správania sa cieľového publika a pod.
Podobné postupy hodnotenia ako Jefkins uvádza aj P. Noble24 :
l
kvantita:
1. počet výstrižkov
2. objem publicity
3. počet zmienok
4. počet kľúčových posolstiev

22

KADIBESEGIL, S. M. The Best of Executions – The Seven Step Procedure for Public Relations Planning.
In Internat. PR Rev., 18, 1995, No. 1, p. 28 – 29.
23
JEFKINS, F. Planned Press and Public Relations. 3rd ed. London : Blackie Academic & Professional,
1993, p. 85 – 87.
24
NOBLE, P. A Proper Role for Media Evaluation. In Internat. PR Academic Rev., No. 1. Internat. PR Rev.,
18, 1995, No. 1, p. 6 – 7.
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kvalita:
1. náklad/počet čitateľov
2. priradenie (či je napr. celý článok priradený danej organizácii/firme/značke, alebo len
jeho časť)
3. charakter publicity (priaznivá – neutrálna – negatívna)
4. vplyv publicity, resp. jej sila (súvisí napr. s jej formou, titulkami, fotografiami,
ilustráciami, miestom na strane, dĺžkou a pod.)
l
ohnisko:
1. zdroj (novinár alebo nezávislý odborník)
2. médium (určitá publikácia či program)
3. mediálny sektor (celoštátne noviny, lokálna tlač, odborárska tlač a pod.)
4. médiá dovedna
l
štvrtý rozmer:
1. historické porovnania
2. porovnania s konkurenciou
3. porovnania cieľov
4. testovanie.
Uvedené aspekty hodnotenia publicity možno rozlične kombinovať a dospieť tak k pomerne
veľmi podrobným krížovým analýzam publicity.
Plánovanie v oblasti PR má často formu prípravy tzv. PR kampane. Toto slovo má síce
v postkomunistických krajinách určitú pachuť stariny a niečoho násilného a umelo
vykonštruovaného, v kontexte normálnej spoločnosti však celkom priliehavo vyjadruje isté
časové obdobie, počas ktorého sa naplno nasadzujú určité prostriedky, metódy a nástroje na
požadovanú zmenu či úpravu reality.
Plánovanie kampaní má niekoľko fáz:
1. formulácia problému (zrkadlenie špecifických požiadaviek organizácie, klienta, úlohy na
základe prieskumu); dôležitosť kvalitného zvládnutia tejto fázy podčiarkuje známa pravda:
správna formulácia problému – polovica riešenia;
2. určenie cieľa (realistické definovanie cieľového stavu, resp. medzicieľov, ktoré sa majú
dosiahnuť);
3. analýza publika a výber informačných posolstiev (opäť na báze preskúmania situácie,
zdôraznenie špeciálnych záujmových oblastí, tém, uhlov pohľadu a bodov);
4. odporúčané akcie (špecifikácia taktiky, možností a spôsobov dosahovania vytýčených
cieľov, vrátane výberu prostriedkov a médií);
5. časový rámec (harmonogram aktivít);
6. náklady na projekt (výška a štruktúra rozpočtu, dokumentácia nákladov);
7. návrh vyhodnotenia (určenie spôsobov a metód hodnotenia účinnosti kampane).25.
Prostriedky PR závisia od toho, čo, kde, za akých podmienok a okolností sa má dosiahnuť,
kto a ako sa má osloviť. Tu nám opäť pomôže tabuľka (s. 238), ktorú uvádza L. Ostergaard26.
Pochopiteľne, že tu ide o rozlíšenie rozličných druhov ľudskej činnosti, a preto výber
prostriedkov podlieha tomuto kritériu. Skutočná paleta používaných prostriedkov je omnoho
pestrejšia.
l

25

Pozri a porovnaj BASKIN, O. W., ARONOFF, C. E. Public Relations. 2 nd ed. Dubuque, 1988,
p. 138 – 139.
26
Public Information – Journalism or Marketing? In Internat. PR Rev., 17, 1994, No. 4, p. 29.
27
SMITH, P. R. Marketing Communications : An Integrated Approach. London : Kogan Page, 1993,
p. 34 – 40.
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MARKETING A/ČI PR?
Zaujímavý koncept marketingového komunikačného plánu uvádza P. R. Smith27 . Ide o tzv.
SCSTT + 4M akronymum (skratkové slovo):
l
Situácia (kde sme teraz?)
l
Ciele (kam sa chceme dostať?)
l
Stratégia (ako sa tam dostaneme?)
l
Taktika (detaily stratégie)
l
Terč (segmentácia a cieľové trhy)
+
l
Mužstvo (muži a ženy potrebné na dosiahnutie zámerov)
l
Mena (rozpočet – „money“)
l
Minúty (časová škála)
l
Meranie (monitorovanie účinkov).
Uvedené otázky je možné doplniť i o ďalšie:
l
Kde sme teraz? – Prečo sme tam?
l
Kde by sme mohli byť? – Za akých podmienok?
l
Ako sa tam dostaneme? – A kedy? – V akých časových horizontoch?
l
Ideme tam? – A chceme ísť tam? – Prečo?
Ich podstatou je analýza a syntéza, skúmanie celého procesu komunikácie a jej podmienok
ako východisko aj prostriedok účinného pôsobenia.
V každodennej praxi PR spravidla splývajú tzv. marketingové a „klasické“ vzťahy
s verejnosťou. Súčasnosť je marketingom takmer úplne prerastená a v bežnom živote
prestávame rozoznávať, čo je produktom skutočného nezávislého výskumu a relevantného
objektívneho odborného poznania, a čo výsledkom manipulácie, zákulisného ovplyvňovania
a dlhodobých úsilí propagovať určitú stratégiu, koncepciu, myšlienku, produkt, tovar, službu
či ľudí, hnutia, strany atď. a pod. To kladie mimoriadne nároky na etický a spoločensky
zodpovedný prístup v duchu trvalo udržateľného rozvoja a prežitia ľudstva. Ale to je už iná
kapitola PR.
Adresa autora: Doc. PhDr. IVAN ŽÁRY, CSc., e-mail: zary@internet.sk
Vysoká škola manažmentu (City University, Bellevue, USA) Bratislava
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Public Relations Methodic Procedures and Tools
by Ivan Žáry
K e y w o r d s : Methodic procedures, tools, goal, planning, implementation, control,
quantified goals (objectives), targeted informing of the public a its methods, tools, forms
and procedures, controllable and uncontrollable media, mass media relations, print
press, agencies, television, radio, management, administration, programming, public
relations mix, types of publics, practitioner of public relations, planning and timing,
evaluation of results, measurement, marketing and public relations, ethics and social
responsibility
Public Relations (PR) are means for targeted
informing and forming of the public needs
systematic approach and using wide palette of
methodic procedures and tools fitting into the
specific circumstances of each PR task. One of the
most frequently used communications tools are
the media – print press, newspapers and
magazines, television, radio, news agencies and also
new media – internet, e-mail, etc.
Inevitable for success in PR is appropriate
management, administration, research, planning,

implementation and control, measurements. PR
mix consists of many efficient tools and means
vehicles to deliver the specific information to
specific target groups. There are several main
groups of public and further subpublic – their
characteristics are crucial for the appropriate
approach. Inevitable part of the PR process is
evaluation. The best approach to evaluation is
measurement – using of quantitative methods:
comparing the quantified goals (objectives) to the
exactly measured outcomes.

Foto: Diana Mráziková

Z

MEDIÁLNYCH VÝSKUMOV

Analýza obsahu printových a elektronických
vydaní denníkov
HOSPODÁRSKE NOVINY, NÁRODNÁ OBRODA, PRAVDA, SME
ANDREJ TUŠER
Predložená analýza má prispieť k zmapovaniu súčasného stavu
rozvoja nových informačných médií vo vzťahu k obsahovému
zameraniu skúmaných periodík, porovnať ich tlačené a elektronické
vydania a zistiť rozdiely v ich obsahovej skladbe. Text je súčasťou
riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0073/03 Vplyv nových
informačných technológií na vydávanie tlače a na prácu novinárov
printových médií.
Je zrejmé, že vydania mienkotvorných denníkov (v abecednom
poradí Hospodárske noviny, Národná obroda, Pravda, Sme) nie sú
identické, pretože uplatňovanie špecifík daných technológií (printové,
elektronické) zákonite musí vplývať nielen na činnosť redakčných kolektívov pri štruktúre
periodík, ale aj na prijímanie a vnímanie ponúkaných prejavov adresátmi.
Zvolili sme prehľadnú metódu. Hodnotenie každého z denníkov (konalo sa koncom roka
2004) bude mať štyri časti. Prvú časť predstavuje bibliografia periodika, v druhej popíšeme
obsahové zameranie denníka stvárneného printovým spôsobom (obsahovú štruktúru
formujeme z hľadiska odvetví novinárskej práce na vnútornú politiku, zahraničnú politiku,
ekonomiku, kultúru, šport a čitateľský servis, okrem toho registrujeme špecializované prílohy),
v tretej časti jeho elektronickú podobu (podľa príslušnej ponuky a menu na portále ) a v štvrtej
časti porovnanie štruktúry oboch typov vydaní.
1. HOSPODÁRSKE NOVINY
Bibliografia periodika
Názov: Hospodárske noviny
Podtitul: Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones – Handelsblatt
Denník o ekonomike a politike
Vydavateľ: ECOPRESS, a.s.
Miesto vydávania: Bratislava, Seberíniho 1, P. O. Box 35
Tlačiareň: Bratislavské tlačiarne, a.s., Bratislava, Prístavná 1, P. O. Box 195
Periodicita: denník (v piatok vychádza víkendové číslo), 5x týždenne
Formát: 31,5 × 42 cm
Rozsah: 20 – 32 strán
Šéfredaktor: Alica Ďurianová
Zástupcovia šéfredaktora: Martin Podstupka, Peter Vavro, Tomáš Kurtanský
Hlavný sekretár: Anna Takácsová
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Regionálne redakcie: Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Rožňava, Žilina
Ročník: XII.
Náklad: cca 25 000 výtlačkov

Obsahová štruktúra printového vydania:
Redakcia uplatňuje prehľadnú štruktúru novín na tzv. sekcie (ich názvy sú vlastne záhlaviami
na stranách), čo umožňuje adresátovi rýchlo nájsť žiadanú tematickú oblasť. Charakteristickým
znakom novín je modrá farba, ktorá je zreteľná hneď z hlavičky (názvu) Hospodárske noviny.
Tlač periodika (vybrané fotografie a plošná inzercia) je čiastočne farebná.
Vnútorná politika. Toto novinárske odvetvie má primerané zastúpenie spravidla na dvochtroch stranách a poskytuje čitateľovi všetky najdôležitejšie informácie z vnútropolitickej
a spoločenskej oblasti. Dominujú tu rubriky (záhlavie) Spoločnosť a Spoločnosť/Politika,
v rubrike Názory a analýzy sa nachádzajú širšie súvislosti a prezentujú vlastné názory a postoje
redaktori i významní autori v danom odbore.
Zahraničná politika. Nachádza sa pod rubrikou (záhlavím) Zahraničie približne na dvoch
novinových stranách. Prináša spravodajské a publicistické novinárske prejavy, rozhovory na
aktuálne politické a spoločenské témy. Obsah je tematicky rôznorodý a pestrý. Vzhľadom na
základné ekonomické zameranie periodika ponúka pohľad najmä na najvýznamnejšie udalosti
vo svete, oživené krátkym spravodajstvom v rubrike Krátko.
Ekonomika. Nachádza sa pod rovnomenným názvom rubriky (záhlavia) na cca trochštyroch stranách. Súčasne s dennými resp. týždennými prílohami je toto odvetvie novinárskej
práce v denníku kľúčové. Prináša ekonomické témy, udalosti, osobnosti a trendy slovenskej
i svetovej ekonomiky, otázky podnikania, biznisu, makro- i mikroekonomickej problematiky
v spravodajských, analytických i názorových príspevkoch.
Kultúra. Vzhľadom na zameranie denníka sa tomuto odvetviu venuje redakcia minimálne.
Príležitostne sa publikujú prejavy v rubrike (záhlaví) na poslednej strane denníka pod názvom
Set a v piatkovej prílohe Civilizácia.
Šport. Z hľadiska rozsahu podobnú adekvátnu pozornosť venujú noviny aj športovému
odvetviu, spravidla na jednej novinovej strane v rubrike (záhlaví) Šport. Stručné spravodajské
informácie prináša v rubrike Krátko.
Čitateľský servis. Do tohto odvetvia zaraďujeme inštrumentálne (úžitkové) informácie
z rôznych oblastí (predpovede počasia, medicínske predpovede, sezónne správy o teplote vody,
denné televízne programy v rubrike Set), ale aj rôzne rady, odpovede na otázky z ekonomiky,
podnikania či práva v rubrike Servis, Poradenský servis.
Prílohy. Väčšina príloh má týždennú periodicitu. Sú to Podniky a trhy, Biznis, Osobné
financie, Peniaze a investície, Informačné technológie, Kvalita života, Európa, Kariéra,
Civilizácia, týždenník Formát a mesačník Reality.
Inzercia. Súčasťou obsahu Hospodárskych novín je inzercia – osobitne a prehľadne
označená. Nachádza sa na inzertných stranách, ťažisko je na plošnej (celostranovej) inzercii.
Rozsahom zaberá cca 20 percent plochy periodika.
Obsahová štruktúra elektronického vydania (www.hnonline.sk):
Dizajn strany má oranžovo-tmavomodrú kombináciu a uplatňuje prehľadný systém okien.
Pod logom HN a reklamným bannerom sa nachádza riadková ponuka: FINANCIE, REALITY,
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KARIÉRA, HNCUB, IT, IFORMAT, IHNED.CZ a potom Kontakt, Napíšte nám, Predplatné,
Inzercia, Aktuálne vydanie, RSS, PDA. Pod ponukou RSS a PDA upozorňuje na moderné
informačné technológie (RSS je čítačka, PDA vreckové počítače).
Na pravej strane sa nachádza stĺpcové menu s týmito položkami: HN RUBRIKY (Titulka,
Spoločnosť a politika, Slovensko/Svet, Ekonomika, Podniky a trhy, Burzové noviny, Názory
a analýzy, Zahraničie, Šport, Publicistika, Poradenský a právny servis, Kalendár podnikateľa),
VYHĽADÁVANIE, HN PRÍLOHY (Osobné financie, Biznis, Peniaze a investície, Európa, Kariéra,
HN Reality, Digitálny svet, Kvalita života, Kultúra, Civilizácia, Auto moto, Úžitkové a nákladné
autá), HN EXTRA (Infoservis vlády SR, Téma), PREDSTAVUJEME SA.
Ponuka HN Rubriky vedie ku konkrétnym článkom, HN Prílohy ku krátkym informáciám
o nich a plná verzia je uzamknutá. Po kliknutí vypíše iba oznam, znamenajúci priame prepojenie
na printovú verziu: „Viac v tlačenej verzii novín“. Pod odkazmi v ponukovom menu nasledujú
najčítanejšie texty a predpoveď počasia.
Porovnanie printového a elektronického vydania Hospodárskych novín:
Ak si bližšie všimneme obsahovú štruktúru každého z vydaní, viditeľná je úzka podobnosť
a korešponduje (až na niektoré rozdiely) s naším odvetvovým štruktúrovaním. V oboch
vydaniach sa totiž nachádzajú (aj keď nie v rovnakom poradí) identické názvy rubrík (sekcie,
záhlavia): SPOLOČNOSŤ A POLITIKA, ZAHRANIČIE, EKONOMIKA, ŠPORT, NÁZORY
A ANALÝZY, PORADENSKÝ A PRÁVNY SERVIS, i príloh: PODNIKY A TRHY, BIZNIS,
OSOBNÉ FINANCIE, PENIAZE A INVESTÍCIE, KVALITA ŽIVOTA, EURÓPA, KARIÉRA,
CIVILIZÁCIA, MESAČNÍK REALITY (HN REALITY).
Okrem previazanosti bežného denného printového vydania s elektronickým tu vidno aj
prepojenie s týždenníkom Formát. Mnohé príspevky totiž pochádzajú z ponuky serveru
IFORMAT, kde zasa možno nájsť príspevky zo základnej ponuky hnonline.sk. Tento server
nie je autonómnym prvkom, nefunguje úplne nezávisle od printového vydania, skôr upozorňuje
na jeho obsah.
2. NÁRODNÁ OBRODA
Bibliografia periodika
Názov: Národná obroda
Vydavateľ: PEGAS 2 SLOVAKIA, s. r. o.
Miesto vydávania: Bratislava, Nevädzová 5
Tlačiareň: VERSUS, a. s., Bratislava, Moskovská 4, Pribinova 21
Periodicita: denník, 6x týždenne
Formát: 31,5 × 42 cm
Rozsah: 24 strán
Šéfredaktor: Milan Stanislav
Zástupca šéfredaktora: Peter Krč
Mimobratislavské odbočky: Banská Bystrica, Vranov nad Topľou, Praha (ČR)
Ročník: XV.
Náklad: cca 20 000 výtlačkov

Obsahová štruktúra printového vydania:
Štruktúra novín je zrejmá zo záhlaví na jednotlivých stranách, sprehľadňuje obsahové
zameranie, čitatelia nachádzajú určité tematické okruhy na pravidelných stranách.
Vnútorná politika. Toto odvetvie zaberá v periodiku najväčší priestor. V záhlaví sa nazýva
Z domova a nachádza sa spravidla na troch prvých stranách. Vnútropolitická problematika je
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aj náplňou rubriky (záhlavia) Na tému dňa, ktorá sa objavuje trikrát v týždni. Redakcia prináša
v tejto rubrike pohľad na každodenné i osobitné problémy, skúma ich z rôznych aspektov
a hľadá najvýstižnejšie riešenie. Aj rubriky so záhlaviami Aktuálna publicistika a Názory,
komentáre sa venujú vnútropolitickým otázkam. Podrubrikami v nich sú pravidelné glosy pod
názvom Supím okom, na ďalších stranách sú to ešte rubriky Slovenské Marfyho zákony alebo
Odkazovač a každý pondelok prepis nedeľňajšej publicistickej relácie TV Markíza Na telo.
Zahraničná politika. Zahraničnopolitické problémy sa uplatňujú v rubrike so záhlavím
Svet, nachádza sa na jednej-dvoch stranách. V sobotnom čísle sa venujú ešte zahraničiu
príspevky v rubrike Víkend.
Ekonomika. Ekonomické témy sa nachádzajú pod záhlavím Koruna s rozsahom jednej až
troch novinových strán. Obsahovo je veľmi pestrá, zaoberá sa otázkami hospodárstva,
poľnohospodárstva, podnikania, financií, ekonomických a sociálnych reforiem, prináša aj kurzy
mien.
Kultúra. Odvetvie kultúry zaberá širokú škálu záujmov – venuje sa literárnym, divadelným,
filmovým, resp. hudobným témam a ich osobnostiam. Kultúrna problematika sa nachádza aj
v prílohách Štýl a Víkend.
Šport. Táto problematika má miesto na posledných štyroch až šiestich stranách novín. Obsah
je pestrý, prináša bohaté športové dianie z domova i zahraničia. Na stranách existujú ďalšie
podrubriky V skratke, V zahraničí, Zrkadlo, Program na víkend, Vyberáme z ponuky Terno.
Čitateľský servis. Nachádza sa na strane pod názvom Servis a ponúka širokú paletu
inštrumentálnych informácií: počasie, biopočasie, pranostika, horoskop, kalendárium
významných udalostí, programy televíznych a rozhlasových staníc, kín a divadiel.
Prílohy. Pravidelnými prílohami Národnej obrody sú Koruna, Automix, ZamestnanieKariéra, Veda a technika, Kompas spotrebiteľa, Počítače, Štýl, Dôchodková reforma, Víkend.
Inzercia. Inzertné strany aj inzertné materiály sú zreteľne označené. Objem inzercie je
pomerne nízky, pohybuje sa cca okolo 10 percent potlačenej plochy periodika.
Obsahová štruktúra elektronického vydania (www.narodnaobroda.sk):
V dizajne strany prevláda bledomodrá farba. Na jej vrchu sa nachádza upútavka na hlavné
články. Ponuka odkazov je z oboch strán obklopená reklamami a orientuje sa do riadkov:
KINO, DVD, OBCHOD, CD, DVD, ONLINE HRY, TV PROGRAM, TV TIPY, KULTÚRA, REALITY, UBYTOVANIE, PRÁCA, ARCHÍV, INZERCIA, KONTAKT. Odkazy smerujú na stránky,
ktoré sú súčasťou portálu.
Stĺpcové ponukové menu sa nachádza na ľavej strane: Aktuálna ponuka, HLAVNÁ
STRÁNKA, Z domova, Pápež Ján Pavol II., Aktuálna publicistika, Zo zahraničia, Financie,
Názory, komentáre, Kultúra, Šport, MS v hokeji 2005.
Druhá ponuka sa dotýka príloh: Prílohy, Slovensko a svet, Automobilová jar, Fortieľ, Zdravie,
Radíme, Reservé pre ženy, Automix, Kariéra, Dôchodková reforma, Kompas spotrebiteľa, Víkend,
Štýl, Veda a technika, Stavebníctvo, Čítajte zajtra na N.O.
Pod prílohami sa ešte nachádza odkaz na inštrumentálne informácie: kalendár kultúrnych
podujatí, predpoveď počasia, správy z Európy, ponuka práce.
V pravom stĺpci sú platené ponukové rubriky reality, ubytovanie, program TV Markíza. Aj
tu sa nachádzajú servisné ponuky ako kurzový lístok NBS, horoskop či anketa.
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Porovnanie printového a elektronického vydania Národnej obrody:
V tomto periodiku je veľmi podobná obsahová štruktúra každého z vydaní. Dokonca
elektronická podoba je akousi ponukou (takmer kópiou) printového denníka. Elektronické
príspevky zodpovedajú tým, ktoré sú publikované v tlačených novinách. Potvrdzuje to
identická škála ponúk v tlačenom a elektronickom vydaní a členenie na odvetvia novinárskej
práce: Z DOMOVA, AKTUÁLNA PUBLICISTIKA, ZO ZAHRANIČIA, NÁZORY,
KOMENTÁRE, KULTÚRA, ŠPORT, z príloh AUTOMIX, KARIÉRA, KOMPAS
SPOTREBITEĽA, DÔCHODKOVÁ REFORMA, ŠTÝL, VÍKEND, VEDA A TECHNIKA.
3. PRAVDA
Bibliografia periodika
Názov: Pravda
Vydavateľ: Perex, a. s.
Miesto vydávania: Bratislava, Trnavská cesta 39/A
Tlačiareň: PEREX, a. s., Bratislava, Hraničná 16
Periodicita: denník, 6x týždenne
Formát: 29,0 × 40,0 cm
Rozsah: 32 – 36 strán
Šéfredaktor: Petr Šabata
Zástupcovia šéfredaktora: Nora Slišková, Luboš Palata, Jakub Prokeš
Vydávajúci redaktori: Bohuš Lenický, Mikuláš Sliacky
Hlavný sekretár: Jela Hermanová
Filiálne redakcie: Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Ročník: XIV.
Náklad: cca 120 000 výtlačkov (vrátane remitendy)

Obsahová štruktúra printového vydania:
Štruktúra novín sa skladá zo sekcií, čo je zrejmé zo záhlaví na jednotlivých stranách. Tento
spôsob sprehľadňuje obsahové zameranie, čitatelia nachádzajú určité tematické okruhy na
pravidelných stranách.
Vnútorná politika. Záhlavie domáceho politického diania má názov Slovensko, prináša
celoštátne i regionálne informácie a publicistiku zhruba na štyroch novinových stranách. Má
podrubriky Stručne, na iných stranách aj Názory, Konečne, SMS ring, politická karikatúra.
Zahraničná politika. Zahraničnopolitická oblasť má záhlavie Svet na dvoch až troch
novinových stranách. Členenie tejto sekcie je bohaté na pravidelné podrubriky Stručne, List
z Ameriky, Panoráma, Okno do Bruselu, V tieni, Ako sa žije, Príbeh.
Ekonomika. Hospodárska problematika sa nachádza na dvoch až štyroch novinových
stranách. Prevládajú v nej analytické príspevky a je obohatená o podrubriky Stručne, Týždeň
na finančnom trhu, Po lopate, Kurzový lístok.
Kultúra. Spravodajské a publicistické informácie z bohatej ponuky kultúrneho diania majú
v Pravde miesto na jednej až dvoch novinových stranách. Podrubrikami sú Recenzia, Kultúrny
glosár Jozefa Švolíka, Stručne.
Šport. Športová problematika má svoje miesto na dvoch až troch posledných stranách
denníka. Je to silná stránka týchto novín, ktorá je prezentovaná pestrou škálou športových
odvetví aj ich žánrovým stvárnením. Jediná stabilná podrubrika sa volá Zaznamenali sme.
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Čitateľský servis. Inštrumentálne informácie, nachádzajúce sa na troch stranách Pravdy
majú záhlavie Ku káve. Podrubrikami sú tu Kaleidoskop, Predpoveď počasia, Horoskop,
V kinách a divadlách, komiks Garfield.
Prílohy. Pravidelnými prílohami periodika sú Šport, Vyznáte sa?, Zdravie, Kariéra, Auto Moto,
Financie, Technické spektrum, Kamelot, Reality, Intimity, Knihy, Sobota, Na cestách, Jedlo a pitie,
Bratislava, samostatná príloha týždenník Moment s podtitulom Magazín denníka Pravda.
Inzercia. Inzertná časť Pravdy je veľmi bohatá, z celkovej potlačenej plochy novín zaberá
25 – 30 percent.
Obsahová štruktúra elektronického vydania (www.pravda.sk):
V dizajne strany prevláda žlto-čierna farba, rovnako ako v printovom vydaní. Titulky,
ponuky a orámovanie okien sú tmavomodrej farby a jednotlivé rubriky majú vlastnú farbu. Je
tu aj ponuka WAP, PDA a čítačka RSS.
V hlavnej ponuke sú SPRÁVY, ŠPORT, TVOJE PENIAZE, KOKTAIL, AUTOWEB,
NAKUPUJEME, DENNÍK PRAVDA, O NÁS. Tieto majú charakter plnohodnotných stránok.
Popri vybraných príspevkoch z printovej verzie a samostatných častí portálu sú v ponuke aj
správy v obrazoch, kurzový lístok či predpoveď počasia.
Porovnanie printového a elektronického vydania Pravdy:
Na prvý pohľad sa môže zdať, že printová podoba denníka je obsahovo bohatšia a pestrejšia,
ako naznačujú jej záhlavia a podrubriky. V podstate však elektronický portál je mimoriadne
bohatý, pretože pod hlavnými ponukami sa nachádzajú ďalšie ponuky. Napríklad hlavná ponuka
Správy obsahuje informácie zo všetkých odvetví (vnútro, zahraničie, čiastočne i ekonomiku
a kultúru), hlavná ponuka Koktail má príspevky najmä magazínového typu, aj informácie
z kultúry, módy a i.
Okrem toho je tu zreteľné, a, dá sa povedať, i cielené prepojenie printovej a elektronickej
verzie, pretože pri viacerých príspevkoch v tlačenom vydaní denníka sú odkazy na portál
www.pravda.sk. Veľkou prednosťou periodika je hlavná ponuka Denník Pravda, ktorá
predstavuje elektronický archív publikovaných materiálov, a to pre všetkých zaregistrovaných
užívateľov internetu zadarmo. Portál www.pravda.sk je online vydaním tlačeného produktu.
4. SME
Bibliografia periodika
Názov: Sme
Vydavateľ: Vydavateľská skupina Petit Press, a. s.
Miesto vydávania: Bratislava, Námestie SNP 30
Tlačiareň: Petit Press, a. s., Bratislava, Olympia, a. s., Košice, Východoslovenské tlačiarne, a. s.,
Košice
Periodicita: denník, 6x týždenne
Formát: 31,5 × 42,0 cm
Rozsah: 32 – 40 strán
Šéfredaktor: Martin M. Šimečka
Zástupcovia šéfredaktora: Svetlana Kolesárová, Zuzana Račková, Jana Paulovská
Filiálne redakcie: Banská Bystrica, Košice, Poprad, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Žiar nad
Hronom, Žilina
Ročník: XIII.
Náklad: cca 75 000 výtlačkov
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Obsahová štruktúra printového vydania:
Štruktúra novín je zrejmá zo záhlaví na jednotlivých stranách, sprehľadňuje obsahové
zameranie, čitatelia nachádzajú určité tematické okruhy na pravidelných stranách. Podľa odvetví
novinárskej práce ich členíme nasledovne:
Vnútorná politika. Typickými rubrikami vnútropolitickej problematiky (uvedené sú
v záhlaviach) sú Spravodajstvo, Publicistika, Regióny, Názory, polemika. Nachádzajú sa na
cca piatich až šiestich stranách.
Zahraničná politika. Nachádza sa na dvoch až troch novinových stranách pod záhlavím
Zahraničie, niektoré príspevky aj v rubrike Názory, polemika.
Ekonomika. Ekonomickej problematike sa venuje redakcia na dvoch až troch novinových
stranách, záhlavie má názov Ekonomika. Obsahovo je veľmi pestrá, prináša spravodajské
i publicistické príspevky.
Kultúra. Tematika pod záhlavím Kultúra sa na dvoch až troch novinových stranách dotýka
domácej i zahraničnej proveniencie. Najčastejšie ide o filmové, hudobné a literárne recenzie,
rozhovory a profily umelcov, informácie o uskutočnených či pripravovaných podujatiach.
Príspevky z tejto oblasti sa nachádzajú aj na strane so záhlavím Ľudia a spoločnosť.
Šport. Tejto problematike sa pod názvom (záhlavím) Šport venujú v denníku spravidla
štyri posledné strany, niekedy aj viac. Zaoberá sa športovými udalosťami doma i vo svete
v rôznych podobách, doplnených výsledkovými tabuľkami, glosami, komentármi.
Čitateľský servis. Úžitkové informácie sa nachádzajú na novinovej strane so záhlavím
Programy, počasie. Sú to predovšetkým informácie o programoch televízií, rozhlasových staníc,
kín a divadiel na Slovensku, ďalej spravodajstvo o počasí doplnené grafmi, horoskop a iné.
Za určitý druh čitateľského servisu možno považovať stranu so záhlavím Blog. Možno ho
pokladať síce za verejný denník na internete, ale najlepšie príspevky sa objavujú aj v printovej
verzii novín. Redakcia (jediná na Slovensku) poskytuje priestor všetkým čitateľom na vyjadrenie
svojich názorov, pocitov, ale aj informácií o udalostiach či komentárov k nim.
Prílohy. Pravidelnými prílohami denníka sú Bratislava, Šport, Kariéra, poradenstvo, Počítače,
Magazín víkend a TV OKO ako farebná 32 stranová príloha magazínového charakteru. Okrem
toho redakcia obohacuje niektoré vydania aj o príležitostné prílohy.
Inzercia. Inzertné materiály majú rôznu podobu, od riadkovej, cez plošnú až celostranovú,
čiernobielu alebo farebnú. Rozsah inzercie počas týždňa je rozdielny, veľká časť sa umiestňuje
v rubrikách Kultúra a Bratislava, niekedy aj samostatne ako separát. Rozsah vo vzťahu
k potlačenej ploche sa pohybuje okolo 20 – 25 percent.
Obsahová štruktúra elektronického vydania (www.sme.sk):
V dizajne strany prevláda tmavočervená farba, aktuálne informácie majú oranžovú a pre
ďalšie členenie sa používa šedá farba. Elektronická verzia (SME online) sa aktualizuje nepretržite.
Vedľa loga sa nachádza prehľadná ponuka stránok, hlavné menu je v jednom stĺpci na
ľavej strane portálu a je veľmi bohaté: Teraz, Bratislava, Zábava, Cestovanie, Kultúra, knihy,
Mobil, Shop, Inzeráty, Hokej, Futbal, Reality, Pohľadnice, Hry, Email, Práca, Download,
PáčiNepáči, Fórum, Encyklopédia, Slovník. Ponuky hlavného menu sa opakujú aj nad logom
v rolovacej podobe pre rýchlejšiu navigáciu na stranách. Ďalšie stránky portálu sú mimo
hlavnej ponuky: Aero, Počítače, Blog.
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Špecifikom portálu je ponuka článkov z denníka: TITULKA, SPRAVODAJSTVO, NÁZORY,
BYTY, ZAHRANIČIE, KULTÚRA, EKONOMIKA, REGIÓNY, ŠPORT, SERVISY, MS V HOKEJI*
(*MS v hokeji sú špecifikom obdobia, v ktorom sa realizovala analýza portálov skúmaných
denníkov). Ako pokračujúca ponuka sú prílohy: Bratislava, Ľudia a spoločnosť, Škola a rodina,
Právo, Fórum, Veda, Počítače, Na cestách, TV Oko, Kariéra, Zdravie, Víkend, Reality, Auto-Moto.
Bohatosť portálu dopĺňa archív tém a videosprávy, odkazy na všetky súčasti portálu, chat
a okno Petit Press (Inzercia, Predplatné, Tiráž, Otázky).
Ľavý ponukový stĺpec uzatvára odkaz na sieť stránok titulov vydavateľstva Petit Press:
ĎALŠIE NOVINY, denník Korzár, MY – sieť regionálnych novín, denník Új Szó, The Slovak
Spectator, Spectacular Slovakia, Green Pages, SME-L – diskusný klub čitateľov.
Strednú časť stránky tvoria príspevky z printovej verzie denníka a odkazy na
najzaujímavejšie príspevky z iných častí portálu. Stĺpec napravo od článkov zahŕňa
Vyhľadávanie. Tam sa nachádzajú okná pre počasie, ďalej anketu, programy kín, divadiel,
rozhlasu a televízie, horoskopy a kurzy NBS.
Porovnanie printového a elektronického vydania Sme:
Obe verzie denníka Sme (printová a elektronická) sú v princípe samostatné a nie sú to
zrkadlové vydania. Elektronická verzia (SME online) je plnohodnotným serverom a neposkytuje
plné znenie tlačového vydania denníka, najmä inzerciu, ktorá sa publikuje v printovom vydaní,
a niektoré prílohy denníka. V istej rovine existuje v elektronickej verzii – okno Denník SME –
paralela s printovým denníkom. Tam sa nachádzajú identické rubriky: SPRAVODAJSTVO,
ZAHRANIČIE, EKONOMIKA, KULTÚRA, ŠPORT, SERVISY, NÁZORY, REGIÓNY, MS
V HOKEJI, podobne je to identické pri prílohách: Bratislava, Počítače, Kariéra, Víkend, TV
Oko.
Záver
Porovnanie printovej a elektronickej verzie štyroch mienkotvorných denníkov na Slovensku
(Hospodárske noviny, Národná obroda, Pravda, Sme) poukázalo na dynamicky sa rozvíjajúce
nové médium – online vydania na internete. Každý z denníkov ponúka určité špecifiká, a tak,
ako sa od seba odlišujú ich printové verzie, rozdielne sú aj ich internetové portály. A to nielen
z hľadiska sortimentu ponúk, ale aj ich dizajnu. V kontexte splnenia cieľov grantovej úlohy je
táto komparácia jedna z kľúčových.
Adresa autora: Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc.,
e-mail: andrej.tuser@fphil.uniba.sk
Pramene:
Práce študentov žurnalistiky, hodnotiace printové a elektronické vydania skúmaných
denníkov, vypracované na podnet prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc. a doc. PhDr. Samuela
Brečku, PhD. v intenciách grantovej úlohy VEGA č. 1/0073/03 „Vplyv nových informačných
technológií na vydávanie tlače a na prácu novinárov printových médií“ (Hospodárske noviny
– Petra Ďurove, Národná obroda – Filip Domovec, Pravda – Zuzana Kizáková, Sme – Tomáš
Hučko, Internetové vydania slovenských denníkov – Michal Brat).
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Noviny na webe
Správa z prieskumu čitateľov online vydaní slovenských mienkotvorných
denníkov
SAMUEL BREČKA
Prieskum čitateľov online vydaní slovenských mienkotvorných
denníkov sa uskutočnil v rámci projektu VEGA 1/0073/03 Vplyv
nových informačných technológií na vydávanie tlače a na prácu
novinárov printových médií.
1. Úvod do problematiky
Na rozdiel od klasických médií prinášajú médiá online množstvo
nových technologických možností, ale zároveň aj viaceré riziká. Klasické
médiá na internete majú zásluhou svojich technických možností viaceré
prednosti pred klasickými tlačenými, auditívnymi alebo audiovizuálnymi
médiami, pretože ponúkajú interaktívnosť (schopnosť zabezpečovať spätnú väzbu),
multimediálnosť (schopnosť zabezpečovať ponuku rôznych – písaných, tlačených, auditívnych
alebo audiovizuálnych médií), možnosť vyhľadávania a selekcie z takmer nepreberného množstva
obsahov, schopnosť nepretržitej aktualizácie, čiže rýchlu prístupnosť k archívom a iným
informačným zdrojom, ako aj nepretržité zabezpečovanie väčšiny z poskytovaných služieb. Toto
nové médium na jednej strane ohrozuje pôvodné distribučné možnosti klasických médií, ale na
druhej strane poskytuje vydavateľom a prevádzkovateľom médií možnosť šíriť aktuálne informácie,
reklamu a mnohé nové dodatkové služby ďalším komunikačným kanálom.
Noviny na internete alebo noviny online sú už niekoľko rokov súčasťou mediálneho
prostredia aj na Slovensku, preto je úplne normálne, že sa stávajú aj predmetom výskumu,
ktorý by rád odpovedal na otázku, ako sa zásluhou internetu, resp. internetového (online)
vydania novín mení produkcia, obsah a recepcia periodík, ktoré už nie sú tlačené na novinový
papier, ale majú inú (elektronickú) materiálnu bázu.
Internetové (online) vydania klasických médií, (novín, časopisov, rozhlasových
a televíznych staníc) patria k najviac navštevovaným internetovým stránkam nielen vo svete,
ale aj na Slovensku. Lenže konkurencia je silná, pretože mediálne produkty (najmä
spravodajstvo) ponúkajú aj iné subjekty – dodávatelia služieb online (providers), internetové
noviny a časopisy (e-zines), vyhľadávače, portály a pod. Tým podstatným spôsobom rozširujú
mediálnu ponuku, čo nezostáva bez vplyvu na klasické médiá, ktoré prestali byť výlučnými
poskytovateľmi mediálnych obsahov.
World Wide Web umožňuje celosvetovú, globálnu komunikáciu, čím z technického hľadiska
prekonáva všetky tradičné médiá. Aj prístup k tomuto novému médiu je špecifický, pretože si
vyžaduje napojenie počítača na internet, čo v súčasnosti nie je žiadna lacná záležitosť. Avšak
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tento pomerne drahý prístup umožňuje užívateľom komunikáciu z pracoviska alebo z domu
kedykoľvek s jednotlivcami a skupinami, ako aj využívanie všetkých dostupných obsahov na
internete.
Ak je užívateľ napojený, potom – na rozdiel od rozhlasového alebo televízneho vysielania
– je jeho prístup k online mediálnej ponuke časovo nezávislý. Nemusí čakať na termíny
vysielania spravodajských relácií. Najnovšie správy si prečíta, vypočuje alebo pozrie vtedy,
keď mu to vyhovuje.
Z tejto špecifickej autonómie profituje aj profesionálny komunikátor, redaktor online
redakcie. Nie je viazaný na redakčné uzávierky alebo na určitý čas vysielania a preto môže
svojim zákazníkom ponúkať spravodajstvo rýchlejšie ako iné médiá, vrátane rozhlasu.
Z hľadiska spôsobu recepcie je online médium najbližšie tlačeným médiám, nakoľko užívateľ
sám rozhoduje, ktoré informácie a v akom poradí bude prijímať. Avšak hypertext okrem toho
ponúka recipientovi „nekonečnú hĺbku“, možnosť pátrať po ďalších súvislostiach pôvodnej
informácie prakticky donekonečna. Často mu k tomu slúži v online ponuke priamo zahrnutá
vyhľadávacia služba. K pozadiu a súvislostiam sa môže dostať aj pomocou prístupu k archívom
a databázam.
Na rozdiel od novín alebo časopisov ponúka WWW okrem textov aj multimediálne prvky.
Informácie môžu byť sprostredkované vizuálne, auditívne i audiovizuálne, takže o ponuke
online možno hovoriť ako o symbióze tradičných médií. Pretože prezentácia špecifických
(obsahových) štruktúr je limitovaná veľkosťou monitoru počítača, vyžadujú sa od užívateľa
nové orientačné a navigačné schopnosti (zručnosti).
Okrem toho všetkého ponúka internet svojim užívateľom nový komunikačný potenciál –
interaktívnosť. Tá siaha od selekcie obsahu a účasti na anketách a hlasovaniach až po reakcie
na články a účasti na diskusných skupinách na zvolené témy.
2. Cieľ, realizácia, metódy a techniky výskumu
Cieľom výskumu bolo zistiť, ako vybraná skupina slovenského obyvateľstva, najmä
študenti, vnímajú rozdiely medzi tlačenou a online verziou novín. Na takéto porovnanie poslúžili
slovenské mienkotvorné denníky Hospodárske noviny, Národná obroda, Pravda a Sme.
V detailnejšom vyjadrení to znamenalo zistiť:
a) aké miesto zaujíma internet v štruktúre mediálnych informačných zdrojov skúmaných
respondentov;
b) ako často a kde skúmaní respondenti využívajú internet; a ktoré jeho služby využívajú;
c) ako skúmaní respondenti využívajú online vydania klasických médií;
d) ako často skúmaní respondenti čítajú tlačené a internetové (online) vydania slovenských
mienkotvorných denníkov a zároveň:
i. ktoré sekcie (rubriky) online vydaní jednotlivých denníkov skúmaní respondenti
najčastejšie čítajú;
ii. ktoré interaktívne prvky online vydaní denníkov skúmaní respondenti využívajú
iii. ktorú verziu (tlačenú alebo internetovú) respondenti uprednostňujú;
e) ktoré prednosti tlačenej alebo online verzie respondenti oceňujú.
Výskum sa uskutočnil v septembri až decembri 2004 technikou osobných štandardizovaných
rozhovorov, ktoré ako výskumní spolupracovníci (anketári) zabezpečovali študenti Katedry
žurnalistiky FiF Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci výskumnej akcie sa uskutočnilo viac ako 200
rozhovorov, ale po kontrole a vyradení nesprávne vyplnených dotazníkov bolo do počítačového
štatistického spracovania zaradených 192.
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V štruktúre skúmaného súboru bolo 47,4 % mužov a 52,6 % žien, 46,9 % respondentov vo
veku od 18 do 24 rokov, 24 % v kategórii od 25 do 34 rokov, 17,2 % vo vekovej skupine od 35
do 49 rokov a 12 % vo veku 50 a viac rokov. Zo vzdelanostných kategórií boli v skúmanom
súbore zastúpení stredoškoláci (64,6 %) a vysokoškoláci (35,4 %). Viac ako tretinu (34,9 %)
skúmaného súboru tvorili študenti, 9,5 % pracovníci v médiách a reklame, 7,4 % pracovníci
školstva a kultúry, ďalších 7,4 % pracovníci štátnej správy a samosprávy, 25,4 % pracovníci
v inom sektore, 6,3 % podnikatelia a 9 % tvorili respondenti s rôznym iným povolaním.
3. Internet v štruktúre informačných zdrojov
Keďže cieľom nášho výskumu bolo zistiť odlišné využívanie tlačených a internetových
vydaní vybraných slovenských denníkov, potrebovali sme najprv vedieť, ako tieto médiá
skúmaní respondenti využívajú a aké mieste tieto médiá zaujímajú v celkovej štruktúre ich
informačných zdrojov. Preto sme zisťovali, ako často sa z jednotlivých informačných zdrojov
informujú o tom, čo je nového doma a vo svete. Do škály zdrojov sme zaradili noviny, časopisy,
rozhlas, televíziu, internet a osobné rozhovory, pričom respondenti mali možnosť uviesť aj iné
zdroje. Túto možnosť však respondenti využili minimálne.
Okrem časopisov sú všetky skúmané zdroje dostupné svojmu publiku denne, pričom
aktuálne informácie možno z nich čerpať v priebehu dňa aj viackrát. Ako vidíme v tabuľke
č.1, rozhlas je z hľadiska spravodajstva ešte stále najoperatívnejším médiom, aj keď televízia
a internet sa mu približujú. Je pochopiteľné, že internet má najaktuálnejšie, prakticky kontinuálne
spravodajstvo, ale frekvencia jeho využívania v populácii je závislá v prvom rade od jeho
rozšírenosti, ale – ako uvidíme neskôr – aj od časových možností jednotlivých skupín povolania.
Frekvencia využívania internetu v skúmanej skupine respondentov je oveľa vyššia ako
v celkovej populácii Slovenska, preto naše zistenia nemôžu slúžiť ako reprezentatívne údaje.
Dôležité sú predovšetkým kvôli možnosti porovnania internetu s ostatnými médiami a jeho
odlišného využívania v jednotlivých skupinách respondentov.
Celkove najsledovanejším médiom je v skúmanej skupine respondentov televízia, ktorú
viackrát denne alebo denne sleduje 78,1 % respondentov. Z masových médií potom nasleduje
rozhlas (75,8 %), noviny (54,3) a nakoniec internet (54,1 %). Medzi informačnými zdrojmi ešte
stále dôležité miesto zaujímajú osobné informačné zdroje, ktoré denne (aj viackrát) využíva
73,9 % skúmaných respondentov. Z hľadiska cieľov výskumu je zaujímavé, že noviny a internet
sleduje približne rovnaké percento skúmanej populácie.

Práve porovnávanie tlačených a internetových novín nás primälo k tomu, že frekvenciu
využívania týchto dvoch informačných zdrojov sme si všimli podrobnejšie. Skúmali sme, aká
je frekvencia ich využívania v jednotlivých demografických skupinách.
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V tabuľke č. 2 vidíme, ako sa odlišuje frekvencia využívania novín z hľadiska pohlavia,
veku, vzdelania a povolania respondentov. Je zrejmé, že muži využívajú noviny ako zdroj
informácií častejšie ako ženy, z ktorých značná časť pravdepodobne číta najmä víkendové
vydania denníkov. V súvislosti s vekom sa potvrdzujú doterajšie poznatky o tom, že záujem
o noviny postupne klesá, takže mladí ľudia využívajú tento zdroj informácií zriedkavejšie ako
starší. V našom prípade to potvrdzujú údaje o výraznom náraste pravidelného využívania
novín so zvyšujúcim sa vekom. V najmladšej vekovej skupine číta noviny denne a viackrát
denne 40,9 %, ale v najstaršej až 81,8 % respondentov.
Vek veľmi úzko súvisí so vzdelaním, pretože v mladších vekových skupinách je oveľa viac
stredoškolákov (študenti) ako v skupinách starších. To je jeden z dôvodov, prečo respondenti
s vysokoškolským vzdelaním uvádzajú vyššiu frekvenciu využívania novín ako informačného
zdroja. Druhým dôvodom je všeobecne vyššia náklonnosť vzdelanejších ľudí k písanému
slovu. Čítanie tlače vždy úzko súviselo so vzdelaním.
Predchádzajúce zistenia nakoniec potvrdzujú aj rozdiely medzi jednotlivými skupinami
povolania. Vidíme, že noviny ako zdroj informácií najmenej často využívajú študenti (40,9 %)
a najčastejšie pracovníci školstva a kultúry (76,9 %), medzi ktorými je najviac vysokoškolákov.

Odlišná je situácia vo využívaní internetu. (Tabuľka č. 3.) Aj pre internet síce platí, že ho
častejšie využívajú muži (65,1 %) ako ženy (44,4 %), ale rozdiely z hľadiska veku už nie sú také
jednoznačné ako v prípade frekvencie využívania tlače. Najčastejšie internet využíva skupina
od 25 do 34 rokov, čiže mladí zamestnaní ľudia, ktorí majú prístup na internet na svojich
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pracoviskách. So zvyšujúcim sa vekom potom frekvencia využívania tohto zdroja klesá
a najnižšia je v najstaršej vekovej skupine. Najmladšia skupina sa pohybuje pod úrovňou
priemeru, pretože v škole možnosti častého (najmä viackrát denne) prístupu na internet nemá.
Potvrdzujú to nakoniec aj údaje z hľadiska vzdelania a povolania. Sú to práve študenti,
ktorí internet využívajú zriedkavejšie ako ostatné skupiny, medzi ktorými dominujú pracovníci
v médiách a reklame (88,8 % využíva internet denne a viackrát denne).

Doplňujúcim údajom o využívaní informačných zdrojov je údaj o preferovanom čase
ich využívania. Každé médium má aj z tohto hľadiska svoje špecifiká. Vo vzťahu k tradičným
médiám sú vcelku dobre známe, zaujímal nás preto najmä internet. Z údajov v tabuľke č. 4
vidieť, že ráno využívajú ľudia ako zdroj informácií najmä rozhlas a noviny (denníky), aj keď
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ich sledovanosť sa potom rozkladá na celý deň až do večera. Vyslovene večerným médiom je
televízia, ktorá ešte stále má len nepatrné množstvo raňajších a dopoludňajších divákov.
Zaujímavý je z hľadiska preferovaného času využívania internet, ktorý má najviac
užívateľov dopoludnia, popoludní a večer (v každom časovom úseku približne štvrtinu) a zvyšok
ráno a v noci. To pochopiteľne závisí od toho, kde majú užívatelia prístup k internetu. V pracovnej
dobe je to najmä na pracoviskách, večer a v noci najmä doma. O detailnejších otázkach
využívania internetu však budeme hovoriť v nasledujúcej časti správy.
4. Využívanie internetu
O tom, ako skúmaní respondenti využívajú internet, sme sa dozvedeli už pomerne veľa.
V predchádzajúcej časti správy však išlo najmä o to, aby sme videli miesto internetu v štruktúre
informačných zdrojov. Teraz sa budeme internetu venovať samostatne a najmä v širšom slova
zmysle, pretože internet neslúži svojim užívateľom len ako informačný zdroj. Jeho služby sú
podstatne širšie.
Ak sme sa predtým pýtali, ako často a kedy skúmaní respondenti využívajú internet,
v nasledujúcich otázkach sme sa tieto údaje snažili doplniť aj údajom o tom, kde a kde prevažne
internet využívajú. Internet totiž ešte nie je všeobecne dostupná služba ako napríklad televízia
alebo rozhlas. Pre určité sociálne skupiny navyše táto služba nie je celkom samozrejmá, preto
najmä mladí ľudia využívajú možnosti dostať sa na internet bez platenia – doma, kde to
financujú rodičia, v škole, prípadne na pracovisku rodičov. Pred niekoľkými rokmi to bola ešte
veľmi výrazná tendencia.1
4.1. Miesto a rozsah využívania internetu
V súčasnosti je už situácia trochu iná. Možnosti prístupu na internet sa rozšírili. Internet je
viac dostupný v domácnostiach a v internetových kaviarňach, preto najmä mládež nie je
odkázaná natoľko na pracoviská rodičov. Jasne to potvrdzujú aj údaje v tabuľke č. 5, ktoré
hovoria o tom, kde všade skúmaní respondenti internet využívajú a kde ho využívajú
najčastejšie. Z údajov je celkom zrejmé, že väčšina ľudí ho najčastejšie využíva na pracovisku,
aj keď takmer polovica už má prístup na internet aj doma. Dokonca takmer 28 % využíva
internet doma najčastejšie. Oproti nedávnym rokom je to výrazný pokrok. Pomerne prekvapujúci
je údaj, že viac ako tretina skúmaných respondentov využíva internet v internetovej kaviarni
a viac ako 10 % si túto možnosť volí najčastejšie. Internetové kaviarne sa v skúmanej skupine
respondentov takto stali tretím najdôležitejším miestom využívania internetu.

1

BREČKA, S. Mládež a médiá. In Otázky žurnalistiky, 42, 1999, č. 3. s. 218 – 222.
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Je pochopiteľné, že miesto využívania internetu závisí od rôznych faktorov. Iné možnosti
majú mladí študenti a iné zamestnanci podnikov, ktoré sú vybavené technickými možnosťami
napojenia na internet.

V tabuľke č. 6 vidíme, že všetky vekové skupiny nad 25 rokov využívajú internet najčastejšie
na pracovisku, jedine najmladšia veková skupina doma a až potom na pracovisku, v knižniciach
alebo v škole, prípadne aj u priateľov a známych, čo vyššie vekové skupiny vôbec nevyužívajú.

Pretože medzi stredoškolákmi sú najmä študenti, ich najčastejšie využívanie internetu sa
rozkladá medzi pracovisko, domácnosť, knižnicu a školu. Na druhej strane vysokoškoláci sú
už zamestnaní, takže najčastejšie využívanie internetu pripadá na pracovisko, prípadne na
domácnosť. Ostané miesta už nie sú natoľko dôležité. (Tabuľka č. 7.)
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Už predchádzajúce údaje naznačovali, že vo využívaní internetu môže byť zásadný rozdiel
medzi študentmi a ostatnými respondentmi. Potvrdzujú to údaje v tabuľke č. 8. Z nich je zrejmé,
že študenti využívajú internet najmä doma, v škole a v knižniciach, v menšej miere aj u priateľov
a známych. Naproti tomu príslušníci rôznych povolaní využívajú internet najčastejšie na
pracoviskách.
Z ďalších zistení vyplýva, že tretina (33,3 %) skúmaných využíva internet do 3 hodín
týždenne, čo je naozaj iba minimálne využívanie. Viac ako štvrtina (25,9 %) využíva internet od
3 do 9 hodín a ďalšia tretina (32,8 %) od 10 do 29 hodín týždenne. Viac ako 30 hodín týždenne
surfuje na internete necelých 8 % skúmaných respondentov.
Z jednotlivých demografických skupín sa internetu viac venujú muži (priemerne 12,5 hod.)
ako ženy (8,2 hod.) a mladší ako starší respondenti. Najviac využíva internet veková skupina
od 25 do 34 rokov (12,5 hod.), potom skupina od 35 do 40 rokov (10,2 hod.) a najmladšia
veková skupina od 18 do 24 rokov (9,2 hod.). Najmenej času strávia s internetom najstarší
respondenti nad 50 rokov (6,7 hod.).
4.2. Využívanie služieb internetu
Ďalšia otázka bola zameraná na využívanie jednotlivých služieb internetu. Z údajov
v tabuľke č. 9 je zrejmé, že najviac využívanou službou internetu je elektronická pošta, ktorú
využíva takmer 90 % skúmaných respondentov a ktorá je pre viac ako polovicu z nich zároveň
aj najviac využívanou službou. K ďalším najviac využívaným službám, ktoré využíva viac ako
polovica respondentov patria vyhľadávače, texty a klasické médiá. Ostatné služby jednotlivo
nevyužíva viac ako tretina skúmaných.

Študenti rovnako ako ostatní respondenti najviac a najčastejšie z rôznorodých služieb internetu
využívajú elektronickú poštu. Pravda, dôvody môžu byť a určite aj sú rôzne. Približne na rovnakej
úrovni využívajú aj vyhľadávače. Študenti však v oveľa väčšej miere využívajú diskusné skupiny
a (učebné) texty. Pracovníci z rôznych povolaní zasa častejšie ako študenti využívajú služby
štátnej a verejnej správy, internet banking a rôzne iné (bližšie nedefinované) služby.
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5. Klasické médiá na internete
O tom, že klasické médiá patria k najnavštevovanejším stránkam internetu, sme sa mohli
presvedčiť už z odpovedí na predchádzajúcu otázku. Aby sme spresnili, o ktoré kategórie
médií ide, pýtali sme sa, stránky ktorých klasických médií respondenti navštevujú. V tabuľke
č. 10 vidíme, že najnavštevovanejšie sú stránky domácich novín a časopisov. Noviny
a časopisy na webe čítava takmer 80 % skúmaných respondentov, pričom takmer 70 % zároveň
uvádza, že stránky týchto médií navštevuje najčastejšie. S veľkým odstupom za domácimi
novinami a časopismi potom nasledujú stránky domácich televíznych staníc, zahraničných
novín a časopisov, domácich rozhlasových staníc, zahraničných televíznych staníc a nakoniec
stránky zahraničných rozhlasových staníc.

Rozdiel medzi študentmi a ostanými povolaniami v navštevovaní stránok domácich novín
a časopisov nie je veľký (v neprospech študentov), ale stránky ostatných médií navštevujú
študenti častejšie. Celkom očividne to potvrdzujú údaje v tabuľke č. 11.

6. Slovenské mienkotvorné denníky na webe
V súlade s celkovým projektom VEGA sme za najdôležitejší cieľ výskumu považovali
porovnanie využívania tlačenej a online verzie slovenskej tlače. Na toto porovnanie sme si
vybrali štyri slovenské mienkotvorné denníky, známe aj svojimi internetovými vydaniami. Boli
to denníky Sme, Pravda, Hospodárske noviny a Národná obroda. Národná obroda síce
medzičasom zanikla, ale z hľadiska cieľov výskumu táto skutočnosť nie je podstatná.
Pre porovnanie bolo najprv potrebné zistiť, aká je čítanosť skúmaných denníkov. Aby sme
dodržali pravidlá porovnávania, zaradili sme do frekvencie čítania aj kategóriu „viackrát denne“,
ktorá sa v bežných výskumoch médií nepoužíva.

SAMUEL BREČKA: NOVINY NA WEBE

257

K výsledkom v tabuľke č. 12 treba uviesť, že aj keď je v skúmanej skupine respondentov
viac ako 80 % takých, čo v čase výskumu vôbec nečítali Hospodárske noviny a Národnú
obrodu, čítanosť mienkotvorných denníkov je medzi skúmanými respondentmi podstatne
vyššia ako v celkovej populácii. Je to výsledok vyššej vzdelanostnej úrovne, ale aj skutočnosti,
že medzi respondentmi bolo viac ako tretina poslucháčov novinárskych škôl. Najčítanejším
denníkom v skúmanom súbore bol denník Sme s viac ako 50 % pravidelných čitateľov
(pravidelne znamená viackrát denne, raz denne a viackrát týždenne), a potom Pravda, ktorá
mala pravidelných čitateľov viac ako tretinu. Hospodárske noviny a Národná obroda mali
takýchto čitateľov necelých 10 %.

Z porovnania údajov v tabuľkách č. 12 a 13 je zrejmé, že v čítaní oboch vydaní denníkov je
istá paralela. Čím viac má denník čitateľov svojej tlačenej verzie, tým viac má aj čitateľov
internetového vydania. Pravdaže, určitú rolu tu zohráva aj kvalita webových stránok. Napríklad
Sme je na internete od roku 1994 a má jeden z najnavštevovanejších portálov vôbec. Preto ani
neprekvapuje, že aj medzi skúmanými respondentmi má najviac čitateľov či návštevníkov.
Podstatné je však zistenie, že čítanie jednej alebo druhej verzie nie je vylučujúce alebo
nahradzujúce, ale vo väčšine prípadov komplementárne, doplňujúce. Zároveň to však
neznamená, že všetky denníky nemajú čitateľov, ktorí čítajú len tlačené alebo len internetové
vydanie. Nakoniec sa o tom môžeme presvedčiť z údajov v tabuľke č. 14.
Z údajov vyplýva, že webové stránky skúmaných denníkov navštevujú v oveľa väčšej
miere tí respondenti, ktorí čítajú aj ich tlačené vydania. Napríklad z respondentov, ktorí čítajú
Hospodárske noviny, navštevuje webovú stránky hnonline.sk až 50 %, pričom medzi nečitateľmi
sú to iba necelé 4 %. Podobne je to aj v prípade ostatných denníkov. Avšak internetové
stránky, resp. portály Pravdy, ale najmä Sme majú pomerne veľa návštevníkov aj spomedzi
ľudí, ktorí ich tlačené vydania vôbec nečítajú. Je to výsledok skutočnosti, že pomaly, ale iste
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sa postupne vytvára nová vrstva najmä mladých čitateľov, ktorí uprednostňujú čítanie
z obrazovky, pretože – ako uvidíme neskôr – im prináša iné možnosti, najmä interaktívnosť.

6.1. Čítanie sekcií (rubrík)
V snahe dozvedieť sa niečo aj o tom, o aké obsahy sa čitatelia internetových vydaní
skúmaných denníkov zaujímajú, zisťovali sme, ktoré sekcie, resp. rubriky čitatelia (návštevníci)
týchto stránok čítavajú. To znamená, že sme porovnávali len záujem čitateľov, aj keď v prípade
Hospodárskych novín a Národnej obrody ich bolo podstatne menej ako v prípade Pravdy
a Sme. Treba tiež dodať, že webové stránky jednotlivých denníkov nemajú rovnaké rubriky,
a že sme sa vo výskume snažili použiť univerzálnu kategorizáciu obsahov, ktorá by sa dala
použiť na všetky denníky. To však neznamená, že kategorizácia je vyčerpávajúca a že obsahuje
všetky možné sekcie všetkých denníkov. Išlo nám skôr o zistenie niektorých zásadných
podobností alebo odlišností.

Z údajov v tabuľke č. 15 vidieť, že rozdiely v záujmoch čitateľov internetových vydaní
skúmaných denníkov nie sú veľké. Napríklad rovnako veľký záujem majú čitatelia všetkých
stránok o aktuálne správy. Približne rovnako sa všetci zaujímajú aj o hlavné stránky, rôzne
zaujímavosti, vedu a techniku alebo cestovanie. Menšie rozdiely sú v záujme o politiku (nad
priemer tu vystupuje záujem čitateľov, resp. návštevníkov webovej stránky Hospodárskych
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novín (50 %)), kultúru (o ktorú sa zasa čitatelia HN zaujímajú najmenej), ale aj zdravie, knihy,
kariéru, školu a rodinu. Najväčšie rozdiely sme zistili v záujme čitateľov o ekonomiku a šport.
O ekonomiku sa výrazne najviac zaujímajú čitatelia webovej stránky Hospodárskych novín
(52,6 %) a o šport zasa najmenej čitatelia bývalej Národnej obrody (10,5 %). Pravda, toto
porovnanie by malo väčšiu výpovednú hodnotu, keby sme zároveň mali možnosť porovnať
reálnu obsahovú štruktúru jednotlivých internetových stránok skúmaných denníkov.

6.2. Využívanie interaktívnych prvkov
Jednou z dôležitých predností online vydaní periodickej tlače sú rôzne interaktívne prvky,
ktoré zabezpečujú dodatkové služby a najmä spätnú väzbu pre redakcie periodík. Pýtali sme sa
preto našich respondentov, ktoré interaktívne prvky z ponuky webových stránok skúmaných
denníkov využívajú.
V tabuľke č. 16 si môžeme všimnúť nielen celkové využívanie interaktívnych prvkov, ale aj
rozdiely medzi študentmi a ostatnými respondentmi. V prvom rade vidíme, že najčastejšie
využívaným interaktívnym prvkom je vyhľadávanie v novinách, potom možnosť prístupu do
archívu, diskusné fórum a možnosť reagovať na jednotlivé články, ako aj reagovať na otázky
rôznych ankiet. Ostatné možnosti využívajú skúmaní respondenti minimálne. Druhým dôležitým
poznatkom je zistenie, že študenti okrem multimediálnych obsahov a písania príspevkov do
novín využívajú všetky ďalšie interaktívne prvky vo väčšej miere ako ostatní respondenti.
Zatiaľ čo na ostatných pripadá 1,69 odpovede, v prípade študentov je to až 2,33 odpovede.
Najväčšie rozdiely sú vo využívaní možností reagovať na články, vyhľadávať v novinách
a využívať archív novín.
6.3. Uprednostňovanie tlačenej a online verzie denníkov
Už sme hovorili o tom, že značná časť skúmaných respondentov číta obe verzie vydania
skúmaných novín, ale že sa zároveň popri tradičných čitateľoch tlačenej verzie vytvára skupina
čitateľov, ktorí dávajú prednosť elektronickej verzii. Hovorili sme tiež o tom, že to môže byť
predovšetkým mladšia skupina čitateľov, ktorá vo väčšej miere využíva internet. Údaje
v tabuľke č. 17 túto hypotézu potvrdzujú. Pritom vek sa z demografických znakov ukázal ako
jediný významný faktor, ktorý rozhoduje o preferovaní jednej z dvoch verzií vydaní periodickej
tlače.
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Vzhľadom na to, že v skúmanej skupine viackrát denne alebo denne sleduje noviny (tlačené)
a internet takmer rovnaké percento respondentov (54 %) a že pomerne značná časť číta tieto
noviny aj na internete, je výsledok nášho skúmania do istej miery prekvapujúci. Viac ako 55 %
totiž preferuje tlačenú verziu a iba 16,5 % internetovú verziu slovenských mienkotvorných
denníkov. Viac ako pätina rovnako využíva obe verzie a necelých 6 % skúmaných nečíta ani jeden
z denníkov.

Vek je dôležitý najmä pri uprednostňovaní tlačenej verzie novín, keď na rozdiel od 52 %
v najmladšej vekovej skupine ju v najstaršej vekovej skupine preferuje až takmer 70 %
respondentov. Internetovú verziu najviac preferuje veková skupina od 25 do 34 rokov, čiže
mladí ľudia, ktorí sú už v zamestnaní a zrejme majú ľahší prístup k internetu ako študenti. Tí
zasa v najväčšej miere neuprednostňujú ani jednu verziu a rovnako využívajú obe.
7. Prednosti tlačených a online vydaní novín
Po predchádzajúcich zisteniach sa natíska otázka, kvôli čomu časť respondentov uprednostňuje
tlačené noviny a časť ich elektronické vydanie na internete. Predpokladali sme, že okrem už
spomínaných interaktívnych prvkov a doplnkových služieb to budú aj iné príčiny. Pri ich zisťovaní
sme dali respondentom na výber širokú škálu (25, resp. 30) vlastností, ktoré pri jednej alebo druhej
verzii oceňujú alebo oceňujú najviac. V nasledujúcich tabuľkách ich nebudeme uvádzať všetky,
len tie najdôležitejšie, resp. tie, ktoré sa v odpovediach vyskytujú najčastejšie.
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Väčšina z najčastejšie uvádzaných predností tlačených novín sa vzťahuje na ich
charakteristické vlastnosti, ale niektoré vychádzajú z porovnania s internetovým vydaním,
resp. z uvádzania nedostatkov elektronického vydania.
Z tabuľky č. 18 je zrejmé, že na tlačenej verzii novín respondenti oceňujú predovšetkým ich
portabilitu (prenosnosť), čiže možnosť čítať noviny kdekoľvek a kamkoľvek si ich vziať so
sebou. Tieto dve vlastnosti oceňuje viac ako 66 % respondentov. Ostatné už neprevyšujú
výskyt 40 %. Viac ako 30 % oceňuje skutočnosť, že v tlačenej verzii články nie sú krátené, že
grafická úprava týchto novín je prehľadnejšia a ďalšie dve vlastnosti sa znovu týkajú portability.
Tlačené vydania uprednostňujú aj tí, čo už si na ne zvykli, prekáža im vtieravá reklama na
internete, radi lúštia v novinách krížovky, vystrihujú si články alebo majú možnosť dostať sa
ráno k tlačeným novinám skôr ako k internetu, resp. nemajú bezplatný prístup na internet.
A aké argumenty používajú tí, čo dávajú prednosť elektronickému vydaniu novín? Aj
v tomto prípade sme z 30 možností do tabuľky zaradili iba 15 najčastejšie uvádzaných.

Približne polovica respondentov oceňuje možnosť výberu a skutočnosť, že väčšina
denníkov na internete aktualizuje svoje spravodajstvo priebežne, takže vydania novín online
sa z hľadiska aktuálnosti dostávajú na úroveň rozhlasu a možno ho aj predstihujú. Ďalej si
respondenti oceňujú možnosť prepojenia na iné domáce i zahraničné zdroje a prístup k širokej
ponuke služieb, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej časti. Nemenej dôležitými
vlastnosťami novín na webe je možnosť narábať s ich obsahom – archivovať alebo kopírovať
si články a potom ich spracovávať, prípadne aj posielať svojim priateľom a známym. Na rozdiel
od portability tlačených novín majú internetové noviny inú prednosť: Nemožno ich síce
prenášať tak ľahko ako novinové, ale na druhej strane ich možno čítať kdekoľvek v zahraničí
a navyše netreba za ne platiť.
Okrem uvedených odpovedí sa v menšej miere vyskytovali aj argumenty, že online vydania
novín sú nielen lacnejšie, ale aj farebnejšie, že reklama na internete je lepšia, internet názornejší,
noviny si možno zostavovať individuálne, texty sú kratšie a pod.
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8. Záver
Výskum, ktorý bol súčasťou projektu zameraného na skúmanie vplyvu nových
informačných technológií na vydávanie tlače, potvrdil, že nové technológie, tentoraz
reprezentované internetom, prinášajú nové aspekty aj do vzťahu čitateľov (najmä mladých)
k novinám.
Vyplýva to v prvom rade zo skutočnosti, že internet v súčasnosti už zaujíma dôležité miesto
v štruktúre ich informačných zdrojov a že popri klasických médiách (novinách, časopisoch,
rozhlase a televízii i osobných rozhovoroch) čoraz viac slúži na ich informovanie o tom, čo sa
nového deje doma i vo svete.
Predpokladom pre takúto pozíciu internetu a tým aj internetových novín je skutočnosť, že
internet je v súčasnosti už aj na Slovensku (najmä v skúmanej skupine populácie) pomerne
rozšíreným médiom a že je pre mnohých dostupný už nielen na pracovisku, ale aj v domácnosti.
Tým sa otvárajú možnosti pre intenzívnejšie využívanie jeho služieb, vrátane čítania
elektronických vydaní novín. Túto potenciálnu možnosť potvrdilo aj zistenie, že stránky
domácich novín a časopisov patria z klasických médií k najnavštevovanejším.
Najviac poznatkov z hľadiska cieľov výskumu však prinieslo skúmanie, ako respondenti
využívajú tlačené a online verzie slovenských mienkotvorných denníkov a ako hodnotia
prednosti jednej i druhej verzie. Ukázalo sa, že čítanie tlačenej verzie novín ešte stále
uprednostňuje väčšina, ale že noviny na webe si získavajú svojich priaznivcov, ktorí dokážu
oceniť ich špecifické a v tlačenej verzii neexistujúce možnosti.
Adresa autora: Doc. PhDr. SAMUEL BREČKA, PhD.,
Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,
tel.: 02/52 96 41 92, fax: 02/52 92 65 30, e-mail: samuel.brecka@fphil.uniba.sk
Foto: Diana Mráziková
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Elektronické vydania slovenských denníkov
Sme, Pravda, Hospodárske noviny a 24 hodín/Národná obroda
BRANISLAV ONDRÁŠIK – SILVIA STRUHÁROVÁ
Tento text je súčasťou riešenia grantovej
úlohy VEGA č. 1/0073/03 Vplyv nových
informačných technológií na vydávanie tlače
a na prácu novinárov printových médií.
Denník SME – Sme.sk
Online vydanie denníka SME – Sme.sk je
v sledovanej vzorke najnavštevovanejším
slovenským spravodajským serverom a je
sesterským portálom printového vydania.
Denník má zároveň jednu z najväčších online redakcií, ktorá už niekoľko mesiacov sídli v jednom
newsroome s printovým vydaním. Ak sa počítajú aj programátori a administrátori, celkovo v redakcii
pracuje 24 osôb. Na čele redakcie je riaditeľ elektronického publikovania vydavateľstva Petit
Press Valér Kot. Denne navštívi Sme.sk priemerne 75 000 unikátnych návštevníkov, za mesiac je to
polmilióna a zobrazení je mesačne 17 miliónov.
Podľa Valéra Kota nie je práca v online vydaní príliš odlišná od tej v printovom. „Výsledok
práce internetového redaktora je identický s prácou bežného novinára. Jediný rozdiel
spočíva v tom, že nie sme pod tlakom uzávierok, ale pod tlakom nepretržitého 24-hodinového
spravodajstva,“ hovorí Valér Kot. V SME online je totiž množstvo exkluzívnych a pôvodných
materiálov. Online noviny s printovým vydaním úzko spolupracujú, synergických efektov je
pritom podstatne viac, aké sú v danej chvíli redakcie schopné využiť.
Content Sme.sk je zadarmo a v daný deň takmer celý prístupný – online články, aj print.
Spoplatnených nemôže byť denne viac ako päť článkov z aktuálneho vydania SME, no iba do
18.00 h a potom sú sprístupnené bezplatne. Spoplatnené sú všetky články staršie než tri mesiace.
Každý predplatiteľ tlačeného vydania má pritom nárok na bezplatný prístup do archívu Sme
online, ktorý sa datuje až do roku 1994. Pri dennej výrobe redakcia využíva obe slovenské tlačové
agentúry – SITA, TASR, ale i servis britskej Reuters. Preberajú sa aj videosprávy z webstránky
spravodajskej televízie TA3. Na webe sa denne cez pracovný týždeň objaví asi 300 originálnych
online článkov (nerátajúc blogy), 200 – 250 sú agentúrne správy. Cez víkendy je to asi o tretinu
menej. Redakcia tiež vyrába niekoľko e-mailových newsletterov.
Unikátnymi na stránke sú blogy, ktoré v takejto forme doteraz neprevádzkoval žiaden
spravodajský server. „To je naša najvýznamnejšia differentia specifica, ktorá nám poskytuje
obrovský náskok pri redefinícii internetu,“ domnieva sa Kot. Postupne sa integrujú tematicky
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príbuzné články z blogov na podstránky. Vo výnimočných prípadoch (napr. bombové útoky
v Londýne z júla 2005) majú blogeri, žijúci priamo na mieste udalosti, úlohu tzv. občianskych
reportérov a bezprostredne prinášajú informácie. Blog.sme.sk patrí medzi najpopulárnejšie
rubriky online servisu, populárne sú aj Sport.sme.sk, Pocitace.sme.sk, Ekonomika.sme.sk,
Mobil.sme.sk či Hry.sme.sk.
Čo sa týka harmonogramu dennej výroby, jediným pevným termínom je 24. hodina, keď sa
na internet preklopí printové vydanie SME. Práca na online vydaní je nepretržitá, harmonogram
sa vzťahuje na služby, zastupiteľnosť editorov, resp. redaktorov. Internet je 24-hodinové
médium, jeho práca sa nikdy nekončí, iba sa preberajú jednotlivé služby – zmeny (tri). Ani
z hľadiska organizačnej štruktúry Sme.sk nekopíruje SME Print. Vedenie Sme sa vyjadruje iba
k strategickým a koncepčným otázkam portálu. Zástupca SME online sa ráno zúčastňuje na
porade redakcie tlačeného vydania. Niekoľkokrát do týždňa sa uskutočňujú aj operatívne
porady SME online.
Medzi priority SME online patrí v blízkej budúcnosti posilnenie komunitnej časti portálu –
social networking, audio- a videospravodajstva. Inzertné tržby dosahujú ročne vyše desať
miliónov slovenských korún.
STRUČNE: Denná výroba: 0.00 – preklopí sa printové vydanie novín na web; 10.00 – redakčná
porada printového vydania, účastní sa jej aj zástupca SME online; nepretržite, deň/noc –
aktualizujú sa pôvodné online články a agentúrne články, 200 – 300 denne, posiela sa niekoľko
newsletterov; počas týždňa – niekoľko operatívnych redakčných porád.
Počet pracovníkov, redaktorov: 24.
Návštevnosť webu (september 2005): mesačne unikátnych návštevníkov (UN): 469 788, denne
UN: 56 513, mesačný dosah: 26,34 %, denný dosah: 16,33 %.
Plány do budúcnosti: social networking, audio- a videospravodajstvo.
Príjmy z inzercie: vyše 10 miliónov Sk za rok.
Denník Pravda – Pravda.sk
Z mainstreamových printových médií je elektronické vydanie Pravdy – Pravda.sk druhým
najnavštevovanejším portálom (podľa výsledkov iAuditu z novembra 2005 ju však zo
spravodajských portálov predbehli nielen Sme online, ale aj Bleskovky, Orangeportal a
Markiza.sk). Mesačná návštevnosť sa pohybuje okolo 250-tisíc unikátnych návštevníkov,
počet zobrazených stránok je cca 6 až 7 miliónov. Denný reach je podľa iAuditu 29 500 unikátnych
návštevníkov (11,35 %, november 2005). Multimediálnym riaditeľom denníka Pravda (Pravda.sk)
je Jan Josef Kubíček. Obe redakcie – digitálna aj printová – sa nachádzajú v jednej budove.
V januári 2006 priamo na spravodajstve Pravda.sk pracovalo deväť ľudí, celkovo má online
redakcia 14 ľudí (vrátane programátorov a obchodníkov). Redakcia využíva aj prácu externistov.
Online redakcia a printová redakcia sa snažia spolupracovať. Denník je s online redakciou
spojený prostredníctvom avíz, odkazov na web, občas aj materiálov redaktorov online
oddelenia. Online zase avizuje denník, prináša najzaujímavejšie články z denníka, upozorňuje
na pripravované materiály.
„Redakčná práca sa nelíši od práce v printovej redakcii, spája však funkciu redaktora
i editora. Redigujúci, najmä ak sú zároveň autormi textov, majú vyššiu mieru zodpovednosti za
materiál, zodpovedajú nielen za obsah, ale aj za jazykovú korektúru materiálu,“ hovorí Ivan
Piovarči z Pravda.sk. Spravodajstvo zastrešuje vedúci dňa, je to jeden z redaktorov, ktorý má
v konkrétny deň právomoc i povinnosť bdieť nad celým spravodajstvom.
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Z printového vydania sa preklápajú na hlavnú stránku Pravda.sk a do rubrík len
najdôležitejšie a najzaujímavejšie materiály. Ťažisko online verzie spočíva v publikovaní
aktuálnych informácií, ktoré sa dejú práve v danom momente, zostavujú sa z vlastných informácií
získaných online redaktormi, informácií z printovej redakcie, agentúrnych správ, prípadne
ďalších zdrojov (televízia, rozhlas). Na webe možno nájsť aj kompletné printové vydanie (na
adrese dennik.pravda.sk). To sa pravidelne objavuje od 9.30 h. Články zostávajú na webe dva
dni a potom sú prístupné cez databázu spoločnosti Newton IT, ktorá preklápanie denného
printového vydania zabezpečuje. Archív bol v čase výskumu bezplatný.
Redakcia v súčasnosti pracuje so spravodajstvom agentúr ČTK, Reuters, TASR (s časovým
posunutím správ), SITA (veľmi obmedzené využitie s výrazným časovým posunom). Fotografie
čerpajú z Reuters a ČTK (v rámci neho servis AP). Cez deň sa pridá na web asi 30 až 60 článkov,
tie sú v priebehu dňa ďalej aktualizované. Čitatelia si môžu objednať bleskové spravodajstvo
a súhrny dňa z viacerých oblastí. V rámci týchto e-mailov sa čitatelia dozvedia aj o novinkách
na Pravda.sk.
Online redakcia je rozdelená na tri oblasti, každá z nich je samostatne riadená. Jedna oblasť
zahŕňa spravodajstvo a autoweb. Druhá oblasť je šport, koktail, cestovanie. Osobitnou časťou je
ekonomické spravodajstvo, ktoré pre Pravda.sk zabezpečuje server Tvojepeniaze.sk. Jedenkrát
mesačne je porada celej online redakcie. Porady jednotlivých oblastí si operatívne organizujú ich
vedúci každý deň. Slúžiaci redaktori počas dňa komunikujú elektronicky, takže je zabezpečený ich
vzájomný kontakt, aj keď sú mimo redakcie. Predstaviteľ digitálnej redakcie sa zúčastňuje
doobedňajšej i popoludňajšej porady. Redakcie printu i online tak majú prehľad o pripravovaných
témach, čo uľahčuje vzájomnú spoluprácu.
Služba v redakcii sa začína ráno o 6.00 h a končí cca o polnoci. V prípade mimoriadnych
udalostí (voľby, vojna v Iraku a podobne) bývajú služby aj celonočné. Najviac redaktorov je
v službe v najsilnejších časoch z hľadiska návštevnosti, od 8.00 h do 16.00 h.
Spravodajstvo vo všeobecnosti a Koktail má vysokú návštevnosť. Osobitné postavenie
má ekonomika na serveri Tvojepeniaze.sk (v súčasnosti najčítanejší ekonomický server, pred
online vydaním ekonomických periodík Trend, Hospodárske noviny i pred eko serverom
Zoznamu – Openiazoch.sk). Bonusom elektronického vydania Pravdy je, že poskytuje online
prenosy, najmä zo športových súťaží (futbalové, hokejové zápasy a podobne), ale nielen
z nich (návšteva pápeža). Ďalším špecifikom je práca s fotografiami – uverejňujú rozsiahle
fotogalérie, ale aj online rozhovory (s osobnosťami a zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí).
V blízkej budúcnosti sa pripravujú na zmeny v grafickej i obsahovej podobe servera.
STRUČNE: Denná výroba: do 0.00, resp. v prípade potreby počas celej noci: posledné
spravodajské vstupy na web, 6.00 začína sa služba v spravodajstve Pravda.sk, 9.30 zverejní sa
obsah printového vydania, počas celého dňa na web sa pridá 30 – 60 článkov, 8.00 – 16.00
pridáva sa najviac contentu na web, počas dňa: na e-mail sa zasiela bleskové spravodajstvo
a súhrny dňa z viacerých oblastí.
Počet pracovníkov, redaktorov: 14 ľudí (9 redaktorov) a externí spolupracovníci.
Návštevnosť webu (november 2005):
mesačne unikátnych návštevníkov (UN): okolo 250 000, denne UN: 29 500, mesačný dosah:
11,35 %, denný dosah: 7,09 %.
Plány do budúcnosti: zmeny v grafickej i obsahovej podobe servera.
Príjmy z inzercie: nie sú k dispozícii.
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Hospodárske noviny – Hnonline.sk
Internetová redakcia Hospodárskych novín Hnonline.sk je zo skúmaných periodík jednou
z najmenších – čo sa týka rozsahu, počtu zamestnancov či servisu pre čitateľa. V redakcii
pracujú dvaja redaktori a jeden externý spolupracovník (majú kanceláriu pri technickom oddelení
HN). Na jej čele v roku 2005 stál Marián Ivan, ktorý predtým pracoval aj v printovom vydaní
Hospodárskych novín. Redaktori internetu sa nezúčastňujú na redakčných poradách tlačeného
vydania, online verzia funguje viac-menej na preklápaní printového vydania a agentúrnych
správ. Väčšina printového contentu však zostáva pre užívateľov zamknutá. V iAudite sa stránka
Hnonline.sk nachádza v závere štvrtej desiatky. Údaje za september 2005 hovorili o takmer 2500
unikátnych denných návštevníkoch, denný dosah bol asi 0,7 percenta.
Zaujímavosťou webu HN je fakt, že drvivá väčšina obsahu zostáva pre užívateľov zamknutá,
čím sa dá vysvetliť nízka návštevnosť stránky. K tomuto rozhodnutiu dospelo vedenie
vydavateľstva Ecopress a redakcie novín v októbri 2004, keďže viaceré súkromné spoločnosti,
zaoberajúce sa mediálnym monitoringom, porušovali autorské práva HN. Niektoré neautorizované
firmy totiž šírili content ďalej s cieľom vlastného komerčného využitia, čím porušovali copyrightový
zákon. Spočiatku mali čitatelia prístup k celému obsahu, neskôr k obmedzenej časti a predplatitelia
printu k úplnej. V poslednej fáze už existoval iba obmedzený prístup.
Práca na novom vydaní sa začína večer okolo 22.00, keď asi do 23.00 externý pracovník
preklopí printové články na web. Ich malá časť je verejnosti prístupná úderom polnoci. Všetci
návštevníci majú možnosť vidieť headlines a perexy. Redaktori môžu pri odomykaní článkov
z prvej sekcie novín pracovať voľne (počet odomknutí je, samozrejme, obmedzený). Čo sa týka
sekcie Podnikov a trhov, Burzových novín a špecializovaných tretích sekcií printu len vo veľmi
obmedzenej miere, takže články z týchto rubrík otvorené takmer nenájdete. Výnimku tvorí príloha
Civilizácia (piatková spoločenská príloha), ktorá sa odomyká ako čítanie na víkend. Štandardne
odblokované sú aj komerčné prílohy, ako HN Reality (zaoberá sa trhom nehnuteľností na Slovensku
a inzerciou) či Digitálny svet (redaktori informujú o novinkách vo svete technológií).
Ráno začína práca na homepage medzi 8.00 – 8.30. Postupne sa odblokuje desať, pätnásť
až dvadsať pôvodných printových článkov počas celého dňa (trvá to do 16.00). V priebehu
dňa sa každých 15 až 20 minút pridáva nová agentúrna informácia zo servisu TASR, denne
maximálne 36 správ. Na webe sa môžu použiť fotky, ktoré HN zaradili už v tlačenom vydaní, no
musia pochádzať zo servisu TASR, resp. byť pôvodné.
Redakcia tiež čitateľom zasiela dva newslettre. Okolo 22.00 až 23.00 je to newsletter HN
Infoservis, keď vedúce vydania vyberú niekoľko pútavých abstraktov z článkov nasledujúceho
dňa. Ráno sa pošle newsletter HN e-mailom, ktorý obsahuje headlines všetkých článkov.
Podľa dostupných údajov je však čítanosť tejto služby relatívne nízka.
Podľa internetovej redakcie čítanosť webu za posledné dva-tri roky kontinuálne rástla, no
stále bola oveľa nižšia než v printe. Redakcia sa preto často snažila vedenie presviedčať, že
sprístupnenie článkov nie je na úkor tlačeného vydania Hospodárskych novín. Prieskumy
totiž ukázali, že predplatitelia využívali web najmä kvôli praktickej službe vyhľadávania.
Ani nepriaznivá situácia nebráni malej redakcii prichádzať s novými kreatívnymi ideami.
Chystá sa napríklad kompletne nový layout webu, chcú pridať nové služby zvyšujúce
užívateľský komfort, spolupracovať s novými webmi – najmä vyhľadávačmi, ktoré majú veľa
userov. Zatiaľ neuvažujú o videu, ale o sprístupnení audio súborov. V pláne je napríklad
zverejňovanie zvukových záznamov z populárnych diskusných fór HN Club, čo technológia
podporuje. Ročné inzertné tržby sa pohybujú okolo jedného milióna slovenských korún.
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STRUČNE: Denná výroba: 22.00 – 23.00 preklopí sa printové vydanie, posiela sa newsletter HN Infoservis, 0.00 – malá časť sa zverejní na webe, 8.00 – 16.00 odblokuje sa okolo 20
pôvodných článkov, ráno – posiela sa newsletter HN e-mailom, počas dňa – pridá sa maximálne
36 správ z agentúrneho servisu TASR.
Počet pracovníkov, redaktorov: dvaja a externý spolupracovník.
Návštevnosť webu (september 2005): mesačne unikátnych návštevníkov (UN): 33 024, denne
UN: 2431, mesačný dosah: 1,85 %, denný dosah: 0,7 %.
Plány do budúcnosti: nový dizajn, spolupráca s inými webstránkami, sprístupnenie audio
súborov.
Príjmy z inzercie: cca milión Sk za rok.
Denník 24 hodín – 24hod.sk (Národná obroda)
Denník 24 hodín na prelome augusta a septembra 2005 na trhu nahradil Národnú obrodu
a jej portál Narodnaobroda.sk vystriedal 24hod.sk. Už 13. januára 2006 však vyšiel naposledy.
Vlastníctvo, podobne ako u Národnej obrody, zostalo naďalej málo transparentné. Podľa
odborníkov skupina okolo zakladateľa TV Markízy a exministra hospodárstva Pavla Ruska
vzhľadom na nepriame osobné a kapitálové prepojenia vlastnila aj tento denník. Nový denník
chcel osloviť čitateľov, ktorým sa najpredávanejší slovenský denník a denný tabloid Nový
čas zdal príliš „hardcore“ , chcel sa zmestiť do medzery medzi tzv. serióznymi denníkmi
a vyzývavým bulvárom. Zaujímavosťou bol neobvykle veľký priestor venovaný športu. Mal
samostatnú druhú sekciu v rozsahu osem strán, čo bola tretina.
Vydavateľ začal podľa svojich vyjadrení s nákladom 25-tisíc kusov, víkendové vydanie
malo náklad 35 000. Predaj sa však mohol pohybovať okolo cifry desaťtisíc kusov, čo je vyše
50-percentná remitenda. Nebol však v overovaní nákladu ABC, takže je pravdepodobné, že
toto číslo bolo vyššie.
Online vydanie denníka 24hod.sk patrilo medzi contentovo najchudobnejšie, jeho obsah
tvorilo takmer výlučne preklopené printové vydanie. Za online vydanie zodpovedá súkromná
spoločnosť, na čele okruhu editorov a administrátorov (bolo ich 5 – 7) stál Vladimír Štrbík.
Jediným bonusom boli blogy, ktoré občas pripravili vlastní redaktori denníka 24 hodín. Blogy
vzišli z blogerského projektu Obroda.sk, kde písali i v čase prestávky mnohí novinári z Národnej
obrody. „Blog dáva možnosť redaktorom písať to, na čo nemajú v novinách priestor,“ hovorí
o rubrike Vladimír Štrbík. Pracovisko 24hod.sk pritom nesídlilo v priestoroch denníka. No aj po
pozastavení vydávania 24 hodín, portál 24hod.sk pokračoval v existencii.
Na webe sa denne nachádza asi 60 – 80 článkov, agentúrne správy sú z agentúr SITA,
TASR a zahraničné preklady. Medzi najpopulárnejšie rubriky patria Z domova, Gala a Reality
show. Zatiaľ sa denne pripravuje jedno vydanie. Redakčné contentové porady sú operatívne.
Nepochybnou výhodou webu je, že celý obsah i archív sú zatiaľ bezplatné. Podľa údajov
24 hodín mesačne zaznamenáva asi 400 000 návštevníkov.
Inzertné tržby nie sú známe.
STRUČNE: Denná výroba: jedno vydanie – preklopenie printového vydania, operatívne
blogy redaktorov, operatívne porady na pracovisku.
Počet pracovníkov, redaktorov: 5 – 7.
Návštevnosť webu (údaj 24hod.sk): mesačne unikátnych návštevníkov: cca 40 000, mesačne
400 000.
Plány do budúcnosti: rozširovanie obsahového pokrytia portálu (v podobe textu).
Príjmy z inzercie: nie sú k dispozícii.
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ANALÝZA INTERNETOVÝCH NOVÍN SME.SK
Na Slovensku bola v máji 2005 podľa viacerých zdrojov takmer 40-percentná penetrácia
internetových pripojení, zatiaľ čo napríklad vo Veľkej Británii vyše 50-percentná. Internetové
médiá majú u nás ešte rezervy, ktoré súvisia s technickými podmienkami prevádzkovania,
no počet online návštevníkov sa postupne zvyšuje. Ak porovnáme obsah internetových novín
s tlačenými médiami, rozhlasovým a televíznym vysielaním, je zrejmé, že dôvodmi sú
maximálna aktuálnosť, pohotovosť, rozsah informácií a interaktivita.
Denník SME bol vydávaný v online podobe už v roku 1994, t. j. v ranom štádiu internetu
v strednej Európe. Návštevnosť domény www.sme.sk od tých čias kontinuálne rástla a redakcia
Sme.sk, pochopiteľne, získala množstvo skúseností s vydávaním internetových novín. Preto
môžeme predpokladať, že vo virtuálnom svete slovenských online médií udávajú smer
internetové noviny Sme.sk.
Informačné zdroje
Internetové noviny Sme.sk využívajú štvoricu informačných zdrojov:
1. denník SME
2. agentúrne správy
3. pôvodné spravodajstvo
4. blogy
1. Spravodajstvo a publicistika denníka SME
Denník SME má konečnú uzávierku v redakcii medzi 23. a 24. hodinou. Z jeho obsahu
pripravuje oddelenie elektronického publikovania vydavateľstva Petit Press, ktorého súčasťou
je redakcia Sme.sk, podobne k polnoci (s výnimkou noci zo soboty na nedeľu, prípadne štátne
sviatky) nové vydanie internetových novín Sme.sk s nasledujúcim dátumom. Avšak Sme.sk
neposkytuje úplné znenie tlačeného vydania Sme. Dôvod tkvie v limitovaní prenosu dát, ale aj
v zámere vydavateľa a redakcie nebyť iba elektronickou kópiou Sme. V Sme.sk chýbajú niektoré
prílohy, tabuľky, grafy... a inzercia SME.
2. Agentúrne správy
Druhá oblasť práce redakcie spočíva vo vytváraní priebežne aktualizovaného spravodajstva,
ktoré pokrýva hlavné spravodajské segmenty – z domova, zo zahraničia, ekonomiky a športu.
Jednotlivé tlačové správy preberá z agentúr TASR, SITA, prípadne ČTK, fotografie a grafy najmä
z agentúry Reuters.
Redakcia Sme.sk spracuje a zaradí v priebehu 24 hodín do 250 nových správ. Pri takomto
množstve by bolo príliš nákladné prekladať správy do slovenčiny, konkrétne z agentúry
Reuters, prípadne ČTK. Zahraničné agentúry preto Sme.sk využíva doplnkovo. Okrem toho
preberá aj videospravodajstvo televíznej stanice TA3.
3. Pôvodné spravodajstvo
Ambíciou Sme.sk je prinášať aj pôvodné spravodajské materiály. Keďže príjmy na internete
sú zatiaľ na Slovensku obmedzené, možnosti vyslať redaktora na tlačovú konferenciu, alebo
zabezpečiť vlastné spravodajstvo z určitého podujatia, sú limitované. A tak si redakcia Sme.sk
vyberá témy a aktuality, ktoré spracuje a vydá, podľa toho, či ich prináša denník SME alebo
tlačové agentúry. V záujme čo najširšieho informačného záberu sa zameriava na udalosti, ktoré
spomínaná dvojica zdrojov nesleduje, prípadne si ich všíma len okrajovo.
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(Sekundárne sa redakcia Sme.sk síce obracia aj na redaktorov SME, ktorí boli na danej
tlačovej konferencii, avšak prepojenie oboch redakcií pri zabezpečovaní redakčných materiálov
zatiaľ pravidelne nefunguje. Redakcia tlačeného denníka sa podieľa na online spravodajstve
nesystematicky, prípadne s avizovaním, že sa danej udalosti bude SME venovať podrobnejšie.)
Športové spravodajstvo Sme.sk je výnimočné v tom, že redakcia si ho zabezpečuje vlastnými
silami. Čitateľov na internete totiž športové výsledky nezaujímajú v čase, keď ich vydajú
noviny, ale čo najskôr po skončení zápasu. Avšak redakcia, pochopiteľne, nevyšle napríklad
vlastných redaktorov na Majstrovstvá sveta v hokeji do Viedne, ale sleduje udalosti v priamych
prenosoch v televízii a komentuje ich priebežne. Prípadne vydá krátky online komentár
s popisom priebehu stretnutia.
Ide o sprostredkované spravodajstvo pre tých, ktorí nemajú možnosť sledovať dianie
v televízii, no zaujíma ich aj priebeh udalosti. Vzápätí po skončení zápasu Sme.sk publikuje
celkový výsledok a uverejní komplexný spravodajský materiál.
4. Blogovanie
Blogovanie považujú v Petit Presse za významnú vec, ktorú odštartovali na subdoméne
www.blog.sme.sk v novembri 2004. Blogy nie sú ani spravodajským, ani typickým publicistickým
žánrom. Majú však bližšie k publicistike, ktorá sa zvykne označovať ako občianska alebo
verejná žurnalistika (z angl. Citizen Journalism, Public Journalism). Ide o fúziu spravodajstva,
publicistiky a rôznych štýlov, prosto o tzv. participatívnu žurnalistiku – Open Source Journalism. Je to nový žáner, ktorý nie je v pravom zmysle slova novinársky, keďže autormi textov
a fotodokumentácie sú čitatelia.
Redigovanie redakčných materiálov
Redigovanie textov v internetových novinách Sme.sk podlieha rovnakým pravidlám, ako
v klasických printových médiách, či presnejšie denníkoch. Špecifiká však spočívajú v selekcii
textov podľa cieľovej skupiny čitateľov, čomu zodpovedajú rôzne úrovne ich kontroly a
úpravy. Ak má byť text publikovaný na homepage Sme online, je prioritou redakcie dbať na
jeho jazykovú čistotu. V tomto prípade mu editori venujú najviac pozornosti.
Redigovať treba aj agentúrne (slovenské i české) spravodajstvo, lebo sa v ňom nachádza
veľa chýb a nedorobkov. Keď editor Sme.sk zapretuje agentúrnu správu, pripíše k agentúrnej
značke aj svoju. Ak správa nie je komplexná, podľa interných pravidiel má povinnosť ju doplniť.
V internetových novinách je podstatná aktuálnosť. Keď sa udalosť stane v priebehu dňa,
denník SME print o nej, pochopiteľne, informuje na ďalší deň. Avšak internetové noviny ho
predbehnú. Pohotovo spracujú prvotne dostupné informácie z viacerých zdrojov a novinárske
výpovede zaradia na internetovú stránku Sme.sk čo najskôr. V printovom denníku udalosť
zvyčajne vyjde spracovaná detailnejšie. Vzhľadom na početnejšie zloženie redakcie a časový
faktor býva zmapovaná z viacerých pohľadov a obohatená o nové fakty.
Označovanie priority informácií
V spravodajských materiáloch používajú v Sme.sk označenie stupňa dôležitosti – ako
v spravodajstve z domova, tak aj zo zahraničia, ekonomiky či športu. Redakcia ich selektuje do
troch úrovní, a to tak, že im priraďuje určitú prioritu.
Ak materiál dostane prioritu 1, ide o najdôležitejšiu správu dňa, ktorá sa zobrazí priamo na
titulnej strane Sme.sk v rubrike Teraz.sme.sk medzi trojicou najrelevantnejších správ
z uplynulých hodín – z domova, zo zahraničia, ekonomiky a športu. Ak dostane prioritu 2,
zobrazí sa v jednotlivých sekciách a prílohách, napríklad Veda. Prioritu 3 majú ostatné správy.
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Rovnakým spôsobom oddelenie elektronického publikovania vydavateľstva Petit Press
zabezpečuje publikovanie správ na doméne www.post.sk. Systémy sú prepojené – ak sa správa
s prioritou 1 zobrazí na homepage www.sme.sk, automaticky je exportovaná aj na www.post.sk
ako aktuálne spravodajstvo SME v podobe titulku redakčného materiálu s linkom na jeho plné
znenie.
Cieľom určovania priorít je selektovať informácie, ktoré by mal návštevník Sme.sk uvidieť
primárne, teda okamžite, a ktoré sekundárne. (Ak ho napríklad zaujíma športový výsledok a
nie je to udalosť medzinárodného významu, informáciu nájde aj na subdoméne
www.sport.sme.sk). Týmto spôsobom chce vydavateľstvo garantovať výrobu internetových
novín, ktoré by boli nielen neustále aktualizované a dopĺňané o nové informácie, ale zároveň
by poskytovali odpoveď na otázku, ktoré informácie sú závažné. Ide teda o pridanú hodnotu
pre čitateľa Sme.sk, ktorý navštevuje doménu www.sme.sk so zámerom čítať len relevantné
informácie.
Prirodzene, spomínaný výber je poznačený určitou mierou subjektívnosti, no na základe
manuálu a kódexu oddelenia elektronického publikovania je podriadený zámeru vydavateľa
spravodajsky pokrývať udalosti čo najkomplexnejšie a najobjektívnejšie. (Napríklad, keď sa
na jar 2005 konalo v Bratislave stretnutie prezidentov Ruska a USA, redakcia vytvorila
samostatnú rubriku, venovanú summitu. Pričom domáce a zahraničné spravodajstvo o ňom
„mlčalo“, a „odkazovalo“ čitateľov na spomínanú špecializovanú prílohu, kde našli všetky
podstatné a dostupné informácie, súvisiace s udalosťou, vrátane fotoreportáží a
audiozáznamov.)
Prečo nový žáner
Blogy sú akýmsi subjektívnym denníkom čitateľov na internete. Ich účel nespočíva
v spravodajskom popise udalostí, ale v tvorbe množstva odbornejších pohľadov na rôzne
problematiky so zámerom obohatiť obsahovú štruktúru denníka SME. Blogovanie je v podstate
vytvorenie priestoru pre vznik ďalšej úrovne zdroja informácií. Typickým blogerom môže byť
napríklad fyzik, ktorý sa venuje určitej odbornej téme a súčasne má potrebu o svojej práci
informovať verejnosť. Avšak okrem toho sa môže vyjadrovať aj k všeobecným spoločenským
témam.
Dôvod, prečo sa v internetových novinách Sme.sk rozhodli pre projekt blogov, je
vysvetlený na http://info.blog.sme.sk: „V denníku SME veríme, že internet zásadne mení úlohu
médií vo svete. Novinári už nie sú len vysielateľmi informácií a čitatelia ich prijímateľmi.
Projekt Blog.sme.sk by mal byť novým priestorom na spoločenskú diskusiu, ktorá by mala byť
voľnejšia a zároveň odbornejšia, ako diskusie k článkom. Mal by byť priestorom na
komunikáciu medzi novinármi, expertmi a čitateľmi – a zároveň miestom, kde sa každý čitateľ
môže stať novinárom, pretože určite existuje oblasť, v ktorej je sám odborníkom.“
Prostredníctvom blogov majú možnosť čitatelia písať o tom, v čom sa vyznajú, čo ich baví, teší
alebo zarmucuje. Možno o finesách ich profesie, o skorumpovanom úradníkovi v ich obci,
o tom, kde sa najlepšie lyžuje, o problémoch s dopravou v ich meste, alebo i o tom, ako ich
dnes rozosmiali deti. Projekt je veľmi úspešný – v návštevnosti čitateľov i v počte ľudí, ktorí
majú o blogovanie záujem.
Blogy posúvajú mediálne hranice v internetovom i klasickom printovom médiu.
V pondelkovom vydaní denníka SME totiž vychádza jedna novinová strana, zložená z najlepších
blogov uplynulého týždňa a v ďalších vydaniach denníka je uverejňovaný zatiaľ jeden top
blog.
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Ďalším dôvodom, prečo sa vydavateľstvo denníka SME a Sme.sk pre projekt blogov
rozhodlo, je podpora demokracie na Slovensku poskytnutím možnosti bezprostredne sa
vyjadrovať k veciam verejným. Aj v zahraničí je blogovanie populárne, pretože „dáva hlas
tým, ktorí ho nemajú“.
Špecifiká redigovania blogov
Úlohou editorov portálu www.blog.sme.sk je selektovať informačne hodnotné materiály.
Problematické bývajú najmä otázky posúdenia obsahu blogov, nie štylistické či gramatické.
V prípade akýchkoľvek pochybností si redakcia „zvolá e-poradu“. Ak editor zachytí blog,
vhodný na uverejnenie v denníku SME print, ihneď ho označí, aby nezanikol v mase iných
autorských výpovedí. Denne vzniká v sekcii blogov približne 150 textov. Medzi blogermi je aj
veľa grafomanov, no editori majú dostatočnú redakčnú prax na to, aby rozlíšili „zrno od pliev“.
Triediť blogy na samostatné rubriky a podrubriky si môžu aj samotní autori, no ich uverejnenie
na inom mieste ako na www.blog.sme.sk je na výbere editorov. (Pod podmienkou, že autor
označil text príslušným parametrom, na základe čoho môže byť publikovaný aj mimo jeho
osobného blogu.)
V systéme existujú tri úrovne triedenia:
1. rubriky autora v rámci jeho blogu (napr. Bednar.blog.sme.sk)
2. rubriky subdomény www.blog.sme.sk
3. rubriky domény www.sme.sk
Každý bloger už pri registrácii akceptuje podmienky, na základe ktorých môže službu
využívať. V Kódexe blogera je presne definované, čo by sa v tomto žánri objavovať nemalo.
Oddelenie blogov Sme.sk malo na konci roku 2005 siedmich editorov. Ich kompetencie sú
presne rozdelené. Spracúvajú každý text a vyberajú ho do rubrík – SME si všimli, Najlepšie za
týždeň... Cez ich oči a ruky prechádzajú všetky nové texty, pričom sa rozhodujú podľa vopred
určených redakčných pravidiel. Redigovanie blogov je absolútne špecifické. Editori blogov
majú v náplni práce nielen štylistickú úpravu, ale aj jazykovú korektúru. No až vo chvíli, keď
autor prejaví záujem o publikovanie jeho blogu aj na Sme.sk, pristúpia k úprave jeho textu.
Editor do textu blogera proti vôli autora nikdy nezasahuje. Ak je to nutné, požiada ho
o jeho úpravu. Ak bloger žiadosti nevyhovie, článok nie je publikovaný, prípadne iba v rámci
blogu autora. Krajným riešením je stiahnutie celého blogu a zablokovanie prístupu do systému,
čo sa však po vyše roku existencie sekcie blogov nestalo.
Poéziu a prózu, ktoré sú tiež súčasťou portálu blogov, editori nekorigujú. V tomto prípade
redakcia považuje za nemiestne zasahovať do nich nejakým jazykovým purizmom, aj napriek
tomu, že sa v nich sem-tam vyskytujú i hrúbky. Editori pristupujú k literárnej tvorbe blogerov
ako k autorským originálnym výpovediam.
Spotrebiteľské témy, zábava i komentáre čitateľov
Ponuka Sme.sk je pestrá. Obsah internetových novín tvoria okrem spravodajských
a publicistických novinárskych výpovedí, blogov a doplnkových obrazových materiálov aj
nenovinárske prejavy – inzercia, servisné informácie a oddychové rubriky. Sme.sk sa totiž
usiluje získať aj priazeň návštevníkov internetu, ktorí v tomto priestore hľadajú relax a zábavu.
Redakcia preto včlenila do obsahovej štruktúry aj sekcie, ako páči-nepáči, súťaž, zábava,
anketa, diskusie, aukcie, lístky, fórum, hry, shop, chat, aero, počítače a ďalšie. Tradičnými
servismi sú kurzy, horoskopy, počasie a programy – televízne, rozhlasové, divadiel i kín.
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Sme.sk ponúka v hlavnom menu rebríček najnavštevovanejších článkov (na základe
návštevnosti na príslušnej podstránke) a najdiskutovanejších materiálov za určité časové
obdobie. Konkrétne top 10 najčítanejších s počtom pripojených návštevníkov, top 20 za
posledné tri dni a top 50 – najdiskutovanejších a najčítanejších článkov za posledný mesiac.
Často navštevovaná je aj rubrika reprezentatívnych prieskumov.
Internetový denník monitoruje i viaceré špecifické, čitateľsky atraktívne témy, napríklad
mobilné telefóny. Obsah sekcie internetových novín Mobil.sme.sk vzniká prevažne z pôvodných
redakčných materiálov, vrátane osobitných databázových rubrík, ktoré umožňujú napríklad
porovnávať jednotlivé značky telefónov na základe ich technických parametrov – počtu farieb
na displeji a pod.
V sekcii knihy nájdu čitatelia informácie o knižných novinkách, rozhovory so spisovateľmi,
informácie o autoroch, ich prvotiny... Podobne v kultúre aktuality o filmoch, divadlách, galériách
či hudobných podujatiach. Sekcie žena a intimita odpovedajú na závažné otázky zo súkromia.
Sekcia reality je rozčlenená na viacero podsekcií, ktoré poskytujú návštevníkovi vyčerpávajúci
prehľad o situácii na našom trhu s nehnuteľnosťami. Portál www.tahaj.sk obsahuje knižnicu
softvéru, ktorý je roztriedený podľa účelu. Na www.inzeraty.sk je zaraďovaná riadková inzercia
zo všetkých oblastí.
S technologickými možnosťami internetu súvisí aj ponuka smerom k čitateľom pridať ku
ktorémukoľvek materiálu komentár – spätnú väzbu autorovi, prípadne ostatným čitateľom.
Komentáre čitateľov ubezpečujú autora o zaujímavosti jeho výpovede, obohacujú tému o ďalšiu
skúsenosť, prípadne posúvajú opisované problémy bližšie k riešeniu či polemiky do inej roviny.
Zloženie redakcie Sme.sk
Editori sú navzájom zastupiteľní a pracujú podľa rozpisu služieb. Sme.sk má široký informačný
záber, a tak pracovníci oddelenia majú často kumulované funkcie – redaktor robí aj editorskú
prácu a naopak. Agentúrne spravodajstvo zabezpečujú nepretržite dvaja editori, ktorí sú zároveň
aj redaktormi pôvodného spravodajstva z domova, zahraničia, ekonomiky a športu. Športové
spravodajstvo má navyše dvoch samostatných redaktorov – jedného na futbal a druhého na
hokej, pričom prvý z nich je aj programátorom oddelenia elektronického publikovania.
Obsah rubriky www.mobil.sme.sk má na starosti jeden editor a redaktor v kumulovanej
funkcii. Sekcia www.hry.sme.sk má dvoch editorov a súčasne redaktorov na polovičný úväzok.
Redakčný tím sekcie tvorí 10 až 12 externistov, ktorí pracujú za honorár. Pre sekciu
www.cestovanie.sme.sk vytvára redakcia pôvodný obsah v spolupráci s inými špecializovanými
cestovateľskými stránkami. Preberá napríklad recenzie hotelov v rôznych krajinách, alebo
snehové spravodajstvo. Pre sekciu www.zabava.sme.sk pracuje jeden redaktor a jeden editor,
plus viacerí dopisovatelia, ktorí však nie sú honorovaní (pretože autorstvo vtipov sa nedá
dokázať). Množstvo materiálu, ktoré zasielajú čitatelia, má editor za úlohu v prvom rade
selektovať. Rubrika www.blog.sme.sk má, ako už bolo spomenuté vyššie, siedmich editorov,
ktorí sú zároveň blogermi. Redakčnú radu tvorí okrem nich štyridsať blogerov (tzv. VIP blogerov,
čiže autorov, ktorí píšu kvalitne dlhý čas).
Od členov redakcie sa automaticky očakáva, že vedia pracovať s počítačom, dokážu zmenšiť
fotografiu, urobiť z nej výrez, vytvoriť hypertextový odkaz, ktorý čitateľa presmeruje na inú
stránku a podobne. Ak technické náležitosti práce pre internetové noviny neovláda bloger,
v redakčnom systéme má k dispozícii presné návody, ako postupovať.
Oddelenie elektronického publikovania vydavateľstva Petit Press zabezpečuje okrem
internetovej stránky www.sme.sk aj prevádzkovanie portálu www.post.sk s ponukou
spravodajstva, blogov a doplnkových služieb, vrátane bezplatnej e-mailovej pošty.
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Honorovanie autorov
Honorárový rozpočet v redakcii Sme.sk podľa jej interných pravidiel nemožno prekračovať.
O výške honorárov rozhodujú editori danej sekcie na základe kvality a originality textu, prípadne
podľa kritéria návštevnosti. Všetky blogy publikované aj v printovom denníku SME, na rozdiel
od online denníka Sme.sk, sú honorované. Výška honoráru sa pohybuje od 250 do 550 Sk,
pričom záleží od dĺžky a hodnoty textu. Za normostranu dostane autor priemerne 200 Sk.
Pri štarte projektu blogov v novembri 2004 začala redakcia spolupracovať so štyrmi VIP
blogermi, ktorí boli platení paušálne na základe produkcie určitého objemu textov za mesiac.
Od júna 2005 sa to podstatne zmenilo (keďže vo vydavateľstve zistili, že blogeri nepíšu kvôli
peniazom, ale z potreby zverejňovať svoje názory) a odmeňujú iba najlepší blog dňa vo výške
350 Sk.
Otázky etiky a autorského práva
Pri redigovaní textov redakcia Sme.sk dodržiava zásady etiky, ktoré si vytvorila podľa
etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov a jeho prispôsobením na podmienky
internetu.
Podľa platných noriem autorského zákona majetkové právo prenesené na vydavateľstvo
znamená, že zabezpečuje ochranu práv autorov voči tomu, aby boli ich diela preberané iným
médiom. Čo sa týka osobnostného práva, autor – bloger rozhoduje o tom, či súhlasí – buď
s publikovaním blogu v novinách, respektíve len na jeho osobnom blogu, alebo s tým, aby sa
objavil aj medzi ostatnými blogmi. Autor má teda možnosť rozhodnúť, do akej miery sa chce
o svoje výpovede podeliť s čitateľmi. Občas sa stane, že iné noviny prejavia záujem uverejniť
konkrétny blog autora. Ak súhlasí bloger i vydavateľstvo, autor je honorovaný médiom, ktoré
blog preberá. Pričom vydavateľstvo nemá nárok na honorár autora, ani províziu, na základe
toho, že poskytlo prostriedky na vznik daného blogu.
Uzávierky, porady, komunikačný systém
Uzávierkový harmonogram v redakcii Sme.sk prakticky neexistuje, avšak prioritou je
včasnosť a aktuálnosť publikovaných materiálov. Jediným pevným termínom je 24. hodina,
kedy sa na internetovú stránku Sme.sk preklápa obsah tlačeného vydania denníka SME.
Najvýznamnejším rozdielom v spôsobe redigovania, porád a komunikácie členov redakcie
Sme.sk oproti klasickým médiám je, že sa realizujú prostredníctvom odkazovej služby ICQ.
Tento virtuálny komunikačný systém umožňuje dorozumievať sa textom i hlasom a neviazať
sa pritom na priestory redakcie. Editori Sme.sk pracujú často z domu, ako tzv. teleworkeri,
niekedy aj zo zahraničia. Komunikácia sa uskutočňuje aj e-mailovou poštou a automatizovaným
zasielaním mailinglistov.
Redakcia Sme.sk a oddelenie elektronického publikovania sídli v mieste vydavateľstva
Petit Press. Jeho editori a redaktori používajú rôzne formy pripojenia do internetu – mobil,
telecom, Wi-Fi či káblové pripojenie. Každú otázku navzájom konzultujú, o zásadnejších
rozhodnutiach vyhotovujú interný záznam.
Inzercia a audit návštevnosti na webe
Inzercia na internete sa dá veľmi efektívne plánovať a cieliť, a to na základe identifikovateľnosti
miesta pripojenia užívateľa i poskytovateľa pripojenia. Klient môže napríklad inzerovať len
v Bratislave so zameraním na čitateľov, pripojených cez konkurenčného providera. Na internete je
možné navyše exaktne zmerať: koľko ľudí si na reklamu kliklo, koľko unikátnych užívateľov bolo
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oslovených, koľkokrát ju videl jeden unikátny užívateľ a pod. Klient objednáva inzerciu výberom
formátu, určením počtu ľudí a cieľovej skupiny, ktorých chce osloviť, zadaním frekvencie a dĺžky
trvania kampane.
***
Situácia na slovenskom inzertnom trhu v oblasti internetu je neľahká. V Sme.sk sú
presvedčení, že možnosti internetovej reklamy nie sú u nás dostatočne využívané. Dôvodov
je viacero:
– celkový objem financií, ktorý poskytujú klienti do internetovej reklamy, nie je vysoký
– prekážkou je slabá úroveň znalosti média, v reklamných agentúrach i u klientov
– ľudia z mediálnej brandže internetovej reklame nerozumejú, čím ju z ich pohľadu odsúvajú na
bočnú koľaj.
Dôsledkom je, že v porovnaní s televíziou, rozhlasom či tlačou sa na internet dostane málo
financií. V západnej Európe je iná situácia. Napríklad v marci 2005 vo Veľkej Británii po prvý raz
predstihli internetové periodiká v získanej inzercii rádiá, i keď treba brať do úvahy väčší trh
a vyššiu penetráciu internetových pripojení.
Internetová stránka www.sme.sk denníka Sme.sk je auditovaná. Podľa auditu ju v novembri
2005 navštevovalo denne okolo 75-tisíc ľudí počas pracovného týždňa, v júli to bolo 47,5-tisíca,
v máji 55-tisíc, v januári 40-tisíc a v novembri 2004 len polovica. Víkendy zaznamenávajú väčšinou
slabšiu návštevnosť. Čo sa týka počtu unikátnych užívateľov (ide o jedno z kritérií iAuditu,
unikátny užívateľ je ten, ktorý minimálne raz navštívil stránku a zdržal sa tu dokopy osem minút),
v decembri 2004 ich bolo 348 554, v júli 2005 presne 412 117 a v decembri toho istého roka 487 773.
Budúcnosť patrí videosprávam
Internetové noviny Sme.sk zaznamenali od roku 1994 podstatný nárast návštevnosti.
Odvtedy sa vyprofilovali na médium, ktoré nekopíruje len „materský“ printový denník SME,
ale poskytuje čitateľom viac. Podľa interných prieskumov Petit Pressu, keď si prečíta denne
na internete aktuality zo SME print 55-tisíc ľudí, tak si ich dve tretiny z nich už nekúpia. No na
druhej strane sa 35 % čitateľov na základe článku, ktorý čítali na internete, rozhodlo denník
SME kúpiť. Možno to hodnotiť ako sľubné marketingové prepojenie.
Avšak vydavatelia a tvorcovia Sme.sk idú vo vývoji ďalej. Keďže veria, že budúcnosť patrí
videosprávam na internete, zatiaľ poskytujú prebrané videospravodajstvo z TA 3, a
v nasledujúcich rokoch plánujú prinášať pre návštevníkov Sme.sk pôvodné videosprávy,
obohatené o spravodajské texty.
Adresy autorov:
Mgr. BRANISLAV ONDRÁŠIK, e-mail: brano.ondrasik@gmail.com
interný doktorand Katedry žurnalistiky FiF UK
Ing. SILVIA STRUHÁROVÁ, e-mail:silvia.struharova@post.sk
externá doktorandka Katedry žurnalistiky FiF UK
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Problémy s výmenou vzorov
REPKOVÁ, Tatiana. Ako robiť profesionálne noviny. Bratislava : LOGOS, 2004. 420 s.
V Predslove autorka uvádza, že noviny, aby
boli úspešné, potrebujú sa riadiť jasnou víziou a tá
musí sústavne nadájať tak podnikateľskú
koncepciu firmy vrátane metódy riadenia, ktorá
musí byť výlučne profesionálna, ako aj redakčné
zameranie novín. Treba však dodať, že výlučne
profesionálne metódy riadenia v Repkovej podaní
sú metódy výlučne americké. Vyplýva to z textu
i z bibliografie, kde z 58 uvedených kníh okrem
Andreja Tušera a zopár sovietskych prameňov
drvivá väčšina predstavuje len americkú odbornú
literatúru. Profesionálny sa teda v tomto prípade
rovná americký.
Repkovej publikácia je pozoruhodná ponajprv
tým, že predstavuje v našich podmienkach
striedanie vzorov.
Ja sa ešte pamätám na zavádzanie sovietskeho
vzoru po roku 1948, vzoru z československého
hľadiska primitívneho, zaostalého, ale o to diktátorskejšie a formálnejšie zavádzaného do našej
novinárskej teórie a praxe. Len ilustratívne,
s ohľadom na tých mladších, ktorí to nepamätajú,
uvádzam ako príklad len jednu vetu adresovanú
Milošom Markom mne: „Práve v roku storočnice
V. I. Lenina podarilo sa mu (Charvátovi) vydať
prácu, v ktorej absolútne absentujú leninské teórie
a leninské príklady“.
Markovi vôbec neprekážalo, že Lenin nevedel
nič o teórii pracovného procesu, ktorá za jeho
života ešte ani neexistovala.
Prenášanie vzorov má jednu spoločnú
vlastnosť: nedbá na situáciu krajiny, do ktorej sa
vzor prenáša. Neplatí to len na prenášanie
sovietskeho vzoru. Na začiatku 90. rokov som bol
na prednáške amerického univerzitného profesora
v budove Katedry žurnalistiky FiF UK. Rozprával
nám na príklade rubriky Listy čitateľov
v regionálnych novinách mesta El Paso, ako je
uverejňovanie listov čitateľov demokratické,
profesionálne, pre čitateľov príťažlivé a pozitívne
pôsobiace aj na náklad novín. Neviem, či vedel
o tom, že v Európe sa listy čitateľov uverejňujú
300 rokov a uverejňovali sa aj za vlády sovietskych
vzorov.

Ekonomické zameranie prínosom
Spomedzi amerických vzorov prezentovaných
u nás je práca Tatiany Repkovej najobsažnejšia,
najpodrobnejšia, najnázornejšia a graficky najlepšie
vybavená. Ako sa od autorky ekonomického
zamerania dá očakávať, ťažisko práce je nie
v novinárskej, ale ekonomickej sfére. Približuje nám
manažovanie vydavateľského podniku (autorka
používa aj termín firma), ktorého súčasťou je aj
novinárska redakcia, v podmienkach ekonomiky
voľného trhu. Pretože znalosť tejto problematiky
nám bola 40 rokov upieraná a odsudzovaná, je
oboznámenie sa s ňou v súčasných našich
hospodárskych podmienkach osožné.
Rozsahom prevažujú kapitoly Strategické
plánovanie, Podnikateľský plán, Organizačná
štruktúra, Personálne riadenie, styk so
zákazníkom atď., ktoré tvoria asi tri štvrtiny
obsahu publikácie. Aj z toho vidno, komu je
publikácia určená, hoci autorka v Predslove píše,
že „táto kniha nie je určená len manažérom, je pre
každého, kto v novinách pracuje“. Napriek tomu
štruktúra publikácie je v nerovnováhe zreteľne
v prospech ekonomických problémov.
Preto by obsahu publikácie väčšmi zodpovedal
názov Ako manažovať novinársky podnik alebo
Ako manažovať noviny na americký spôsob. Pre
taký názov hovorí množstvo podnikohospodárskych formulácií: „spoločenské ciele
našej firmy“, „technika, ktorou je naša firma
vybavená“, „spravodajstvo a inzercia sú dva
produkty, ktoré noviny predávajú v jednom
balíku“, „význam plánovania v biznise je všade
rovnaký“, „budovanie firmy“ atď., prakticky je
to na každej strane, takže podnikohospodársky
prístup k spracovaniu témy je zrejmý.
Americkú podnikateľskú racionalitu cítiť aj
v takých nepodstatných, ale príznačných
detailoch, ako je „organizačná schéma veľkého
denníka USA“, kde podnik má 8 oddelení a
novinárska redakcia je na konci ako ôsme oddelenie.
Podľa tejto schémy autorka zoradila v prílohe
inštruktívne ukážky náplne práce zamestnancov
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celého podniku. Potom jej samozrejme vyšlo, že
šéfredaktor a členovia redakcie sú na konci až za
doručovateľom a upratovačom (vyprázdňuje
odpadkové koše, denne čistí vysávačom podlahy
s kobercom atď.).
Bieda v novinárskych témach
Podnikohospodárska náuka je všeobecná
náuka, ktorá nás vedie pri manažovaní podniku
bez ohľadu na výrobky, teda rovnako podniku
kukuričiarskeho ako novinárskeho. Významné
rozdiely medzi nimi sú práve v tom, aké výrobky
predávajú. Preto po brilantnom podnikohospodárskom výklade by mal nasledovať rovnako
brilantný výklad o novinárskom produkte. V tej
chvíli sa však dostávame – ako zvyčajne – do biedy.
Repkovej práca bola najprv napísaná po
anglicky. Neskôr si ju autorka sama preložila do
slovenčiny. Ak je niečo v slovenčine, neznačí to
automaticky, že je to vzor pre Slovákov. Autorka
nezohľadňuje históriu slovenského (európskeho
kontinentálneho) novinárstva, v kapitole o teóriách
nespomína na Slovensku prezentované teórie,
nesnaží sa porozumieť koreňom slovenskej
(európskej) novinárskej praxe. Nastoľuje
požiadavku prispôsobiť sa americkému vzoru.
Zvlášť zreteľné je to v kap. Novinárske žánre
(s. 130).
„Novinárska teória v bývalých komunistických
krajinách vyvinula klasifikáciu, ktorá sa zaoberá
žurnalistikou ako zbierkou žánrov“, tvrdí Repková.
„Rozvinuli ju sovietski ideológovia“. V osobitnej
tabuľke uverejňuje klasifikáciu žánrov podľa Andreja
Tušera, ktorý ich delí na spravodajské a publicistické
racionálneho a emocionálneho typu. Repková ich
nazýva „tradičné“ a odmieta ich v prospech
„univerzálnych“ uplatňovaných v „profesionálnych
novinách“. Celkom odmieta žánre emocionálneho
čiže beletristického typu (podľa Tušera sú to
reportáž, fejtón, besednica, causerie, črta, esej,
stĺpček, kurzíva) a žiada, aby noviny „v rodiacich
sa demokraciách“ zvážili, či neprejdú na
„univerzálne žánre“ uplatňované v profesionálnych, rozumej amerických novinách. Podľa
Repkovej emocionálny žáner je zavádzajúci,
komentovaná správa neprípustná, spravodajský
rozhovor neprijateľný atď.
Univerzálne žánre rozlišujú podľa Repkovej
predovšetkým fakty a názory. Nesmú sa miešať a
musia sa uverejňovať oddelene. Tri univerzálne
žánre sú: správa, analýza a názor. Správa môže
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byť tvrdá alebo mäkká, mäkká správa sa často
nazýva fíčer.
Autorka si nekladie otázku, na základe čoho
vznikli tieto rozdiely medzi európskymi a
americkými (anglosaskými) novinárskymi
žánrami?
Pre európske (kontinentálne) novinárstvo na
rozdiel od amerického bolo príznačné, že asi do
polovice 20. storočia redaktormi bývali často
spisovatelia alebo vôbec literárne činní ľudia,
poslucháči univerzitného filozofického alebo
literárneho smeru, ktorí „zbehli“ (Čapkov výraz)
zo štúdií do redakcií. Dlhé (stáročné) úzke
spolupôsobenie krásnej literatúry s novinárstvom
(literatúra bola publikovaná nielen knižne, ale aj
v novinách a najmä v časopisoch) sa prejavilo aj
v početnosti novinárskych žánrov beletristického
typu, ktoré boli u čitateľov aj veľmi obľúbené.
Pripomeňme si aspoň chýrne stĺpčeky Karla Čapka
alebo reportáže Smeny v 60. rokoch (ich autorov
nazýva Slavo Kalný „páni novinári“). Prevládajúci
vplyv v Európe vtedy vykonával literárny Paríž,
bol teda vtedy vzorom, ktorý Európa ochotne
nasledovala. Celý tento dlhý a významný úsek
dejín európskeho novinárstva T. Repková
zhadzuje zo stola slovami: „Klasifikovať
akýkoľvek novinársky žáner ako emocionálny
môže byť zavádzajúce“. A to je všetko?
Ďalšie špecifikum spočíva v tom, že u niektorých stredo- a východoeurópskych národov
beletristické žánre mali ešte ten význam, že aj
pomocou nich sa pestovali spisovné jazyky
vznikajúce v 19. stor., dvíhalo sa uvedomenie
porobených národov alebo sa pomocou nich
obchádzala politická cenzúra (napr. v cárskom
Rusku 19. stor.).
Istú úlohu tu hralo aj kedysi veľmi pestované
stavovské uvedomenie. Neviem ako inde, ale
v Rakúsko-Uhorsku sedeli v redakciách páni
novinári (aj keď žili skromne), ktorí vedeli a mali
aj čas svoje príspevky jazykovo a žánrovo cibriť.
Naproti tomu v USA sa v uliciach veľkomiest
neustále pohybovali „vybehávači“, ktorí
v rýchlosti telefonovali alebo doniesli do redakcie
surové fakty, kde ich „profesionáli“ v rýchlosti
formulovali do jednoduchých správ. (Tak to vidíme
v amerických filmoch.)
Napokon treba spomenúť, že v Európe kedysi
prevládali noviny politické (partajné) a literárne,
čo v USA nikdy nebolo, tam prevládli spravodajské
noviny. V politických novinách po dlhé desaťročia
(od buržoáznych revolúcií) prevládala
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komentovaná správa, ktorú T. Repková tak
zaznáva.
Takéto historické pozadia ovplyvňujú európske
novinárstva do istej miery aj v súčasnosti. Ten, kto
nosí americké skúsenosti do Európy, by to mal
poznať a vziať do úvahy, aj keby to zaznával.
Nemecké stanoviská sú iné
Veľké národy nie sú natoľko náchylné potácať
sa od jedného vzoru k druhému, väčšmi si držia
vlastné tradície. Napr. Nemci sa s americkým
vzorom oboznamovali hneď po svojej vojnovej
porážke r. 1945: „Keď sa po roku 1945 vytvárala
nová nemecká tlač, na prvom mieste – ako
zaväzujúca zásada – stálo jasné odlíšenie správy
a stanoviska“. No hneď dodávajú, že je to fakticky
nerealizovateľná zásada a že je to teda falošné:
„Samozrejme, aj spôsob ako je novinka
formulovaná, ako je stvárnená, skutočnosť, aké
správy sa z ponuky udalostí vyberú a akú váhu im
redakcia pridelí umiestnením, predstavuje
závažnú časť hodnotenia faktov“.1
Napr. najvýznamnejšie nemecké noviny
Frankfurter Allgemeine Zeitung si dodnes ponechali
úvodník tradične na 1. strane a americkej zásade
oddeľovania faktov od stanovísk vyhoveli podľa
slov redakcie tak, že úvodník od spravodajstva
oddeľuje grafická linka medzi 4. a 5. stĺpcom
1. strany.
V publikácii týchto novín sa nehovorí, aký
žáner je reportáž. Ale emócií sa nezriekajú, keď
opisujú, že reportáž je stvárňovaná zo zorného
uhla jedinca – reportéra, zachytáva atmosféru,
gestá, náladu, farbistý, živý obraz, autor
preukazuje cit pre poltóny.
Redakcia týchto novín neskrýva, že „príjmy
z inzerátov majú rozhodujúcu zásluhu na tom, že
noviny sú zabezpečené po všetkých stránkach“.
No vo vlastnej publikácii o práci svojho
vydavateľského podniku najprv ukazujú na takmer
250 stranách prácu redakcie a k inzercii sa
dostávajú až na s. 247!
V nemeckej knižke obdobného zamerania ako
je publikácia T. Repkovej sa uvádza, že „po vojne
najmä denníky a rozhlas v Spolkovej republike sa
usilovali praktizovať oddeľovanie správy od
mienky, typické pre anglosaské novinárstvo. Dialo
1

sa tak s rozdielnou intenzitou. No nikdy nebola
odstránená pochybnosť, či toto oddeľovanie je
vôbec možné a zmysluplné. V našich časoch
vstupujú do spravodajských relácií moderátori ako
osobnosti, ktoré do spravodajstva vnášajú
subjektivitu“. A v tejto knižke je aj klasifikácia
novinárskych žánrov rovnaká, ako bývala
v nemeckej odbornej literatúre uvádzaná aj
hocikedy v minulosti.2
(Vidí sa mi, že klasifikáciu novinárskych
žánrov nevymysleli ani tak „sovietski
ideológovia“, ako tvrdí Repková, ale že ju skôr
prevzali od Nemcov. Tí sú v zostavovaní
klasifikácií najskúsenejší.) Hoci T. Repková
odmietla klasifikáciu „tradičných novinárskych
žánrov“ podľa Andreja Tušera v prospech
„univerzálnych žánrov“, Tušer vo svojej recenzii
Repkovej práce sa tejto skutočnosti celkom vyhol.
Nebráni svoju klasifikáciu, ktorú publikoval a
roky na univerzite prednášal, ani sa nevyjadruje, či
ho Repkovej argumentácia natoľko presvedčila, že
si ju osvojil. Namiesto toho odbehol na celkom
neúrodné pole a pochvaľuje si toto: „V mojej knižke
Ako sa robia noviny, na ktorú sa niekoľkokrát
odvoláva (cituje) Tatiana Repková, je jej otázka, či
je žurnalistika remeslo alebo umenie, aj predmetom
môjho záujmu. … Po prečítaní recenzovanej
publikácie som o novinárstve ako o umení a remesle
ešte viac presvedčený. Za to autorke ďakujem a jej
dielo vrelo odporúčam každému žurnalistovi“.3
Zmeny áno, ale pokiaľ?
„Spravodajský biznis býval remeslom, ale
teraz sa zmenil na manufaktúrnu výrobu“, cituje
T. Repková anglický prameň (s. 139). Trvalý
pohyb amerických „vybehávačov“ po bulvároch
veľkomiest, ktorí zásobujú redakcie len surovými
faktami, je asi naozaj len remeslom. Citátov,
pokladajúcich novinársku prácu za mechanickú, je
veľa. Medzi ne už dávno patrí aj taká krajnosť, že
úlohou novinárov je vyplniť prázdny priestor
medzi inzerátmi. T. Repková predkladá vlastný
názor, že novinársku prácu možno „považovať aj
za profesionálne vykonávané remeslo okorenené
tvorivosťou“.
Slovenská novinoveda si už 40 rokov udržuje
názor (t. j. aj v období sovietskeho vzoru), že

Všetko o novinách, Frankfurter Allgemeine Zeitung, slov. vyd., 1994.
von La ROCHE, Walther. Einführung in den praktischen Journalismus. München; Leipzig, 1992.
3
TUŠER, Andrej. Profesionálne o profesionálnych novinách. In Otázky žurnalistiky, 2004 č. 3 – 4.
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„novinárstvo je osobitná duševno-tvorivá činnosť,
ktorej výsledkom je novinársky celok“ (Hysko).
V novinách okrem novinárskeho spravodajstva a
novinárskej publicistiky sú aj inorodé časti
(umelecké, didaktické, zábavné, reklamné a pod.),
ktoré sa niekedy preberajú len mechanicky, ale
„novinárska časť obsahu je pre noviny ako celok
určujúca, je dôvodom ich vzniku, existencie a
plnenia špecifickej spoločenskej funkcie novín ako
takých“ (Hysko).
Ja odlišujem pojem „systém novinárskej
komunikácie“ od pojmu „novinárstvo“. Systém
novinárskej komunikácie zahrnuje nielen činnosť
redakcie, ale aj vydavateľa, vydavateľstva a
recipienta, teda aj všetky ekonomické vzťahy
novinárskeho podniku. Užší pojem novinárstvo
predstavuje činnosť novinára a redakcie, ktorej
podstatu tvorí transformácia aktuálnej informácie
na novinársku informáciu, t. j. na novinárske formy.
Z novinárskeho formovania informácií (chápaného
v celej šírke) sa odvodzuje etapizácia pracovného
procesu, metódy práce, organizácia práce atď.
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Z hľadiska novinárskeho podniku je práve toto
najdôležitejšie, lebo podnik musí mať najprv nejaký
výrobok, aby mal čo predávať. Informácia o tej
istej veci môže byť v každých novinách
v rovnakom čase stvárnená rozdielne (ide o voľbu),
a preto túto prácu môžeme sotva definovať ako
mechanickú. Stereotypné mechanické práce, ktoré
sa v redakcii tiež robia, nespadajú pod hlavičku
individuálnej novinárskej tvorby, ale pod hlavičku
redakčnej práce, vyžadovanej každou organizovanou inštitúciou, teda aj redakciou.
Prenášanie vzorov má jednu spoločnú
vlastnosť: nedbá na situáciu krajiny, do ktorej sa
vzor prenáša. Autori „vzorov“ by však mali
situáciu v krajine poznať a ak sa púšťajú do teórií,
tak aj teoretickú oblasť. Slovenské novinárstvo sa
musí neustále zaujímať o vývin vo svojej profesii
vo svete a obohacovať sa o nové poznatky, ale
nemusí pri zmene spoločenskej situácie odhodiť
aj celú svoju minulosť, „vyliať vaničku aj
s dieťaťom“.
Doc. Ing. JURAJ CHARVÁT, CSc.

Náčrt dejín slovenskej žurnalistiky
SERAFÍNOVÁ, Danuša – VATRÁL, Jozef. Náčrt dejín slovenskej žurnalistiky.
Vysokoškolské skriptá. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2005. 214 s.
Dlhé desaťročia existovalo vysokoškolské
vzdelávanie novinárov na Slovensku iba na
Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Po
no vembri 1989 sa postupne začalo
uskutočňovať aj na viacerých ďalších,
prevažne nových univerzitách v Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a najnovšie od
roku 2002 aj na Kat olíckej univerzite
v Ružomberku. Jej zásluhou došlo aj prvý raz
k vydaniu stručného prehľadu dejín
slovenského novinárstva.
Dejiny žurnalistiky pat ria v rámci
vysokoškolského štúdia žurnalistiky medzi
východiskové, základné predmety, ktoré sa
realizujú v prvých semestroch. Pripomíname,
že dejiny žurnalistiky nie sú iba históriou
periodickej tlače, ako sa to neraz ešte aj dnes
tradicionalist icky vykladá. Do dejín
novinárstva patria všetky masové médiá. Ak

o vývoji periodickej tlače môžeme u nás
hovoriť počínajúc 18. storočím, v druhej
polovici 19. storočia sa k nej pripája agentúrna
žurnalistika a v priebehu 20. storočia
postupne spravodajský film, novinárske
vysielanie rozhlasu, televízie a najnovšie aj
internet.
Skúsení vysokoškolskí učitelia Danuša
Serafínová a Jozef Vatrál sa podujali na
náročnú úlohu. Napísali pre študentov
žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku Náčrt dejín
slovenskej žurnalistiky. Ich dielo na
obmedzenom priestore vyše 200 strán podáva
veľmi stručný, ale komplexný chronologický
pohľad na celý vývin masových médií na
území Slovenska od ich postupného zrodu až
po začiatok 21. storočia. Už tento rozsiahly
historický záber svedčí o náročnosti úlohy,
na ktorú sa autori podujali. Čerpali pri tom
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z vlastnej bohatej vedeckovýskumnej a
publikačnej činnosti, ale aj z diela svojich
predchodcov. Treba pri tejto príležitosti
pripomenúť práce Fraňa Ruttkaya, ktorý sa
zao beral najstarším obdobím dejín
slovenského novinárstva do roku 1918,
Zuzanu Duhajovú, kt orá sa venovala
slovenskému novinárstvu v období prvej
Československej republiky, vojnového
slovenského štátu a Slovenského národného
povstavnia a Luboša Šefčáka, ktorý spísal
dejiny slovenského novinárstva od
oslobodenia v roku 1945 až po súčasnosť.
Publikácia sa skladá z ôsmich kapitol, na
ktoré nadväzujú prílohy v podobe prehľadu
dejín slovenskej žurnalistiky v dátach,
zoznamu použitej literatúry a prameňov a
zoznamu obrazových ilustrácií. Zoznam
literatúry je určený aj záujemcom o hlbšie
štúdium a slúži tiež ako základná orientačná
bibliografická pomôcka.
Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť 52
ilustrácií, ktoré veľmi užitočne sprevádzajú
celý text práce. O serióznom prístupe autorov
svedčí aj 74 položiek poznámkového aparátu.
Prvá kapitola je najrozsiahlejšia a je
venovaná predchodcom, zrodu a neraz
zložitému vývoji periodickej tlače na Slovensku
v období monarchie v rokoch 1526 až 1918.
Druhá kapitola obsahuje pohľad na
žurnalistiku na Slovensku v období prvej
Československej republiky (1918 až 1938),
ktorá umožnila výrazný rozvoj slovenského
novinárstva. Počínajúc touto kapitolou má aj
každá nasledujúca relatívne pevnú štruktúru
podkapitol. Skladajú sa vždy zo stručného
prehľadu historického vývinu spoločnosti
v danom období, následujú údaje o danom
tlačovom poriadku, stručné informácie
o novinárskej organizácii, tlačovej agentúre,
audiovizuálnej žurnalistike a o systéme
periodickej tlače.
Tretia kapitola zaznamenáva problematiku
žurnalistiky v období vojnovej Slovenskej
republiky (1939 až 1945), vrátane médií
protifašistického odboja, ktorý vyvrcholil
v Slovenskom národnom povstaní.
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Štvrtá kapitola poskytuje orientáciu
v našej žurnalistike v krátkom, ale pre ďalší
vývoj významnom období tzv. riadenej
demokracie povojnovej ČSR v rokoch 1945
až 1948.
Piata kapitola sa zaoberá žurnalistikou na
Slovensku od februára 1948 do augusta 1968,
v ktorom došlo k okupácii ČSR vojskami
Varšavskej zmluvy. Počínajúc touto kapitolou
pribúda podkapitola o novinárskom výskume
a školstve, ktoré sa v tomto období zrodilo a
začalo rozvíjať.
Šiesta kapitola približuje našu žurnalistiku
v období tzv. normalizácie. Tá sa začala v roku
1969 a skončila nežnou revolúciou v novembri
1989.
Nasleduje siedma kapitola, venovaná
búrlivému kvantitatívnemu i kvalitatívnemu
vývinu našej žurnalistiky od novembra 1989
až po vstup Slovenskej republiky do
Európskej únie v roku 2004.
Posledná je ôsma kapitola, v ktorej
nájdeme ešte aj krátky prehľad krajanskej
tlače, vydávanej Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
Rôzni čitatelia môžu mať k tejto práci aj
rozličné pripomienky a výhrady, lebo im môžu
chýbať také či onaké údaje, nedostatočná
pozornosť tomu či onom periodiku, médiu,
inštitúcii atď.
Treba si však uvedomiť, že práca má na
jednej strane rozsiahly komplexný záber
problematiky celých dejín slovenskej
žurnalistiky a na druhej strane jej rozsah je
jednoznačne limitovaný. Poslaním tohto diela
nie je nič viac a nič menej ako stručný náčrt
celých dejín nášho novinárstva a v tomto
zmysle umožňuje čitateľovi predovšetkým
prvotnú základnú informáciu.
Ide o prvú takúto prehľadovú publikáciu
o histórii slovenského novinárstva u nás a je
to nepochybne záslužný čin. Táto práca môže
byť veľmi užitočná nielen pre vysokoškolských študentov, ale aj pre každého
záujemcu o históriu našej žurnalistiky.
Doc. JUDr. LUBOŠ ŠEFČÁK, PhD.
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Slovenský mediálny systém
BREČKA, S. Slowakei/Slovakia Mediensystem im Umbruch. S. 367– 379. In Relation
Europäische Pressemärkte. Schneider, B. Schütz, W. (Hg.) Wien : Verlag der
österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004. 379 s. ISBN 3-7001-3279-4.
Motívom pre odštartovanie internacionálneho výskumného projektu, ktorého
výsledky sú zhrnuté v predloženej publikácií,
bolo konštatovanie, že hoci Európa čoraz
silnejšie zrastá, nejestvujú pre európske
mediálne trhy žiadne porovnateľné štatistické
údaje. S iniciatívou prišli prof. Dr. Beate
Schneider a prof. Dr. Walter J. Schütz z Inštitútu pre žurnalistiku a výskum komunikácie
v Hanoveri. Na projekte sa zúčastnili
zástupcovia zo 14 krajín. Boli medzi nimi
predstavitelia krajín pôvodnej desiatky
Európskej únie ako Nemecko a Rakúsko, jej
nových členov ako Estónsko či Poľsko, ale aj
nečlenov únie, kde svoj mediálny t rh
predstavili Rusko či Bulharsko.
Slovenský systém tlače fundovane a
veľmi vyvážene predstavil mediálny
teoretik, dlhoročný výskumný pracovník
a pedagóg Samuel Brečka. Svoj príspevok
nazval Mediensystem im Umbruch, čo voľne
preložené znamená Prelom v mediálnom
systéme. Išlo skutočne o prelom, o „signifikantnú zmenu v mediálnom systéme na
Slovensku“ po jeho premene na demokratický
štát po roku 1989, ako aj po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky v roku 1993.
Úvod príspevku S. Brečku tvorí historický
exkurz, kde autor na porovnanie dokladá počty
novín a časopisov na Slovensku na konci
prvej Československej republiky, ďalej
prierezovo v rokoch vlády jednej strany 1948,
1955, 1965, 1975, 1985, aby upozornil na
obrovský nárast počtu titulov periodík po
roku 1989, t. j. po vyššie spomenutom
prechode na demokratický pluralitný systém.
Z 326 titulov v roku 1989 cez 492 v roku 1992
a 1000 v roku 2000 až na 1165 titulov
registrovaných periodík v roku 2002. Z tohto

roku pochádzajú najčerstvejšie štatistické
údaje použité v celom príspevku.
Po historickom exkurze venuje S. Brečka
pozornosť v prvom rade tlačovoprávnym
normám. Upozorňuje čitateľa na to, čo sa na
Slovensku považuje za periodikum, akým
spôsobom a kde sa periodická tlač registruje,
ďalej na skutočnosť, že novelizáciou pôvodného tlačového zákona bola
vypust ená cenzúra a vedúca úloha
komunistickej strany, že bolo umožnené
súkromné podnikanie a konkurencia v oblasti
médií. Poukazuje však i na to, že siahodlhé
diskusie o novom mediálnom zákone zatiaľ
neviedli k úspechu, od roku 1990 do doby
spracovania príspevku bolo predložených už
15 verzií. Upozorňuje na verziu tlačového
zákona – poslednú v čase písania štúdie a to
verziu z roku 2001, oboznamuje s jej obsahom.
Končí konštatovaním, že ani v tejto podobe
predložený tlačový zákon nebol do konca roku
2003 prijatý.
Nasleduje predstavenie Tlačovej rady,
ktorá vznikla v apríli 2004 a jej cieľom je
zabezpečiť, aby sa žurnalisti pridržiavali
etických kódexov. Impulz na jej vznik dali
Slovenský syndikát novinárov a Združenie
vydavateľov periodickej tlače.
Sociálne a politické zmeny na Slovensku
po roku 1989 sa premietli aj v zmene
vlastníckych vzťahov a financovania médií.
Autor sa v stručnosti zmieňuje o ostrom
konkurenčnom boji prudko sa zvyšujúceho
počtu periodík a vydavateľstiev, boji
o získanie reklamy, ako dôležitého prostriedku
spolufinancovania. Poukazuje na nedostatočnú kapacitu slovenského reklamného trhu.
Na príklade súkromnej televízie Markíza
upozorňuje na audiovizuálne médiá ako
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silného konkurenta tlače pri získavaní príjmov
z reklamy.
Jadro príspevku je venované predstaveniu slovenského trhu printových médií.
S. Brečka najskôr približuje vývinové
tendencie trhu dennej tlače a anotačne
uvádza najznámejšie celonárodné denníky,
pritom upozorňuje na denník Nový Čas, ako
na jedinečný fenomén na slovenskom
tlačovom trhu. Podľa S. Brečku čitateľov si
získal a najvyšší náklad dosahuje vďaka
kratším zábavným príspevkom, oslovil najmä
ľudí zaujímajúcich sa o témy „Human Interest“. Náklady najvýznamnejších denníkov za
roky 1999, 2000, 2001 a 2002 zhrnul aj vo forme
tabuľky. Z nich Národná obroda, Nový deň,
Práca a Slovenská republika v čase zadania
tejto recenzie (december 2005) už nevychádzali.
Rovnakú pozornosť venoval autor aj
regionálnej a lokálnej tlači, kde načrtol
špecifickú situáciu na východnom Slovensku
po odkúpení úspešného regionálneho
denníka Lúč/Východoslovenské noviny
a jeho zmenu na periodikum so šiestimi
vydaniami. Reakciou bolo vytvorenie siete
šiestich regionálnych novín s názvom Korzár
slovenským nakladateľstvom VWV. Došlo ku
konkurenčnému boju, ktorý skončil fúziou; y
z pôvodných dvoch subjektov Grand Press
a Petit Press, je dnes Petit Press.
Formou stručného textu a štatistických
tabuliek s nákladmi priblížil S. Brečka desať
týždenníkov a mesačníkov vychádzajúcich na
Slovensku, vrátane periodík v jazyku menšín.
Predposlednú časť príspevku S. Brečka
vyhradil čitateľom tlače na Slovensku.
Upozornil na alarmujúce signály súvisiace
s poklesom záujmu o noviny, ktoré sa premietli
vo výške nákladu. Pokles záujmu o tlač dal
do súvislosti s rastom predajnej ceny
a poklesom kúpyschopnosti obyvateľstva,
ro vnako s narastajúcou konkurenciou
elektronických médií. Za veľmi znepokojivý
považoval úbytok čitateľov novín z radov
mladých ľudí. Pozitívnejšie hodnotil situáciu
v čítaní časopisov.
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V záverečnej časti s názvom Štatistika
tlače približil, akú definíciu periodickej tlače
mohol čitateľ nájsť v odbornej literatúre
z rokov pred revolúciou, akú mediálnu
a tlačovú štatistiku spracúval až do svojho
zániku Novinársky študijný ústav, ktorý
každoročne vydával Adresár médií, podľa
akého kódu boli v ňom usporiadané periodiká
vychádzajúce na Slovensku.
Skončil konštatovaním, že po zániku NŠÚ
prevzal úlohu zhotovovania súpisu periodík
vychádzajúcich na Slovensku príslušný
referát ministerstva kultúry, ktorý ho
sprístupňuje na internete.
Výsledky výskumu uverejnené v roku
2004 potvrdili dôležitosť spracovania novinových štatistík a potrebu vypracovania
porovnateľných štatistík na európskej úrovni.
Doc. PhDr. DANUŠA SERAFÍNOVÁ, PhD.
e-mail: danusa.serafinova@fphil.uniba.sk

Foto: Diana Mráziková
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NOVINÁRSKEJ FOTOGRAFIE

Vaše portfólio je také dobré,
ako najhoršia fotka v ňom
„Ked fotím alebo píšem, som ako v tranze. Nevnímam èas,
ani dianie okolo seba. Je to moja droga, moja MÁNIA. Preto
ten názov... FotoMÁNII som pod¾ahla v Los Angeles, kde už
tretí rok žijem a študujem fotografiu, reklamu a žurnalistiku.
V živote sa zameriavam na pozitíva a takisto svojou tvorbou,
èi už fotografiou alebo písaním, chcem myse¾ ¾udí rozjasni,
uvo¾ni ich èi rozosmia. MÁNIA je kolekcia mojich
najob¾úbenejších fotografií z rôznych oblastí, ktorých tvorba
ma úplne pohltila a poh¾ad na ne ma vždy pozitívne naladí.
Dúfam, že budú ma podobný úèinok aj na Vás.“
Diana Mráziková (*1982), študentka Katedry žurnalistiky FiF UK, vystavuje v januári a
februári 2006 svoje najmilšie fotografie v Galérii Focus. S redakciami spolupracuje už od
pätnástich rokov. Jej články a reportáže boli publikované v Petržalských novinách, Národnej
obrode, Novom čase, Dorotke, Dámskej jazde, v českom mesačníku Esquire. Posledné tri roky
píše a fotografuje pre ženský časopis EVA a v angličtine publikuje v novinách Corsair. V Los
Angeles sa venuje reklamnej, portrétnej a svadobnej fotografii. Viac sa o autorke a jej tvorbe
dozviete na stránke www.dimphotomania.com. Čo si myslí o fotožurnalistike?
Fotožurnalistika verzus žurnalistika
Ešte pred niekoľkými rokmi písané slovo tvorilo prevažnú väčšinu tlačených médií. Časopisy
a noviny sme hlavne čítali. Dnes ich viac-menej listujeme. Fotografia prevážila nad písaným
slovom. Hovorí sa, že jedna fotografia povie viac ako 1000 slov a je pravdou, že udalosti sa
nám vryli do pamäti alebo nás oslovia na stránkach novín či časopisov práve vďaka výstižnej
fotografii.
Prácou novinára je sprostredkovať udalosti čitateľom čo najobjektívnejšie, aby si ich
vedeli živo predstaviť. Nezáleží, akým smerom sú noviny zamerané, no musia reprodukovať
jedine to, v čo veria, že je pravdivé. Publikácia získava na kredibilite, keď vie podložiť fakty, na
ktorých stoja články.
To isté platí pre fotožurnalistiku. Fotožurnalista robí vlastne to isté, čo novinár, no na
zachytávanie faktov nepoužíva pero či diktafón, ale fotoaparát. Musí zachytiť a reprodukovať
udalosť presne tak ako sa stala a kedy sa stala, nemôže nikoho poprosiť, aby situáciu
zinscenoval len preto, že niečo zmeškal. Nemôže popresúvať veci na scéne, aby fotky vyzerali
lepšie. Nemôže zmeniť obrázky v prostredníctvom photoshopu, napríklad odstrániť káble
z obrázku len preto, že tam zavadzajú.
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V ideálnom prípade reportér a fotožurnalista pracujú na úlohe spolu ako tím. Dohodnú sa,
v akom štýle sa bude reportáž niesť, s kým spravia interview a na čo sa treba zamerať pri
fotení.
Niekedy fotožurnalista pracuje na úlohe sám a prostredníctvom série fotografií porozpráva
príbeh. To sa nazýva fotoesej alebo obrazová reportáž. Niektoré fotoeseje sprevádza text,
ktorý napíše novinár alebo sám fotoreportér, iné pozostávajú len z fotografií a ich krátkych
popiskov. Ak sa publikujú iba samotné fotografie s popiskami, musí fotoreportér veľmi dobre
zvážiť ich výber, aby čitatelia pochopili obsah, myšlienku či zámer fotoeseje.
Čo je vlastne fotožurnalistika?
Ľudia si povolanie „fotožurnalistika“ vysvetľujú rôzne. Mnohí si ho idealizujú ako chodenie
s fotoaparátom na rôzne akcie a fotenie politikov a celebrít, iní si myslia, že je to nafotenie reálií
z dovolenky, avšak nie je to ani jedno ani druhé.
Fotožurnalistika je osobitá forma žurnalistiky, ktorá využíva obrázky na výpoveď
o spravodajskej udalosti. Fotožurnalistika sa odlišuje od ostatných druhov fotografie (ako
dokumentárna fotografia, „street“ fotografia ulice alebo fotografia celebrít) tým, že je:
– objektívna – fotografia je presnou a pravdivou reprodukciou toho, čo sa udialo počas
danej udalosti,
– vypovedá o niečom, zachytáva niečo konkrétne – obrázky spojené s textom priblížia
čitateľom danú udalosť,
– je časovo kritická – obrázky majú zmysel v danom kontexte, v danom čase ako zachytenie
udalostí v určitom časovom slede.
Fotožurnalistika v tom pravom zmysle slova zachytáva problémy spoločnosti
prostredníctvom obrazu a poukazuje na ne. Byť fotožurnalistom znamená byť stále v strehu,
byť pripravený na to, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľudoch a treba ho zachytiť cez
objektív. Bohužiaľ, prevažná väčšina udalostí je smutných a negatívnych, ako sú vojny,
nepokoje, dopravné havárie, chudoba, prírodné katastrofy…
Kto je fotožurnalista?
Áno, aj práve preto patrí povolanie fotožurnalistu k tým najrizikovejším. Fotožurnalisti
nielenže zachytávajú často tragické udalosti, ale vystavujú sami seba istému riziku. Z povahy
profesie vyplýva, že fotožurnalistom nemôže byť každý. Musí to byť predovšetkým silný
a psychicky stabilný človek, ktorý nemá strach z negatívnych udalostí. Práve naopak, miluje
rozruch a adrenalín v krvi je jeho drogou. Nebojí sa riskovať, alebo má pocit, že je nesmrteľný.
Cielene vyhľadáva nebezpečie.
Sú to ľudia, ktorí majú povahu dobrodruha a jednoducho neobsedia na jednom mieste.
Potrebujú pohyb a toto povolanie milujú so všetkým, čo prináša – nestály život, neistota,
časté zlyhanie v osobnom živote a vo vzťahoch (väčšinou sú buď slobodní alebo niekoľkokrát
ženatí). Ich život je podriadený ich povolaniu. Musia konať rýchlo, často majú pri sebe policajné
skenery, takže vedia z prvej ruky o dianí. Sú schopní okamžite vycestovať, ak v správach
počujú, že na druhej strane sveta vznikol konflikt. Fotoaparát majú stále so sebou, pretože
človek nikdy nevie…
Fotožurnalista musí byť aj dobrým psychológom. Na to, aby ste sa stali úspešným
fotožurnalistom, nestačí, že viete pracovať s fotoaparátom. Musíte vedieť pracovať s ľudmi,
pretože fotožurnalistika je najmä o ľudoch. Ako novinára si vás ľudia môžu vážiť, ale aj vás
nenávidieť. Je na vás, aké máte vnútorné etické hranice a ako ďaleko ste schopný zájsť pri
honbe za materiálmi. Fotožurnalistika často zobrazuje nešťastie ľudí, problémy, traumy. Ľudia
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vás nečakajú perfektne pripravení na fotenie, nečakajú vás vlastne vôbec a často sa z nejakého
dôvodu vôbec nechcú fotografovať. Musíte byť na to pripravení. Pri nešťastí vám niekedy
pomôže znalosť psychológie a súcit s osobami. Niekedy nepomôže nič. Napríklad, keď
potrebujete zachytiť osobu, ktorá niečo spáchala. Zakrýva sa, skrýva sa a sťažuje vám prácu.
Tu je najdôležitejšia etika a stanovenie si určitých hraníc.
Ak ste fotožurnalista telom a dušou a beriete túto prácu ako výsadu, vašou prioritou je
pravdivé reprodukovanie udalostí za všetkých okolností, pretože tak ako text môže byť
skreslený, aj fotografie môžu byť neobjektívne, či zavádzajúce. Každý vie, keď vidí svoje
vlastné fotografie, že nie každá fotka sa vydarí. Tie, kde vyzeráme hrozne, máme pootvorené
ústa, privreté oči, hneď vyhodíme alebo zničíme.
Takisto ľudia, ktorých zachytávame, môžu na niektorých fotkách vyzerať lepšie a inde
horšie. Aj keď text vykresľuje osobu v negatívnom smere alebo ju nemáme radi, nikdy by sme
nemali zámerne vyberať fotografie, kde vyzerajú zle, aby sme ich dehonestovali, pokiaľ nerobíme
pre bulvár a nejde nám práve o to.
Úlohy a povinnosti fotožurnalistu
Úlohy a povinnosti fotožurnalistu sa rôznia v závislosti od média, pre ktoré pracuje.
Hlavnou úlohou je produkovať fotografie, teda fotografovať. Fotožurnalista je zodpovedný
za to, aby boli fotografie jasné, výstižné, pravdivé, dobrej kvality a niesli v sebe určitú výpoveď,
ilustrovali text.
V minulosti najčastejšie fotografi nafotili film a odovzdali ho redakcii, ktorá ho vyvolala,
vybrala si fotografie, naskenovala ich a vytlačila. Dnes vďaka digitálnej fotografii majú fotografi
väčšiu kontrolu nad svojou tvorbou. Sú povinní fotografie stiahnuť do počítača v redakcii,
spracovať, farebne vyvážiť a spraviť výrez. Mali by spolupracovať s reportérom, aby výsledný
text a fotografie spolu ladili.
Každú fotografiu musí sprevádzať popisok. Ten musí zodpovedať otázky: KTO?, ČO?,
KDE?, PREČO? A KEDY? Kompletný popisok je veľmi dôležitý nielen z hľadiska presnej
publikácie, ale aj archivovania fotiek a prípadne ich ďalšieho použitia.
Keď je fotografia spracovaná a má popisok, fotograf sa dohodne s editorom a grafikom
ako sa zalomí v publikácii, na ktorej strane a akú bude mať váhu. Bude na titulke, na celej
strane, alebo iba ako malá ilustračka? Treba zmeniť alebo doplniť jej popisok?
Chcete byť fotožurnalistom?
Hoci prax často ukazuje, že na to, aby ste sa stali skvelým fotožurnalistom nemusíte mať
vysokú školu, štúdium žurnalistiky a fotografie vám určite veľmi pomôže. V zahraničí majú
niektoré školy vynikajúce programy s úzko vyprofilovaným štúdiom fotožurnalistiky. Tu
študentov naučia nielen efektívne narábať s fotoaparátom, ale sú tu aj kurzy o etike, práve,
písaní, fotoeditovaní, grafickej úprave, a takisto o práci so softwérom, ako je photoshop. Pri
povolaní fotožurnalistu ako aj novinára je najdôležitejšia vášeň a zanietenosť, túžba neustále
objavovať niečo nové, odkrývať problémy, poukazovať na to, o čom sa niekedy mlčí.
Ak váhate, či chcete byť fotožurnalistom, zrejme to pre vás nie je to pravé povolanie. Ak
ním ste, ste nepokojný, keď práve nefotíte alebo sa nenaháňate za aktuálnymi reportážami.
A možno ste typ, ktorý jednoducho inklinuje k iným druhom fotografie, napríklad portrétna,
dokumentárna…
Ak ste rodinný typ a pri výbere povolania u vás zohráva najväčšiu úlohu, koľko zarobíte
a ako budete vedieť zabezpečiť svoju rodinu, fotožurnalistika určite nebude pre vás to pravé
orechové.
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Platy fotožurnalistov síce závisia od takých faktorov, ako je miesto fotenia, veľkosť fotiek,
ich umiestnenie v médiu, ale aj skúsenosť fotografa (vzdelanie) a redakcia, ktorú zastupuje,
ale bohatého fotožurnalistu so šťastným rodinným životom zrejme nenájdete.
Keďže mnohí študenti trávia letné prázdniny v Amerike a mnohé redakcie ponúkajú
internshipy, pre zaujímavosť pripájam cenové relácie v amerických médiách.
Hneď na úvod zlá správa – väčšina redakcií elévom neplatí. Berú ich ako nováčikov, ktorí
sú vďační za šancu naučiť sa, ako to chodí v reálnom svete, avšak ako všade, existujú výnimky.
Ak prídete do Ameriky s dobre pripraveným portfóliom a kvalitným publikačným materiálom
zo slovenských médií, zvýšite svoju cenu a tým aj záujem o vás. Možno práve vy nebudete
pracovať zadarmo a zaplatia vám aspoň minimálnu mzdu, čo je od 400 – 500 dolárov za týždeň
a môžete sa vypracovať.
Ak chcete byť fotožurnalistom, musíte mať záujem o všetko, čo sa týka fotografie, médií,
politiky. Musíte dokonale vedieť ako funguje kamera, jej manuálne funkcie, nielen automatické.
Musíte vedieť narábať s bleskom. Fotožurnalistika je jedno z povolaní, ktoré je veľmi náročné,
no pre tých, ktorí ho milujú, je zmyslom života.
Ak patríte k takýmto zanietencom, je najlepšie začať spolupracovať s časopismi či novinami
už na strednej či vysokej škole. Hneď ako skončíte školu, budete mať množstvo kontaktov,
budete presne vedieť, ktorým témam sa venovať, môžete si vybrať štúdium v zahraničí. Čím
skôr začnete aktívne fotografovať, tým ľahšie sa uplatníte.
Ako povedal môj profesor na Univerzite UCLA a zakladateľ fotoagentúry ZUMA Scott
McKierman, musíte fotografovať každý deň. Nemôžete vyjsť z cviku. Foťte všetko a každého,
aj miesta, ktoré sa vám zdajú byť nudné. Skúste nájsť nový uhol pohľadu. Priznal sa: „Ja som
fotil, ešte aj keď som ležal v nemocnici a mal som zlomenú nohu. Fotil som sestričky.“
Portfólio – sebaprezentácia
Portfólio je prezentácia vašich najlepších
fotografií. Budete ho potrebovať, keď sa
budete uchádzať o miesto v redakcii, ale
vyžadujú ho aj mnohé školy a kurzy, ak
uvažujete o ďalšom štúdiu fotografie.
Portfólio ukáže váš talent, zmysel pre
kompozíciu, svetlo, technickú úroveň, váš
štýl, schopnosť zachytiť moment. Malo by
byť odzrkadlením vašich ambícií a entuziazmu. Ukáže, či viete pracovať s manuálnymi
funkciami fotoaparátu, či viete, kedy použiť
pomalú a naopak, kedy rýchlu expozíciu, kedy
je vhodné rozmazať pozadie a naopak, kedy
chcete vidieť na fotografii všetko jasne.
Portfólio by malo obsahovať okrem výberu
vašej najlepšej práce aj vaše rezumé, tri alebo
štyri referencie od ľudí, s ktorými ste pracovali
(v danej oblasti samozrejme) a popis
k fotografiám na samostatnom hárku. Ak svoje
portfólio posielate do redakcií, pridajte obálku
so spiatočnou adresou a známkou, aby vám
ho mohli bez problémov vrátiť.
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Fotografie môžete prezentovať niekoľkými spôsobmi. Ako:
diapozitívy
l
vytlačené fotografie
l
digitálne fotografie na CD
l
webstránka
Keďže fotoeditori sú veľmi zaneprázdnení ľudia, tu je pár tipov, ako zvýšiť šance, že ich
vaše portfólio zaujme. Musí byť:
l
čisté a prehľadné
l
najlepšej možnej kvality
l
malo by mať logickú usporiadanosť a štruktúru
l
malo by byť ľahko prezerateľné – najlepšie je zistiť, akú formu daný editor preferuje –
niektorí totiž nemajú radi, keď je portfóliom iba webstránka, druhému sa nechce otvárať
cédečko…
l
využitie humoru aspoň v jednej fotografii
l
využitie emócií
l
rôznorodosť fotografií
l
obsah
l
farebná zladenosť
l
využitie svetla
l
rešpekt k objektu na fotografii
l
technická kvalita
l
celková energia vyžarujúca z fotografie
l
stručné, jasné a výstižné rezumé.
l

Aké fotografie vybrať do portfólia?
Fotografia je veľmi subjektívna záležitosť. Fotografia, ktorá sa jednému zdá byť úžasná
a kreatívna a evokuje v ňom rôzne pocity, sa druhému vôbec nepáči. Zároveň sa hovorí, že
človek je sám sebe najhorším kritikom. Buď všetky svoje fotografie zbožnujeme a nedáme na
ne dopustiť, alebo aj napriek tomu, že je naša tvorba naozaj dobrá, ani jedna fotografia sa nám
zrazu nezdá dosť dobrá. Keďže má každý úplne iný názor na to, čo má a čo nemá byť v portfóliu,
je najlepšie spraviť prvotný výber. Najistejšie sú fotografie, na ktorých sa zhodnete vy aj vaši
kritici. Potom diskutujte o ďalších fotografiách, vypočujte si argumenty pre a proti a sami sa
rozhodnite. Názory fotoeditorov v rôznych publikáciách sa tiež budú rôzniť.
Počet fotografií v portfóliu
Niektorí fotoeditori hovoria, že portfólio by malo obsahovať 12 najlepších fotografií, iní
hovoria, že aspoň 24. Portfólio by nemalo obsahovať viac ako 25 fotografií, pretože hoci sú
vaše fotky vynikajúce, fotoeditor si ich aj tak nezapamätá. Aj tu platí: „Menej je niekedy viac.“
V portfóliu môžete ukázať rôzne typy fotografií – športové, portréty, aktuality, fotostory –
ukážete tým, že viete fotografovať v každej situácii, a tak ste pre redakciu viac využiteľný.
Je dobré, ak vaše fotografie, hoci aj iných typov, niečo spája. Niečo, čo vás odlišuje od iných
fotografov. Najlepšie fotografie by mali mať ducha, sprostredkovať emócie. Fototeditori chcú
vidieť v portfóliu vašu zanietenosť ako autora, vidieť fotografie fotené z rôznych uhlov, nielen
spredu. Ak si to situácia vyžaduje, ste schopný vyliezť na plot a spraviť fotografiu z výšky. Veľmi
dôležitá je kompozícia fotiek, používanie rôznych objektívov. Editori chcú v portfóliách vidieť
niečo nezvyčajné, neočakávané. Vynikajúcou súčasťou portfólia je fotostory.
Do portfólia si nedávajte fotky, ktoré môže spraviť ktokoľvek a kedykoľvek. Takisto sa
vyhýbajte klišéovitým fotkám, ktoré vidíte často v novinách a časopisoch.
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Ak máte vytlačené portfólio, dajte si pozor na celkovú prezentáciu a kvalitu tlače. Často
vám fotografie vrátia z tlače tmavé alebo zle farebne vyvážené. Nešetrite na týchto veciach
s tým, že však samotný obrázok je dobrý. Fotoeditori hodnotia vaše portfólio ako celok.
Rezumé má byť krátke a výstižné. Malo by obsahovať predovšetkým práce spojené so
žurnalistikou a fotografiou; ak ste absolvent a nemáte ho čím zaplniť, vyhnite sa vymenúvaniu
brigád, ktoré s pozíciou absolútne nesúvisia.
Aby ste uspeli v konkurencii ďalších fotografov, musíte ukázať, že viete vytvoriť viac ako
obyčajnú fotku. Ako fotožurnalista musíte byť veľmi vnímavý na detaily a sprostredkovať ich
v podobe fotografií. Najlepšie fotografie nepotrebujú popis, hovoria samy za seba.
Ak prezentujete fotografie na cédečku, uistite sa, že sú v ľahko otvoriteľnom formáte –
najlepšie JPG, a naformátujte ich v menšom rozlíšení, ako sú vaše originálne súbory, zaberú
menej miesta a rýchlejšie sa otvoria.
Ak je súčasťou vášho portfólia fotostory, dajte si na nej záležať. Ukáže vašu schopnosť
„rozprávať“ dej prostredníctvom jednotlivých fotiek.
Zabudnite na fotografie celebrít. Ak si myslíte, že fotografia je úžasná len preto, lebo je na
nej Britney Spears, ste na omyle. Zamyslite sa, či je fotka hodná portfólia, aj keby na nej bol
niekto úplne neznámy – často nie je.
Ak neviete fotografovať nejakú oblasť, napríklad šport, nedávajte nasilu do svojho portfólia
fotku len kvôli zachovaniu diverzity. Zbytočne pokazí celkový dojem.
„Ak vidím viacero priemerných fotiek v portfóliu, hneď si pomyslím, že nemáte nič lepšie.
Ak však vidím menšie portfólio a všetky fotky v ňom sú vynikajúce, pomyslím si, že máte
okrem toho ešte veľa dobrej práce,“ hovorieval Scott McKierman na prednáškach.
Výrez fotky je veľmi doležitý. Mnohí autori často fotografujú veľmi zoširoka, chcú do
jednej fotky zahrnúť všetko, a pritom im unikne detail, ktorý často vypovie oveľa viac ako
záplava informácií na fotografii. Vďaka photoshopu je možné vyskúšať si rôzne výrezy fotografií
a vybrať ten najlepší.
Záver o portfóliách by som rada zhrnula do vety, ktorú prizvukujú v Amerike mnohí učitelia
a profesionáli v tejto oblasti: „Vaše portfólio je také dobré, ako najhoršia fotka v ňom.“
Alebo inými slovami: „Ľudia si utvoria názor o vašom portfóliu na základe najslabšej fotky,
ktorú v ňom máte.“
ZUMA PRESS INC.
Je pomerne mladá, celosvetovo veľmi uznávaná nezávislá fotoagentúra, ktorá pôsobí od
roku 1995 a reprezentuje viac ako 900 profesionálnych fotografov po celom svete, medzi
ktorými sú mnohí držitelia Pulitzerovej ceny, či iných svetových ocenení ako World Press
Photo či POY. ZUMA spolupracuje s najväčšími celosvetovými fotoagentúrami a svojimi
reportážami zásobuje denníky a časopisy po celom svete.
Zuma produkuje internetový týždenník Zreportage.com, ktorý vznikol vo februári 2004.
Každý štvrtok prináša vynikajúce fotoreportáže zo sveta, ktoré sa oplatí sledovať, pretože sú
tým najlepším zo svetovej fotožurnalistiky a každý štvrtok poukážu na problém, ktorým šokujú
čitateľov. Sú vynikajúce hlavne po profesionálnej stránke, čo sa týka fotografie či písania.
ZUMA takisto produkuje časopis DOUBLEtruck Magazine, kde nájdete výber toho
najlepšieho zo súčasnej fotožurnalistiky.
Digitálna produkcia
Keďže v súčasnosti takmer všetci fotožurnalisti prešli na digitálnu produkciu, pretože je
rýchlejšia a ľahšia ako tradičné spracovanie filmu a následné skenovanie, musíte sa aj vy
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prispôsobiť. S tým prichádza celý rad otázok od tej základnej, aký typ fotoaparátu si kúpiť a
aké má mať rozlíšenie, až po otázky ohľadne spracovania fotografií a prenosu dát. Ponúkam
vám zoznam tých najlepších webstránok, ktoré sú pravidelne updatované a obsahujú všetko
o digitálnej produkcii. Ak to s kariérou fotožurnalistu alebo fotografa myslíte vážne a chcete
uspieť nielen v slovenskom, ale najmä v celosvetovom meradle, pomôžu vám zorientovať sa
v tejto oblasti a poskytnú vám odpovede na všetky otázky. Predpokladá sa, že viete po anglicky,
keďže sú všetky v angličtine.
Fotobanky, ktoré za nejaký poplatok vaše fotografie nielen uskladnia, ale umožnia aj ich
internetový predaj:
l http://www.digitalrailroad.net, http://www.photoshelter.com
l http://www.ipnstock.com/, http://www.workbook.com/assignment/,
l http://www.workbook.com/stock/
Užitočný software pre fotografov
Pre dnešných fotožurnalistov je znalosť digitálnej technológie a počítačovej postprodukcie
nevyhnutnosťou. Tu je niekoľko programov, ktoré uľahčia prácu s fotografiami, ich
archivovanie a spracovanie.
Photoshop CS2 – najnovší photoshop obohatený o mnohé skvelé prvky. Avšak pamätajte,
že v rámci fotožurnalistiky nemôžete na fotkách nič retušovať. Photoshop môžete využiť na
korekciu farby, prípadne orezanie fotografií.
Aperture – novinka na trhu z firmy APPLE, bohužiaľ kompatibilná iba s Apple počítačmi.
Skvelá pomôcka pre fotografov pre postprodukciu a spracovanie digitálnych fotografií. Rýchle
spracovanie formátu RAW
l http://www.extensis.com – Extensis portfólio – pre PC aj MAC, ponúka testovaciu verziu
zadarmo.
l http://www.imagefolio.com/ – ImageFolio Software
l http://www.iview-multimedia.com/ – iView Media Pro – pre PC aj MAC, ponúka bezplatnú
testovaciu verziu.
l http://HSLtd.us – Stock view – pre PC aj MAC, ponúka bezplatnú testovaciu verziu.
l http://www.yousendit.com/ – FTP, transfer dát klientom a úschova veľkých súborov.
Ďalšie užitočné stránky:
l http://www.digitalphotographers.net – skvelá stránka o všetkom, čo sa týka digitálnej
fotografie
l http://www.RobGalbriath.com – vynikajúca stránka fotožurnalistu Roba Galbriatha,
pôsobiaceho v Calgary. Nájdete tu tipy a recenzie na všetko, čo súvisí s digitálnou technológiou
a prácou fotožurnalistu.
l http://www.sportsshooter.com – skvelá pre fotografov – športových zanietencov, diskusné
fóra, poučné články.
l http://www.stockartistsalliance.org/ – Stock Artists Alliance – stránka fotografov, ktorí
produkujú fotografie pre fotobanky. (Najväčšie peniaze vo fotografii sú v reklamnej fotografii
a v predaji fotografií prostredníctvom fotobaniek, kedy vyťažíte z fotiek čo najviac.)
l http://www.missouri.edu/~photowww/ – Missouri Photojournalism
l http://sfgate.com/gallery/
l http://www.fotophile.com/
l http://www.outbackphoto.com – Digital Outback Photo
l http://www.dpreview.com/ – recenzie na novinky v digitálnej fotografii.
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Združenia fotografov
Tieto webstránky obsahujú veľa cenných informácií, ktoré platia nielen na americkom
trhu. Vidíme na nich svetové trendy vo fotografii, udalosti, ktorým sa venuje pozornosť, takže
sa určite oplatí mať ich v adresári a pravidelne ich sledovať:
l http://www.nppa.org/ – National Press Photographers Association
l http://www.asmp.org/ – American Society of Media Photographers
l http://www.apanational.com – Advertising Photographers of America – reklamná fotografia
amerických autorov, skvelá na inšpiráciu a sledovanie trendov v oblasti reklamy
l http://www.worldpressphoto.nl – svetová fotožurnalistka
l http://www.womeninphotography.org – stránka venovaná ženám – fotografkám.
Online verzie fotografických časopisov
http://www.nationalgeographic.com/ – National Geographic
http://www.naturephotographers.net/ – Nature Photographers Online Magazine
l http://www.pdn-pix.com/ – PHOTO DISTRICT NEWS
l http://www.photo.net/
l http://www.pdnonline.com – PDN Photo District News The Pros Mag
l http://www.siphoto.com/ – webstránka populárneho Sports Illustrated magazínu
l http://www.commarts.com – Communication Arts – to najlepšie z reklamnej fotografie,
inšpirácia Art directorov
l AMERICAN PHOTO
l Great magazine essential!
l
l

Copyright – ochrana fotografií
http://www.loc.gov/copyright – na tejto stránke si môžete stiahnuť formuláre a zaregistrovať
akýkoľvek počet fotografií. Fotografie sa posielajú na cédečku s vytlačeným malým náhľadom.
Registrácia stojí 30 dolárov, pričom nezáleží, či registrujete 1 alebo 100 fotografií
l

Technické otázky
http://www.usa.canon.com – stránka značky Canon
l http://www.nikonusa.com/usa_home/home.jsp – problémy a otázky spojené s fotoaparátmi
značky Nikon
l http://www.editorialphoto.com – skvelá stránka pre fotografov, ktorí tvoria fotky pre editoriály.

l

Na záver
Ak chcete v dnešnej dobe uspieť v akomkoľvek povolaní, musíte sa vedieť predať. Kariéra
fotožurnalistu či fotografa nie je výnimkou. Musíte sa stále zviditeľňovať, ukazovať svoju
najnovšiu tvorbu. Ak máte vysoké méty a chcete veľa cestovať a pracovať aj pre zahraničné
médiá, všetky uvedené webstránky vám pomôžu zorientovať sa na fotožurnalistickom trhu.
Ukážu vám, aké sú možnosti v rámci fotožurnalistiky, inšpirujú vás a najmä vám prezradia veľa
nového, pretože v tejto dynamickej a nestálej oblasti sa stále niečo deje.
E-mail autorky: dianamrazikova@hotmail.com
Zdroje:
FORD, Nancy L. Photojournalist. Utica, NY, 1998.
ZUMA PRESS INC. – webstránka.
Scott McKierman – prednášky na Univerzite UCLA.
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ZO ZAHRANIČIA

Mediálne systémy
v Európe
– Rumunsko
SAMUEL BREČKA
Po páde komunizmu v decembri 1989
nastali nielen významné zmeny v rumunskej
spoločnosti, ale aj v mediálnom systéme tejto
krajiny. Od tých čias sa rumunské médiá
uberajú dvoma smermi. Na jednej strane sa
mnohé periodiká a aj viaceré rozhlasové
a televízne stanice sa orientujú na bulvár
v snahe prilákať čo najväčšie publikum. Na
strane druhej sa viaceré nové médiá usilujú
osloviť novú kategóriu dynamických
a podnikavých ľudí, ktorí sa snažia presadiť
v trhovo orientovanej ekonomike a potrebujú
objektívne a špecializované informácie.
Tak ako v iných postkomunistických
krajinách, aj v Rumunsku zohráva dôležitú
úlohu vo vývoji médií politika. Existencia
mnohých periodík, rozhlasových a televíznych staníc často závisí od vôle alebo nevôle
politických a ekonomických kruhov, ktoré
využívajú médiá ako nástroje na získanie
a udržanie si politickej moci. Takáto prax si
v minulých rokoch neraz vyslúžila kritiku
medzinárodných novinárskych organizácií.
Tlač
Rumunská tlač dosiahla vrchol svojho
kvantitatívneho rozvoja v roku 1996, keď
v krajine vychádzalo 106 denníkov a 1781
ostatných periodík v porovnaní s 36 denníkmi
a 495 časopismi v roku 1989. V priebehu rokov
dochádza na rumunskom tlačovom trhu

k obrovským pohybom. Noviny vznikajú
a zanikajú. V rokoch 1990 až 2003 vychádzalo
viac ako 5000 titulov, pričom každý rok bolo
založených v priemere viac ako 360 nových
periodík.
Medzi desiatkou najpredávanejších
denníkov je iba jeden bulvárny titul –
Libertatea, ktorý je, podobne ako náš Nový
Čas, vo vlastníctve švajčiarskej mediálnej
skupiny Ringier a predáva v priemere 259 000
výtlačkov denne. V porovnaní s Novým
Časom je to pomerne málo, ak si uvedomíme,
že Rumunsko má takmer päťnásobne viac
obyvateľov ako Slovensko. Ostatné bulvárne
denníky majú nízke náklady a nemôžu
konkurovať serióznym novinám.
Druhý najvyšší náklad dosahuje Jurnalul
National, ktorý v roku 2004 predával 130 –
150 000 výtlačkov denne. Evenimentul Zilei,
ktorý začal v roku 1992 vychádzať ako tabloid,
patrí v súčasnosti medzi najserióznejšie
denníky v krajine a predáva v priemere 84 000
exemplárov denne. V poslednom čase sa
denník dostal do vlastníctva skupiny Ringier,
ktorá tiež vlastní športový denník ProSport.
Ďalším športovým denníkom v prvej
desiatke najrozšírenejších denníkov je Gazeta
Sporturilor z vydavateľstva Intact. Adevarul,
ktorý bol za komunizmu pod názvom Scinteia
najväčším denníkom v Rumunsku, si vytvoril
povesť kvalitných novín a jeho predaný
náklad sa pohybuje na úrovni vyše 120 000
výtlačkov.
Do prvej desiatky ďalej patria dva denníky
z produkcie nemeckej vydavateľskej skupiny
WAZ – National a Romania Libera.
Najvýznamnejším
hospodárskym
denníkom je Ziarul Financiar a desiatku
uzatvára denník Ziua. (Pozri tabuľku č. 1.)
V Rumunsku vychádza viac ako 200
lokálnych a regionálnych novín v nákladoch,
ktoré sa pohybujú od niekoľko stoviek po
70 000 (týždenník Agenta v Temešvári). Vo
veľkých mestách vychádza od dvoch do šesť
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denníkov, ktoré si konkurujú nielen navzájom,
ale úspešne sa presadzujú aj voči celoštátnym
denníkom.
Počet celoštátnych týždenníkov po
počiatočnom boome začiatkom 90. rokov
v posledných rokoch poklesol. Politické
a spravodajské týždenníky zanikli alebo sa
zmenili na zábavné magazíny. Medzi tie, čo sa
zachovali, patrí satirický Academia Catavencu
(náklad 50 – 70 000), relatívne vplyvný
magazín, ktorý sa sústreďuje na politické
a spoločenské spravodajstvo a komentáre
v humornom prevedení; hospodársky
týždenník Capital z vydavateľského domu
Ringier a Formula As, ktorý vychádza
v náklady vyše 250 000 exemplárov najmä
zásluhou toho, že kombinuje úžitkové
informácie (zdravie, hobby, recepty, záľuby)
s politickými úvodníkmi a komentármi, ale aj
správami s domáceho a medzinárodného šou
biznisu.
K najúspešnejším týždenníkom patria
víkendové prílohy veľkých celoštátnych
denníkov ako sú Evenimentul Zilei a Libertatea,
ktoré sa nepredávajú samostatne. K najpredávanejším časopisom patria aj programové
magazíny ako napríklad ProTV Magazin
(130 000) z vydavateľstva Mediapro alebo TV
Mania (ďalší produkt skupiny Ringier), ktorého
sa každý týždeň predá okolo 160 000 výtlačkov.
Pomerne dobre sa v Rumunsku rozvíja aj
trh špecializovaných mesačníkov, na ktorom
pôsobí viacero úspešných ženských
magazínov (Unica, Cosmopolitan, Elle,
Avantaje, Burda, Lumea Femeilor atď.), ale aj
časo pisov pre mužov (FHM, Playboy,
Pentho use, Hustler), motorist ických
magazínov (AutoMotor&Sport, Auto Show,
Auto Mondial), resp. časopisov, ktoré sú
venované novým informačným technológiám,
bývaniu a životnému štýlu.
Väčšina titulov rumunskej tlače zatiaľ
nepodlieha overovaniu nákladov, ale
v dôsledku tlaku reklamných agentúr sa zapája
do systému, ktorý zabezpečuje Rumunská
kancelária pre overovanie nákladov tlače
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(BRAT). Všetky významné celoštátne denníky
sú členmi BRAT a regionálne tituly ich budú
čoskoro nasledovať.
Koncentrácia na rumunskom trhu tlače
začína nadobúdať nové črty. Tie sa prejavujú
predovšetkým v spolupráci domácich
a zahraničných vydavateľov. Okrem už
udomácnených zahraničných vydavateľov
ako je Ringier a WAZ, o rumunský trh
prejavujú záujem aj Heinrich Bauer Verlag,
Mondatori (Taliansko), Bayard Press,
Fillipachi Hachette (Francúzsko) a BonnierGroup zo Švédska.
Audiovizuálne médiá
Verejnoprávna S.R.TV. v súčasnosti
prevádzkuje dva celoštátne kanály – TVR 1,
s ponukou univerzálneho programu, a TVR 2,
ktorý sa zameriava na kultúrne a vzdelávacie
programy. Okrem toho S.R.TV. vysiela na dvoch
medzinárodných satelitných kanáloch – TVR
International a TVR Cultural. Verejnoprávnej
televízii patrí aj niekoľko regionálnych kanálov.
TVR 1 je však jediný kanál, ktorý pokrýva
signálom celé územie krajiny.
Verejnoprávnu televíziu často kritizujú za
to, že má príliš veľa zdrojov financovania –
koncesionárske poplatky, príspevky zo
štátneho rozpočtu a okrem toho aj príjmy
z reklamy. Kritika zo strany komerčného
sektora sa týka aj politickej povoľnosti
verejnoprávnej televízie, ktorá vzhľadom na
svoj štatút je ľahko ovládateľná vládnucou
politickou stranou.
Verejnoprávna televízia má viacero
vážnych konkurentov zo súkromného
sektora. Medzi najdôležitejších patria ProTV,
Antena 1 a Prima TV. Prvé dve komerčné
televízie majú v mestách viac divákov ako
verejnoprávna televízia. Viacero súkromných
staníc vysiela prostredníctvom satelitov –
Tele7abc, Acasa TV, Pro Cinema (filmy
a televízne seriály), Atomic TV (hudobná
stanica), najnovšie premenovaná na ZV
K Lumea, Realit atea TV (prvá čisto
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spravodajská stanica), TV Sport, National TV,
B1 TV, Etno (ľudová hudba). Okrem toho
v Rumunsku pôsobí vyše 100 lokálnych
súkromných televíznych staníc. Viaceré sa
spojili do lokálnych sietí alebo spolupracujú
s veľkými celoštátnymi televíziami ProTV
a Antena1. (Pozri tabuľku č. 2.)
Viac ako 3 milióny rumunských domácností je napojených na siete káblovej televízie,
takže v rozvoji káblovej televízie patrí
Rumunsko k popredným krajinám v Európe.
V Bukurešti a vo veľkých mestách je na kábel
napojených 80 – 90 % domácnost í.
V súčasnosti pôsobí v Rumunsku asi 700
káblových spoločností, ktoré sa však
postupne koncentrujú, resp. podliehajú
veľkým káblovým spoločnostiam. Medzi
najdôležitejších operátorov káblovej televízie
patria Astral Telecom a RCS, ktoré spolu
kontrolujú asi 90 % trhu, pričom zvyšných 10
% kontroluje aj u nás známa UPC. Diváci
káblovej televízie majú k dispozícií 18 až 40
rumunských a zahraničných staníc. Medzi
najvýznamnejšie patria HBO, Hallmark, Fox,
Discovery, National Geographic, Animal
Planet a Eurosport.
Verejnoprávny rozhlas má k dispozícii štyri
celoštátne kanály (spravodajstvo, kultúra,
mládež a hudba), jeden medzinárodný a 10
lokálnych a regionálnych staníc, ktoré
vysielajú svoje vlastné programy. Prvé
súkromné rozhlasové stanice sa objavili
v Bukurešti v roku 1990. V súčasnosti
v Rumunsku pôsobí vyše 150 súkromných
lo kálnych rozhlasových staníc, ktoré
vytvárajú lokálne a regionálne siete. Najväčšiu
si vybudovali Rádio Contact (teraz Kiss FM)
a Rádio ProFM. Komerčné rozhlasové stanice
sú vo väčšine prípadov hudobné stanice
s pravidelným spravodajstvom, prípadne aj
inými reláciami.
Nové médiá
Podľa rumunskej vlády je rozšírenosť
internetu na úrovni 24 %, avšak odborníci
odhadujú, že prístup na internet má asi 15 –
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20 % Rumunov. Zatiaľ však veľmi málo
domácností je vybavených internet om
a väčšina surfuje na webe vo svojich úradoch,
školách alebo internetových kaviarňach. Je
to výsledok relatívne malej rozšírenosti
počítačov v domácnostiach (asi 30 % v roku
2002), ale aj zatiaľ vysokých poplatkov za
internetové pripojenie.
Väčšina rumunských médií sa prezentuje aj
na webe. Mnoho stránok je však na slabej
grafickej úrovni a nevyužíva možnosti
uplatnenia interaktívnych prvkov, resp.
priebežnej aktualizácie obsahu, najmä
spravodajstva. Napríklad webové stránky novín
iba reprodukujú obsah tlačových vydaní.
Napriek tomu sa v posledných rokoch situácia
zlepšuje, pretože médiá, najmä vydavatelia, si
uvedomujú, že pomocou internetu môžu rozšíriť
svoje publikum a že s rozširujúcou sa reklamou
na internete sa im vytvára možnosť
dodatočných reklamných príjmov.
K najväčším a najobľúbenejším portálom
patrí Kappa.ro, Romania Online, Bumerang
(spravodajský portál), Apropo, Home.ro
a Portal.ro. Z nich však iba Bumerang,
Romania Online a Apropo majú relevantný
novinársky obsah. K najnavštevovanejším
stránkam rumunských novín na internete
pat ria Evenimentul Zilei Online, Ziua
a Adevarul Online. (Pozri tabuľku č. 3.)
Spravodajské agentúry
Najdôležitejšou rumunskou spravodajskou agentúrou v súčasnosti je Mediafax,
súkromná organizácia, ktorá vznikla v roku
1991 a podnik skupiny MediaPro. Jej služby
si predpláca väčšina médií. Mediafax ponúka
denne 450 správ a iných článkov z politiky,
spoločnosti, ekonomiky, kultúry, športu
a zábavy, zamestnáva približne 150 reportérov
vo viac ako 40 rumunských mestách
a v zahraničí – USA, Francúzsku, Belgicku
(EÚ), Rusku, Maďarsku, Bulharsku
a Moldavsku.
Rompres je rumunská štátna spravodajská
agentúra, pred rokom 1990 známa pod názvom
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Agerpres. Je oficiálnou agentúrou rumunskej
vlády, čo nezostáva bez vplyvu ani na jej
spravodajstvo. Spolu s profesionálnymi
nedostatkami aj to spôsobilo, že stratila
mnohých svojich bývalých klientov. Dnes
obsluhuje asi 90 novín, rozhlasových
a televíznych staníc. Agentúra produkuje denne
220 domácich a 175 až 200 zahraničných správ.
Rompres pripravuje 14 denných, týždenných
a mesačných spravodajských bulletinov
v tlačenej alebo elektronickej podobe. Okrem
médií poskytuje svoje služby aj vládnym
organizáciám, podnikom, veľvyslanectvám,
mimovládnym organizáciám v Rumunsku
i zahraničí. Agentúra poskytuje zahraničným
médiám a agentúram spravodajský servis
v angličtine a francúzštine a pre médiá
maďarskej menšiny v Rumunsku aj správy
v maďarčine.
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Systém samoregulácie
Mediálna samoregulácia v Rumunsku
prakticky neexistuje. Mediálne organizácie
zatiaľ neprijali žiaden etický kódex, ktorý by
platil pre všetky novinárske povolania.
Národný tlačový klub prijal síce morálny
kódex, avšak väčšina novinárov o ňom vôbec
nevie a ani nemá chuť riadiť sa zásadami,
ktoré pre nich prijala organizácia
zamestnávateľov. V Rumunsku neexistuje ani
etická rada, ktorá by posudzovala prehrešky
proti novinárskej etike. V auguste 2004
konečne Konvent mediálnych organizácií,
ktorý združuje 36 novinárskych a mediálnych
organizácií prijal etický kódex, nevyhnutný
dokument pre profesionalizáciu rumunských
médií. Porušovanie etiky a profesionálnych
noriem v audiovizuálnej oblasti monitoruje
a sankcionuje Národná rada pre vysielanie.

Štátna mediálna politika
O možnosti prijatia nového mediálneho
(t lačo vého) zákona sa v Rumunsku
debatovalo od roku 1990. Situácia je však
podobná ako na Slovensku, pretože do
parlamentu bolo predložených 16 návrhov,
doteraz žiaden nebol prijatý. Proti jeho prijatiu
sú najmä novinári, ktorí sú presvedčení, že
zákon by obmedzoval slobodu tlače a práva
verejnosti na informácie. V súčasnosti právo
na informácie zaručuje rumunská ústava (od
konca roku 2001) a zákon o slobodnom
prístupe k informáciám.
Médií sa však týkajú aj viaceré iné zákony.
Audiovizuálny sektor reguluje audiovizuálny
zákon z roku 1992, ktorého dodržiavanie
kontroluje Národná rada pre vysielanie. Rada
má 11 členov menovaných parlamentom,
vládou a prezidentom. Rada prideľuje
a odoberá licencie na vysielanie, ale tiež
monitoruje vysielanie rozhlasových
a televíznych staníc. Nemá legislatívnu
iniciatívu, takže nemôže parlamentu predkladať
návrhy zákonov. Činnosť verejnoprávneho
rozhlasu a televízie upravujú zákony
o Rumunskej rozhlasovej spoločnosti
a Rumunskej televíznej spoločnosti z roku 1994.

Mediálne organizácie
V Rumunsku nie je reprezentatívna
novinárska organizácia, ktorá by združovala
všetky novinárske profesie. Jedine Združenie
novinárov a typografov sa spojilo s menšími
organizáciami, aby vyjednávali kolektívne
zmluvy so zamestnávateľmi v mediálnom
priemysle. Rumunský zákonník práce
vyžaduje takéto zmluvy od každého odvetvia
a určuje všeobecné zásady ich prijímania.
Kolektívna zmluva z jari 2004 bola istým
úspechom Združenia novinárov a typografov,
pretože novinárom zabezpečila isté práva,
napr. uplatňovanie klauzuly svedomia,
regulovaný pracovný čas, dovolenky
a minimálne mzdy.
V Rumunsku v súčasnosti pôsobí vyše 40
mediálnych organizácií, žiadna z nich však
nereprezentuje väčšiu skupinu rumunských
novinárov. Združenie rumunských novinárov
(AZR) a Spoločnosť rumunských novinárov
(SZR) patria k tým väčším a najznámejším.
Časť mediálnych organizácií sa nedávno
združila do Konventu mediálnych organizácií.
Najdôležitejšou mediálnou organizáciou je
však Rumunský tlačový klub, ktorý je
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združením zamestnávateľov a presadzuje
ekonomické záujmy niekoľkých najvýznamnejších mediálnych inštitúcií, najmä
vydavateľov tlače.
Najnovší vývoj
Najvýraznejšou črtou vývoja v posledných
rokoch je pretrvávajúca snaha najvplyvnejších
politických a ekonomických kruhov
kontrolovať rumunské médiá v snahe
ovplyvňovať voličov. Tomuto vplyvu
podliehajú najmä lokálne a regionálne médiá,
pretože ústredné médiá sú viac pod kontrolou
verejnosti a organizácií, ktoré rumunskú
mediálnu scénu monitorujú. Organizácie ako
Centrum nezávislej žurnalistiky a MMA (Media
Monitoring Agency), ale aj medzinárodné
organizácie ako Freedom House a EÚ
poukazujú na to, že štátna reklama sa využíva
ako nástroj na potláčanie kritiky médií.
V predbežnej správe o slobode médií
v Rumunsku MMA napríklad uvádza, že
najväčším problémom vo vzťahu verejnosti
k médiám je skutočnosť, že občania nemajú
dostatočný prístup k informáciám verejného
záujmu, najmä k informáciám o politickom
živote a ku kritickým informáciám o zneužívaní
štátnej moci. Zároveň je badateľný pokles
v rozmanitosti informácií a názorov vo vzťahu
k štruktúre moci. Tento jav je viditeľný najmä
v audio vizuálnom sektore a v činnosti
najväčších televíznych staníc. Televízne
spravodajstvo prejavuje minimálny záujem
o politický život a sústreďuje sa na nešťastia
a katastrofy, zábavu, škandály a podobné
bulvárne obsahy. Infotainment sa presadil
v spravodajstve takmer všetkých televíznych
staníc.
Rozhlasové a televízne stanice si vyslúžili
kritiku aj za podliezavý postoj voči vládnej
moci, ktorým si neraz snažia pomôcť pri riešení
vlastných ekonomických problémov. Podľa
správy o vlastníctve médií z pera novinára
Manuela Preoteasaa, Prima TV (tretia
najväčšia súkromná televízna stanica) dostala
komplikovaným spôsobom štátnu podporu,
za ktorú sa odvďačuje priaznivým politickým
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postojom k vláde. Ale aj o majiteľoch
Realitatea TV, B1TV a National TV sa hovorí,
že majú úzke vzťahy s vládnucou stranou.
Druhým
významných
t rendom
v posledných rokoch je konsolidácia
najväčších mediálnych skupín. Napríklad
švajčiarska skupina Ringier, ktorá vlastní
najpredávanejší bulvárny denník Libertatea,
v roku 2003 kúpila od Mediapro športový
denník ProSport a v roku 2004 od nemeckej
vydavateľskej skupiny Grunner und Jahr
denník Evenimuentul Zilei, takže dnes vlastní
tri najpredávanejšie denníky v Rumunsku.
Ďalším veľkým hráčom na mediálnom trhu
je skupina Mediapro, ktorá vlastní najväčšiu
súkromnú televíziu Pro TV, Acasa TV, filmový
kanál Pro Cinema a Pro TV International, ktorá
vysiela do zahraničia. Skupina Mediapro, ktorej
hlavným akcionárom je CME (hlavný vlastník
Markízy), sa činí aj na rozhlasovom a tlačovom
trhu. Vlastní rozhlasové stanice ProFM a Info
Pro a vydáva niekoľko lokálnych denníkov
a týždenníkov, celoštátny hospodársky denník
Ziarul Financiar, rumunské vydanie Playboya
a iné tituly. Patrí jej tiež najväčšia spravodajská
agentúra krajiny Mediafax a internetový portál
Apropo.ro.
Podnikateľ a politiky Dan Voiculescu
s rodinou vlastní ďalšiu silnú mediálnu
skupinu, do ktorej patrí Antena 1 (druhá
najväčšia súkromná televízia), rozhlasová
stanica Romantic FM, denník Jurnalul
National a iné tituly vrátane športového
denníka Gazeta Sporturilor.
Novinkou na rumunskom mediálnom trhu
je skutočnosť, že naň začínajú prenikať aj
podnikatelia z iných priemyselných odvetví.
Napríklad bratia Miculaovci, vlast níci
potravinárskeho koncernu, ktorí odkúpili
denník Realitatea Romaneasca, televíznu
stanicu National TV a ktorí podľa vlastného
vyjadrenia plánujú rozšíriť svoje operácie na
mediálnom trhu.
Podľa zahraničných prameňov pripravil:
doc. PhDr. SAMUEL BREČKA, PhD.,
e-mail: samuel.brecka@fphil.uniba.sk
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Z HISTÓRIE

Tlač slovenského katolíckeho prúdu
do roku 1918
DANUŠA SERAFÍNOVÁ
Katolícki kňazi vstúpili do slovenskej žurnalistiky na prelome 40.
a 50. rokov 19. storočia. Do jej histórie sa Ján Palárik, Andrej Radlinský
a ďalší kňazi zapísali ako horliví obrancovia Cirkvi a národa. Posledne
menovanému Andrejovi Radlinskému patrí zásluha aj za to, že napriek
nepriazni zo strany úradov a nedostatku financií obetavo dlhé roky
vydával a redigoval katolícku periodickú tlač. Po banskoštiavnickej
prvotine Cyrill a Method, katolický Časopis pro Cirkew a školu, ktorý
vydával v rokoch 1851 až 1852, prišiel ďalší Cyrill a Method, tentoraz
budínsky. V Budíne vychádzal od roku 1857 do 28. septembra 1861,
čísla 39. Popri cirkevnej problematike sa tento časopis s týždennou
periodicitou (kratšie obdobie s troma, resp. dvoma výtlačkami
v mesiaci) venoval aj otázkam školy, rodiny a literatúry. Prestávka vo vychádzaní Cyrilla
a Methoda trvajúca od 28. septembra 1861 do 5. septembra 1862 súvisela s preložením Dr.
A. Radlinského na faru do Kútov.1 Číslo 40, ktoré vyšlo 5. septembra 1862, zredigoval už na
svojom novom pôsobisku. Obsahová línia časopisu sa nezmenila, ocitol sa však pomerne
ďaleko od centra politického diania v Uhorsku.
Niekoľko mesiacov pred sťahovaním Dr. A. Radlinského do Kútov, po memorandovom
zhromaždení v Martine 6. a 7. júna 1861 sa v slovenskom národnom hnutí začal prejavovať
názorový konflikt. Vytvorila sa opozičná skupina. Na jej čele boli katolícki kňazi Ján Palárik
a Ján Mallý-Dusarov, profesor viedenského Pazmánea, prvý teoretik slovenskej žurnalistiky.
Skupina považovala niektoré požiadavky memoranda, najmä vytvorenie slovenského Okolia
za neprimerané, lebo narušovalo integritu Uhorska. Pre Slovákov žiadali predovšetkým jazykové
práva. V zložitej situácii, do ktorej sa slovenské národné hnutie dostalo po rakúsko-uhorskom
vyrovnaní v roku 1867 a prijatí národnostného zákona v roku 1868, sa na čelo skupiny nazvanej
Novou školou2 prepracoval Ján Nepomuk Bobula.3 Už v roku 1868 začal v Budapešti trikrát
v týždni vydávať Slovenské noviny ako tlačový orgán Novej školy. Konflikt medzi Starou
a Novou školou sa preniesol aj na stránky tlače im blízkej, Pešťbudínskych vedomostí (Stará
škola) a Slovenských novín (Nová škola).
K začiatkom slovenskej katolíckej tlače pozri SERAFÍNOVÁ, D. Čriepky z najstaršej slovenskej katolíckej
periodickej tlače. In Otázky žurnalistiky, 2004, č. 1 – 2, s. 132 až 136.
2
Analogicky k hnutiu memorandistov nazývanému Starou školou – pozn. aut.
3
Podľa MARSINA, R., ČIČAJ, J., KOVÁČ, D., LIPTÁK, Ľ. Slovenské dejiny. Martin : Matica slovenská,
b. r., s. 177.
1
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O rok neskôr, v roku 1869, dva roky po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, keď dualistický systém
ešte nemal neskoršie pevné pozície, podarilo sa slovenskej katolíckej inteligencii presadiť založenie
katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a 14. decembra 1869 aj konštituovanie Spolku sv.
Adalberta (Vojtecha) so sídlom v Trnave, ktorý združoval slovenských katolíkov.
V tejto atmosfére číslom 16 z 20. júna 1870 zanikol Cyrill a Method. V ňom si Dr. A. Radlinský
na titulnej strane na margo slovenskej katolíckej inteligencie, predplatiteľov a dopisovateľov
periodika povzdychol takto:
„ Poslednie slovo k našmu ct. Kath. Obecenstvu.
Drahí Bratia Katolíci! Hnusná lethárgia a apáthia k našim cirk. záležitostiam sa nás
zmocnila; netečnosť a nevšímavosť si kat. vecí, sožierajúca dobrého ducha, hlbokoširoké u nás
pustila korene; my v tomto čase pokroku a spolkovitosti, nielen nenapredujeme, ale zo dňa na
deň viac a viac pozadu ostávame, nuž upádame. My slov. Katolíci, toľko kriku, lomu sme sa
narobili o Spolku sv. Vojtecha, toľko sem sa o ňom napísali a naceticionirovali, a teraz, keď už
i stanovy jeho vyššiemu miestu k potvrdzeniu zaslané sú, teraz keď sa malo provolanie vydať ku
kat. Obecenstvu, aby sa toto vkladkami a sbierkami svojími súčastnilo na Spolku sv. Vojtecha,
teraz, keď sa pl. t. p. dočasnému pokladníkovi sverilo dočasu prijímať vklady, podpisy a obety
pre Spolok sv. Vojt., ba keď sa pl. t. p. zápisník zplnomocnil dočasným výberom Vojtešským aby
tenže verejne vyzval naších výtečníkov k vypracovaniu školských kníh pre naše náboženské
konfessionálne školy, teraz s celou vecou Vojtešskou už štyri mesiace čo len čušíme…
… Náš Cyrill a Method iba 190 čitateľov má. Z týchto 50-i platili na celý rok, 70-i na
polroka a 70-i posaváď neplatili z hola nič…
… My aspoň z príčiny nedostatku predplatiteľov a dopisovateľov, z príčiny neporiadneho
platenia predplatkov, jako tiež i preto, že náš sadzač Trnavu opúšťa, prinútení sme na čas
pretrhnúť redigovanie a vydávanie Cyrilla a Methoda a spisovateľské pero naše na bok
odložiť, keď vidíme, že my pri terajšej netečnosti slov. katolíkov na poli cirkevnom pracujeme
namáhavo, ale bez úspechu. … “4
Činnosť Spolku sv. Vojtecha sa však úspešne rozbehla najmä zásluhou Dr. Andreja Radlinského,
doživotného čestného podpredsedu, ktorým sa stal už rok po jeho založení. Tlačovým orgánom
spolku sa stali Katolícke noviny, ktorých prvé číslo vyšlo 7. júla 1870 ako pokračovanie Cyrilla
a Methoda. Ako orgán spolku sa venovali prevažne cirkevným témam. Ani tak sa už od začiatku
vychádzania nevyhli útokom zo strany „pokrokárskych“, kresťanským zásadám nepriateľských
periodík.
„Cirkev a novinárstvo
B. „Súsedko, nepojde Vám to hodinárstvo, však ste sa len stolárom vyučily!“ – Aj, prečo
nie, veď či neznáte, že je to už teraz tak v tom svete, že skoro každý inšieho sa chytá, než čomu
sa vyučil“, odpovedal tento. A v mnohom mal pravdu. Lebo jestli kedy, to zvlášte teraz je
v skutku pravda, že zvlášte v časopisoch všeličo popíše mnohý nepovolaný o takých vecách,
ktorým sa ani za mak nerozumie, do ktorých ho pranič není, a k tomu opovažuje sa hovorit
v mene tisícov. Beriem tu dnes do povahy to podpudzovanie, ktoré sa teraz koná zo strany
nekresťanského novinárstva proti kat. Cirkvi. Jako známo vydávajú kresťanským zásadám
nepriateľské časopisy rozkaze, aby sa slobodné účinkovanie Cirkve hatilo, a volajú, aby sa
uviedol „placet“, preto že neomylnosť je vyhlásená. … “5
4 Cyrill a Method, Katolícky Časopis pre Cirkev, Školu, Dom a Literatúru. 1870, č. 16, roč. 17, s. 1. Ukážky
z príspevkov sú uvedené v pôvodnom pravopise – pozn. aut.
5
Katolícke noviny, 1870, č. 4, roč. 1, s. 32.
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Na poste zodpovedného redaktora resp. redaktora sa vystriedali Pavel Blaho, Juraj Slotta,
Andrej Pulmann, Fr. R. Oswald. Začiatkom januára 1880 prevzal funkciu zodpovedného redaktora
Martin Kollár, katolícky kňaz, národovec Radlinského razenia, publicista a spisovateľ,
predstaviteľ a správca Spolku sv. Vojtecha.
Spolok sv. Vojtecha, zápasiaci s finančnými ťažkosťami a často
prežívajúci len za finančnej podpory slovenských katolíckych kňazov
z Ameriky, však už 8. júna 1880 oznámil, že prestane Katolícke noviny
vydávať. Stalo sa tak 1. januára 1881. Vtedy noviny prešli do rúk
Martina Kollára. Štefan Hanakovič v príspevku z konferencie konanej
na počesť životného jubilea 150. výročia narodenia tejto nedocenenej
osobnosti slovenských dejín a slovenskej žurnalistiky konštatuje,
že Martin Kollár (na obr.) písal Katolícke noviny „krvou svojho
srdca.“ Zápasil s nedostatkom financií, s nedostatkom
predplatiteľov, s obviňovaním z panslavizmu a politizovania, zažil
mnohé sklamania a musel prehltnúť mnohé ohovárania a
a upodozrievania.“6
Svoju neľahkú situáciu vykreslil v príspevku „Budúcnosť „Katolíckych Novín.“ takto:
„… Ako nesnadno je farárovi byť správcom spolku sv. Vojtecha vzdialenému od sídla spolku,
tak ešte nesnadnejšie je farárovi, vzdialenému od kníhtlačiarne niesť jarmo spisovateľské,
redaktorské a nakladateľské. Ak je na väčšej fare, má svojich povinností mnoho, a nezbýva mu
času ku literárnym prácam a korektúram: ak je na menšej fare nemá na náklad, a keď by ho
zachvátila škoda, ako obyčajne pri slovenských nakladateľstvách býva, nemal by odkiaľ kryť
deficit. Farárske práce, ktoré nenalezajú uznanlivosti ani u ľudu, ani u predstavených veru nie
sú spôsobné, zachrániť farára od zmalátnenosti; veru nie sú spôsobné, dodávať mu, aspoň pre
dlhší čas, bodrého ducha ešte aj k prácam vedeckým a literárnym. A veru, ak ktorý kňaz, tak
iste per eminentissimam eminentiam, farár, redaktor a spolu nakladateľ, má najprávnejšie právo,
keď nie na odmenu, aspoň na uznanlivosť a pochvalu od spolubratov a od pánov biskupov.
Lebo farár, redaktor, o toľko je vyšší od svojich spolubratov farárov, že vyše svojich prác
farárskych koná ešte i prácu spisovateľskú, ku ktorej ani praesetion, ani investitúrou, ani
inštaláciou nenie zaviazaný. Koná viac, koná aj za iných, káže svojím ovečkám, káže cudzím
ovečkám písaným slovom, ba povzbudzuje, ak nie i poučuje i pastierov: uznanlivosť za to žiadna,
odmena zlé oko; vyznačenie „ak môže nasýtiť sa krumplami“…7
Koncom roku 1904 sa Martin Kollár, oslabený neustálym zápasom o prežitie Katolíckych
novín a generačným konfliktom v spolku so skupinou okolo katolíckych kňazov F. Jurigu
a A. Hlinku nespokojných o. i. s tým, že ako správca spolku nebýva v jeho sídle, rozhodol
redigovanie Katolíckych novín ukončiť.
Katolícke noviny zmenili podtitul na „Politický vzdelavateľný týždenník“ silne sa
angažujúci za povznesenie Slovákov. Zodpovedným redaktorom sa stal Anton Bielek. V redakcii
pôsobili František Jehlička (Dr. Margin Rudolfinský) a Ferdinand Juriga. Už v prvom čísle
Katolíckych novín ako politického a vzdelávacieho týždenníka, ktoré vyšlo 30. decembra
1904, priniesli na prvých dvoch stranách svoj program, korešpondujúci s programom
slovenského katolíckeho ľudového prúdu.
HANAKOVIČ, Š. Martin Kollár a jeho činnosť v Spolku sv. Vojtecha. In Martin Kollár (1853 – 1919).
Zborník z vedeckého seminára. Trnava : UCM, 2005, s. 39 – 40.
7
Katolícke Noviny, 1897, roč. 48, č. 13, s. 1.
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„Čo chcú Katolícke Noviny?
„Katolícke Noviny budú pracovať v mene
Božom na všestrannom rozvoji katolického
slovenského ľudu. …
V živote každého národa rozoznať možno
sedmoro nasledujúcich strán: náboženstvo, reč,
veda, umenie, právo, štát a národné hospodárstvo. „Katolícke Noviny“ vynasnažovať sa
budú všetkých týchto sedmoro strán celkového
života nášho národa posilňovať, rozvíjať,
zdokonaľovať.
Ohľadom náboženstva starať sa budeme
o rozširovanie pravého, zdravého náboženstva
katolíckeho, jaké nám apoštolovia naši sv.
Cyrill a Method zvestovali. Chceme dávať ľudu
nášmu dobrý pokrm duševný, chceme ho vo
viere vzdelávať slovom živým i tlačeným.
S láskou ku vlastnej Cirkvi vštepovať chceme
do srdca ľudu nášho potrebnú snášanlivosť
oproti iným náboženstvám. …
Reč, materinský jazyk je prirodzeným
prostriedkom každej osvety. Je zrkadlom nášho
bytia, a stelesnením ducha národného a záruka nášho žitia. … Reč slovenská v Uhorsku už
pred utvorením tejto krajiny panovala a užíva sa i teraz a niet príčiny prečo by táto krásna,
bohatá, ľúbozvučná reč vypustošená byť mala. Práve naopak? Jako každý národ, tak i náš
slovenský, za povinnosť si má pokladať tento vzácny poklad svoj verne chrániť, o jeho vývoj,
zdokonalenie neprestajne pracovať a práva jeho jak prirodzené, tak písané, všetkými dovolenými
prostriedkami vymáhať…
Veda je sila, veda je moc! To je dnes heslom, ktoré sa všade za pravdivé uznáva. I my ho
hlásame. Preto vynasnažovať sa chceme dľa slabých sil svojich obohacovať ľud náš pokladmi
vedy, roznecovať v duši jeho túhu po vzdelaní, osvety, tej osvety, ktorá je matkou
sebapovedomia, cestou k majetnosti a slobode…
Umenie je tou mocou ktorou sa srdce, citová stránka človeka zošľachťuje a vzdeláva. …
Chceme si národ vychovávať, aby si nadaných synov svojich vážil a aby ich svojou
netečnosťou od seba k cudzím národom neodháňal.
Ohľadom práva zkusujeme každodenne, že len ten má právo, kto si ho vydobyje a kto má
dosť sily obrániť ho proti nepriateľským útokom. Mocní píšu právo, – hovorí porekadlo;
a preto my pracovať chceme na tom, aby náš ľud tak hmotne jak duševne rástol, sa zveľaďoval
k vymáhaniu všetkých práv, ktoré mu ľudským i Božím právom patria…
Konečne národné hospodárstvo je tá stránka života národného, s jejž klesaním rastú
alebo upadajú všetky ostatné: preto neprestaneme pracovať na rozkvete nášho národného
hospodárstva, na rozvoji priemyslu a roľníctva. Uskutočnenie štátu socialistického
pokladáme za holú nemožnosť, pritom však sme i my za to, aby sa majetkové rozdiely
zmenšovaly a každému človekovi zabezpečené bolo živobytie človeka dôstojné a stavu
primerané. Preto v tejto otázke budeme sa brať smerom kresťanského socialismu.
Toto sú hlavné myšlienky, ktoré nás povedú. Toto hľa je tá práca, ktorú konať chceme.
Boh, jeho česť a sláva je ostatným cieľom všetkých snáh našich, nech je nám v tom
nápomocný.“ 8
8

Katolícke Noviny, 1904, roč. 16, č. 1, s. 1 – 2.
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Keď sa Katolícke noviny v roku 1905 vyhlásili za tlačový orgán Slovenskej ľudovej strany,
cirkevná vrchnosť im už krátko na to, v júni 1906,
zakázala používať názov Katolícke noviny.
Premenovali sa teda na Ľudové noviny, najskôr
s podtitulom pokračovanie Katolíckych novín,
ktorý si prestali uvádzať od 29. novembra1907. 9
Zmenu názvu zdôvodnili takto:
„Ľudové noviny“.
… Kto tu nevidí, že cirkevná vrchnosť začala politicky prenasledovať „Kat. Noviny“ a za
nimi stojacich kňazov? … Hlinku vyzdvihli
z úradu, piatich klerikov vyhodili, Moyša pozbavili fary, Jurigu a Jehličku stíhajú trestami,
biskup Párvy 14 kaplánov z politických príčin
prekladá z miest. Ľud sa búri, trhá sa zo srdca
jeho viera… a cirkevná vrchnosť sa nehrozí
nad týmto nebezpečným hrozným preporodom
duše ľudu, nevidí nič, opiera sa len na bodáky,
surovú silu, ona ide ďalej v hrozbách, ona nám
rozkazuje, aby sme složili názov „Katolícke
Noviny“, lebo že nás požene pred súd pre usurpovanie názvu.
Čo my na to? My sa vôbec nebojíme hrozieb… Ale, keď páni chcú, aby sme slobodnejšie
a na celé ústa povedali to, čo treba, buď im po vôli. My ľahko opúšťame názov „Katolíckych
novín“… Ideme v povoľnosti na pokraj hraníc. Nemyslite, že nás dobrý drahý náš ľud opustí.
Nie; to je vzdelaný ľud, pýcha naša. My, keď chceme, teda kvôli Vám upúšťame od názvu. Ale
vernými slovenskými katolíkmi neprestaneme byť. Budeme „Ľudovými Novinami“ od
budúceho čísla. Vieme, že slovenský ľud názov ten privíta. Značí to všetko. I to, že za dobre
pochopené záujmy jeho prejdeme cez oheň, síru i peklo.“…10
Boli to v poradí už druhé Ľudové noviny katolíckeho prúdu. Prvé s podtitulom „pre
kresťanský slovenský ľud“ vychádzali v rokoch 1897 až 1903, paralelne s Katolíckymi
novinami. Boli prejavom opozície proti Národným novinám a predsedníctvu Slovenskej
národnej strany. Zodpovedným redaktorom sa stal Anton Bielek, na poste spoluredaktora
v rokoch 1897 až 1901 pôsobil Andrej Hlinka. Ľudové noviny pre kresťanský slovenský ľud
vychádzali v Martine najskôr ako mesačník, neskôr ako týždenník a niekoľko mesiacov pred
zánikom v roku 1903 dokonca ako obdenník. Vo voľbách do uhorského snemu v rokoch 1898
až 1901 podporovali Slovákov kandidujúcich za Maďarskú ľudovú stranu (Néppárt), ktorej
sľubom riešenia národnostnej otázky predstavitelia slovenského katolíckeho prúdu na určitý
čas uverili.
„K voličom ružomberského okresu!
Už dňa 1. februára bude u nás voľba vyslanca na snem. Za kandidáta strany ľudovej
vystúpil pán Andrej Hlinka, redaktor týchto novín a farár trojsliačanský. …
POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Martin : Matica slovenská,
1958, s. 80.
10
Katolícke Noviny, 1906, roč. 17, č. 26, s. 1 – 3.
9
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Voličia kresťania, vy dobré duše naše, vy bratia a priatelia naši, nože schopte sa teraz
k činu! Všetci jednosvorne, bez rozdielu náboženského, shromaždite sa vôkol Andreja Hlinku,
ktorého celý život nebol inším, iba statočnou, vytrvalou prácou za časné i večné dobro vaše.
Tam máte teraz opravdivého syna ľudu, priateľa, brata vášho krv z krve, kosť z kosti vašej…
Medzi rodinou a, známymi odporúčajte všade pána Andreja Hlinku!…“11
Pomerne rýchlo dosiahli náklad 2000 výtlačkov, kým náklad Národných novín predstavoval
len okolo 1000 výtlačkov.12 Snaha zmeniť periodicitu Ľudových novín pre kresťanský slovenský
ľud z týždenníka na obdenník vyvrcholila nevôľou Kníhtlačiarenského účastinárskeho spolku
v Martine, ktorý ich už v roku 1902 odmietol tlačiť. Noviny však za finančnej podpory
Československej jednoty v januári 1903 na obdennú periodicitu predsa len prešli. V januári
ich tlačila Alžbeta Moskóciová v Martine, od februára Salvova tlačiareň v Ružomberku. Zanikli
v júli toho istého roku, klinec do ich rakvy zabil konflikt v redakcii periodika a neochota Čs.
jednoty v Prahe pokračovať v ich financovaní. Celý čas vychádzania bránili slovenský národ
a svoju pravdu.
„Tá naša pravda
… Chceme, aby Slovák v svojej odvekej vlasti bol rovnoprávny, ako mu to zákon
zabezpečuje, chceme Slováka, nášho brata vidieť sýteho, hmotne dobre postaveného,
spokojného. Chceme a žiadame, aby svoje deti smel a mohol privádzať ku vzdelaniu, teda
k dobrobytu a majetku na základe prirodzenom, teda na základe vyučovania v reči
materinskej; chceme iba to, čo má dnes každý občan europejský, aby sa totiž mohol dôkladne
nasýtiť, deti odchovať a v práci zachovať si to, čo dnes takmer každému uhorskému občanovi
chýba. Nuž, kto to chce, nech sa smelo prihlási k nám. Teda toto je tá naša pravda!…“13
Na líniu Ľudových novín pre kresťanský slovenský ľud nadviazali aj Ľudové noviny, ktoré
vznikli ako pokračovanie Katolíckych novín. Prvým zodpovedným redaktorom tohto
politického a vzdelávacieho týždenníka bol Anton Bielek, posledným Anton Štefánek. Na
oslovenie slovenskej inteligencie a jej zaujatie za vec národnú využívali najmä úvodné state,
no národnou problematikou boli preniknuté takmer všetky rubriky periodika. Vhodnou
príležitosťou na oslovenie slovenskej inteligencie boli aj jubileá osobností slovenskej kultúry
či literárnej spisby.
„Pavel Országh Hviezdoslav
Dňa 2. februára na sviatok očistenia Panny Marie, slávil najväčší slovenský básnik,
Pavel Országh Hviezdoslav svoje 60-ročné narodeniny. Pri takých slávnostných
príležitostiach je zvykom, že národ vzdá svoj hold zaslúženému mužovi, že ho dľa možnosti
oslávi, svoju vďaku a uznanie vysloví. Ovšem oslava slovenského spisovateľa-básnika nebýva
tak všeobsiahla, poneváč veľká čiastka národa žije ešte životom neuvedomelým, slovenskú
národnú myšlienku neznajúcim… Za to ale tí, ktorí slovensky cítia, slovenskú národnú
myšlienku do srdca svojho vštepili, ktorí sa zasvätili tejto veľkej, vysokej a svätej idei, ktorí
bojujú trpia a strádajú za národ slovenský, ktorým národnosť slovenská neni iba rečou,
všetci títo – bych povedal – vyvolenci jednej svätej rodiny, všetci títo slávia sviatok
Hviedzoslavov s tým väčšou srdečnosťou, svätým nadšením a nevýslovnou radosťou.“…14
Ľudové noviny pre kresťanský slovenský ľud, 1898, roč. 3, č. 5, s. 1.
RUTTKAY, F. Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918. Bratislava : VEDA, 1999, s. 188.
13
Ľudové noviny pre kresťanský slovenský ľud, 1902, roč. 6, č. 35, s. 1 – 2.
14
Ľudové noviny, politický a vzdelavateľný týždenník, 1908, roč. 60, č. 6, s. 1.
11
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Predstavitelia katolíckeho ľudového hnutia
si uvedomovali, že Skalica je ďaleko od centier
politického diania v monarchii, rozhodli sa preto
presťahovať redakciu do Bratislavy/Prešporka
a pridať do názvu novín slovo „Slovenské“.
Odôvodnili to nasledovne:
„Náš priechod zo Skalice do Prešporka
Pred šiestimi rokmi nás životná potreba
nútila spraviť zo starých Katolíckych Novín
nábožensko-národný, politicko-vzdelávací
týždenník pre slovenský ľud. Horlivou prácou
a pomocou najpoprednejších slovenských
mužov sa tá myšlienka i uskutočnila a vyšlo
prvé číslo Katolíckych novín ako týždenníka…
Hrozná to bola doba, pravda naša bola
morená, a naši najlepší po väzeniach úpeli
a iní zasa ťažké pokuty sháňali, nadľudským
napínaním hľadeli naše noviny udržať.
Zvlášte Dr. Pavel Blaho, Jozef Novák, Ferko
Skyčák, Florian Tománek, svojou starosťou
to predsa doviedli, že naše noviny nezahynuly,
ba pod redakciou Antona Štefanka ešte
prekvitaly aspoň obsahove, bárs aj hmotne pod preťažkými ťarchami stonaly mimo pokút,
zvlášte pre nedbalosť nášho ľudu, z ktorého mnohí radi čítajú, ale zdarma.
… Koalícia praskla. A praskly putá. Práve pred novou bitkou sme už zasa všetci pospolu,
všetci, ktorí sme Katolícke, potom Ľudové Noviny založili, sriaďujeme sa v nové rady do starého
boja, za pravdu a právo. Založili sme na vydávanie novín kníhkupecký, kníhtlačiarský
nakladateľský spolok účastinársky v Prešporku. Správa jeho pozostáva z týchto: Andrej Hlinka,
Ferdiš Juriga, Dr. Pavel Blaho, Ferko Skyčák, Jozef Novák, Dr. August Ráth a Jan Vojtassák. …
Reorganizovali sme noviny i po stránke redakčnej i po stránke administratívnej. Ľudovým
Novinám sme pridali meno Slovenské, aby nemal nik do nich zádrapku a nikto výmluvy, že
sa nesmia čítať, lebo na tieto sa žiadon zákaz nevzťahuje. Duch novín a smer bude taký, jakí
sú ľudia, ktorí ich povedú. …
Skalica je od ruky. Postúpili sme na prednejšie bojište, kde je paľba silnejšia aj boj
nebezpečnejší pod samým nosom fiškusa. Tu v Prešporku, v meste, kde nás toľko súdili
a väznili, brúsime si meč pera v nový boj. Mysleli, že nás umlčia, a my sme im priskočili
blíž… Kto jak Slovák cíti, nech sa práce chytí, a medzi nás stane.“15
V rokoch 1910 až 1918 bol teda tlačovým orgánom slovenského katolíckeho prúdu a
Slovenskej ľudovej strany, ktorá sa konštituovala 29. júla 1913 v Žiline16, týždenník Slovenské
ľudové noviny. Bol jedným z mála periodík, ktorému sa napriek pokutám, väzneniu
a prenasledovaniu redaktorov podarilo vychádzať až do konca 1. svetovej vojny resp. do
zániku monarchie. Popri závažných národných témach rezonovala aj na stránkach tohto
týždenníka otázka dôležitosti slobodnej tlače a uvedomelého čitateľa pre národné hnutie.
15
16

Slovenské ľudové noviny, 1910, roč. 1, č. 1, s. 1.
Lexikón slovenských dejín. Bratislava : SPN, 1997, s. 124.
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„Slovenské novinárstvo.
V nejednom kraji našeho Slovenska sa ľud len veľmi ťažko chápe tlačeného slova, ťažko
privyká na noviny. Tlač, menovite politické časopisectvo, ktoré dnes čo krvné cievy-žily
spájajú i prúdia človečenstvom, v mnohých našich dedinkách je ešte dneská neznámym,
nevítaným hosťom. Aj vládou všade natískaný „Vlasť a Svet“ alebo za násilne odňaté groše
matičné vychádzajúce, a každú vládu do neba vychvalujúce pešťanské „Slovenské noviny“
ostávajú na mnohých miestach neotvorené, nečítané – školským deťom na obliečku
šlabikárov. Sú ešte celé kraje, kde v národnom duchu písaný časopis nemá dostatočného
prístupu, lebo nieto, kto by ho ľudu tam odporúčal… Tak sa potom uspokoja s vládnymi
plátkami, ktoré mu balamutia hlavu, z bieleho robia čierne, z dreva železo kujú…
Preto potom tá zaostalosť, tá zadubenosť, kocúrkovstvo, v mnohých aj majetkove
sporiadaných slovenských obciach. Nieto dobrého, svojského časopisu – nieto vzdelania,
ani politického, ani hospodárskeho pokroku.
Kedysi národy zápasily mečom, dnes bojuje sa vzdelanosťou a tlačou, zvlášť novinami…
Lebo veď noviny vlievajú, ano nanucujú smýšľanie svoje do umov a srdce čitateľstva. Noviny
nespozorovane ovládajú duchom svojím, zlým, lebo dobrým, spravodlivým, či nespravodlivým,
nie len jednotlivca-čitateľa, ale aj jeho rodinu, užšie i širšie okolie; noviny ovládnu celú verejnú
mienku; vládnu svetom. Preto sa časopisectvo menuje s v e t o v o u v e ľ m o c o u…“17
Hoci Slovenské ľudové noviny po vypuknutí 1. svetovej vojny hodnotili túto vojnu ako
oprávnenú, v jej priebehu neprestávali upozorňovať na zlú situáciu v zásobovaní, na sebectvo,
kšeftárstvo, nasadenie žien do práce, na cenzúru príspevkov s nevojnovou problematikou a pod.
„Cenzúra!“
Nič neni tak nenávideného, jako cenzurovanie novín. Všetky slobodné národy búrili sa
proti cenzúre a krev cedili za slobodu tlače. „Cenzurovať“ v reči ľudu je asi toľko, jako miškovať
noviny a články, aby boly slabé, neplodné, jalové. Starí cenzori vyrezávali z článkov práve to,
čo bolo v nich najlepšie, to jadro, tú silu, ten špik! Preto sa zošklivili slobodumilovným ľuďom.
A predsa i dnes môžu nastať pomery, že cenzúra je potrebná. V dobe vojny pozor treba
dávať na nespoľahlivé noviny, aby nepísaly ničoho, čoby mohlo byť štátu s ohľadu vojenského
nebezpečné.
Avšak sú naše noviny nespoľahlivé? Ľud. Noviny, tento najstarší, najznámejší, najviac
prenasledovaný, súdený, preháňaný, trestaný, žalárovaný bojovník za tú našu slovenčinu,
vieru a chlieb, je on nespoľahlivý? Musí byť pod cenzúrou?...Nie, stokrát nie.
Keby sme písali dačo, čo by mohlo vojsku nášmu škodiť, šable slovenské otupiť, guľky
v ich smere pomýliť, puškový prach pokaziť, áno, vtedy nás trescite a článočky naše
vyrezávajte. Avšak nevinných článočkov, ktorých do vojny nič, tých sa netýkajte! Naši
predplatitelia majú p r á v o, aby sme im napísali všetko, čo na srdci máme, lebo v nás od
dávna majú dôveru a čakajú od nás poučenie…“18
Nové perspektívy pre Slovenskú ľudovú stranu a tlač katolíckeho ľudového prúdu sa
otvorili po rozpade monarchie a vytvorení prvej Československej republiky.
Adresa autorky: Doc. PhDr. DANUŠA SERAFÍNOVÁ, PhD., mim. prof.,
Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,
tel.: 02/52 96 41 92, fax: 02/52 92 65 30, e-mail: danusa.serafinova@fphil.uniba.sk
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Slovenské ľudové noviny, 1910, roč. 1, č. 22, s. 2.
Slovenské ľudové noviny, 1918, roč.10, č. 25, s. 1.
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MEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
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Na anketu odpovedalo a do štatistického
spracovania bolo zahrnutých 374 dotazníkov.
Výsledky prieskumu sa dotýkajú niektorých
podstatných aspektov novinárskej profesie.
Demografická štruktúra novinárov

Novinárska profesia
na Slovensku
Po roku 1989 nastali nielen výrazné zmeny
v mediálnom systéme Slovenskej republiky, ale
aj v novinárskom povolaní. Na jednej strane to
boli zmeny, ktoré priniesla nová politická
a ekonomická situácia (sloboda prejavu,
slobodné podnikanie v oblasti vydávania tlače,
súkromné podnikanie v oblasti rozhlasového
a televízneho vysielania), ale aj zmeny
v súvislosti s rýchlejším prenikaním nových
informačných a komunikačných technológií do
slovenského mediálneho prostredia, a to jednak
do oblasti mediálnej produkcie (čoraz častejšie
využívanie osobných počítačov v práci
redaktorov, vznik redakčných počítačových
systémov, elektronické publikovanie, internet
a pod.), ale aj distribúcie (káblová a satelitná
televízia, internet).
O najnovších zmenách novinárskej
profesie na Slovensku priniesol poznatky
prieskum, ktorý sa na podnet Slovenského
syndikátu novinárov uskutočnil metódou
ankety medzi slovenskými novinármi
v mesiacoch máj až september 2005. Anketa
bola zverejnená v časopise SNS Fórum a na
internetovej stránke SSN a bola rozosielaná
aj na vybrané adresy elektronickou poštou.

Vo vzťahu k demografickej štruktúre výsledky prieskumu poukazujú na pokračujúcu
feminizáciu novinárskeho povolania. Svedčí
o tom aj fakt, že ešte koncom sedemdesiatych
rokov 20. storočia bolo medzi slovenskými
novinármi takmer 64 % mužov a v roku 1991 ich
v denníkoch pracovalo okolo 60 %. Ba ešte aj
v roku 1997 bolo zastúpenie mužov v novinárskom povolaní nadpolovičné. Dnes je v štruktúre slovenských novinárov takmer 60 % žien.
Z hľadiska veku sú v štruktúre novinárov
približne rovnako zastúpené všetky vekové
skupiny. V porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi pribúdajú v štruktúre slovenských
novinárov mladší a najstarší novinári.
Starnutie i omladzovanie sú prirodzeným
trendom vývoja štruktúry. Okrem toho
nevieme nič o tom, ktoré vekové skupiny
novinárske povolanie opustili alebo opúšťajú.
Št rukt úra novinárov na Slovensku
z hľadiska národnosti sa nemení. Zastúpenie
novinárov slovenskej národnosti sa vždy
pohybuje okolo úrovne 90 %. Zostávajúcich
necelých 10 % pripadá na novinárov
maďarskej (4,3 %), českej (3,0 %), rusínskej
(1,7 %) a ukrajinskej (0,8) národnosti.
Rodinný stav potenciálne pôsobí ako jeden
z faktorov ovplyvňujúcich objektívne
i subjektívne podmienky práce novinára. Na
druhej strane býva však aj dôsledkom
pracovných podmienok novinárov a ich
pracovného štýlu. Postupom rokov klesá
v novinárskej obci percento ženatých
a vydatých, pričom zároveň stúpa percento
rozvedených, ale aj slobodných. Rozvedených
bolo v roku 1967 necelých 5 %, ale v roku 2005
už takmer 13 %. Zároveň podiel slobodných
novinárov narástol z necelých 10 % na viac ako
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trojnásobok. V súčasnosti takmer tretinu
všetkých novinárov tvoria slobodní muži
a slobodné ženy.
Vzdelanie a kvalifikácia novinárov
Súčasťou najnovších trendov vo vývoji
novinárskej profesie na Slovensku je znižovanie
úrovne profesionálneho vzdelania. Majitelia
médií sa usilujú šetriť na výdavkoch a preto
zamestnávajú lacnejších, čiže aj menej
vzdelaných novinárov. Je iste paradoxné, že aj
keď sa v posledných rokoch výrazne zvýšil
počet absolventov novinárskych škôl, počet
aktívnych novinárov s novinárskym vzdelaním
sa nezvýšil, ale naopak klesol. V súčasnosti
viac ako 26 % novinárov má stredoškolské
a 39,1 % vysokoškolské nenovinárske a 34,7 %
vysokoškolské novinárske vzdelanie.
Vyšší vekový priemer súčasných
novinárov spôsobuje, že aj dĺžka novinárskej
praxe skúmaných novinárov je v priemere
vyššia ako v minulosti.
Znalosť cudzích jazykov bola dôležitým
faktorom novinárskej kvalifikácie v každom
politickom režime. V zásade sa ale menil dôraz
na jednotlivé jazyky. Po politickej zmene
v roku 1989 sa zásadným spôsobom zmenil
predovšetkým význam ruského a anglického
jazyka. V súčasnosti anglický jazyk ovláda
tretina všetkých skúmaných respondentov.
Na druhé miesto po rokoch zostúpila ruština
(30,6 %) a nemčina zaujíma tradičné tretie
miesto. Odlišnosti v ovládaní jednotlivých
cudzích jazykov, najmä však ruštiny
a angličtiny, sú dôsledkom rozdielneho veku
novinárov. V skupine do 30 rokov až vyše
62 % ovláda angličtinu, ale iba 8 % ruštinu.
Vo vekových kategóriách nad 50 rokov je to
skôr naopak. Iba pätina ovláda angličtinu, ale
47 % ruštinu.
Zo špeciálnych znalost í v rámci
kvalifikácie treba upozorniť najmä na prácu
s počítačom a internetom. Od roku 1997 sa
podiel novinárov pracujúcich s počítačom
zvýšil zo 76 % na vyše 90 % a podiel
no vinárov, ktorí využívajú int ernet,
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z necelých 12 % na takmer 83 %. To je očividne
najvýraznejší posun v novinárskych
zručnostiach za posledných pár rokov.
Už aj predchádzajúce výskumy ukázali, že
novinári si uvedomujú nielen svoje prednosti,
ale aj nedostatky a že mnohí cítia potrebu
urobiť niečo pre zvýšenie vlastnej kvalifikácie.
V našom prieskume takúto potrebu vyjadrilo
87,6 % respondentov. Najviac novinárov
prejavilo záujem o jazyky, vrát ane
slovenského (vyše 17 %), ekonómiu, resp.
ekonomiku a manažment (takmer 5 %), právo
(necelých 5 %) a ďalšie spoločenskovedné
disciplíny (históriu, politológiu, psychológiu,
sociológiu, etiku) (spolu viac ako 4 %). Záujem
o vzdelávanie v novinárskej oblasti bol menej
konkrétny.
Prieskum teda potvrdil, že záujem novinárov
o zvyšovanie kvalifikácie pretrváva, čo je
vzhľadom na celkovú úroveň vzdelania žiaduce.
Otázkou však zostáva, aké možnosti
zvyšovania, rozširovania alebo prehlbovania
kvalifikácie majú k dispozícii.
Pracovné postavenie a orientácia činnosti
novinárov
Pracovné postavenie a orientácia činnosti
novinárov zahŕňa pracovné charakteristiky,
ktoré dokresľujú celkový obraz o štruktúre
novinárskeho povolania.
Zmluvný a vlastnícky vzťah novinárov
k médiám sa na Slovensku v posledných rokoch
významne zmenil. Zamestnanecké akciové
spoločnosti, ktoré vznikali krátko po politickom
prevrate, postupne skupovali silnejší domáci
a zahraniční investori, takže do konca 20.
storočia sa slovenský trh sformoval do podoby
bežného kapitalistického trhu, porovnateľného
s ostatnými transformujúcimi sa krajinami. To
znamená, že na tomto trhu postupne dochádza
ku koncentrácii vlastníctva a ubúda novinárov,
ktorí majú nejaký vlastnícky vzťah k médiám,
ku ktorým sa hlásia. Podľa výsledkov nášho
prieskumu je takmer 95 % skúmaných
novinárov bez akéhokoľvek vlastníckeho
vzťahu k médiám, v ktorých alebo pre ktoré
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pracujú, necelé 2 % tvoria spoluvlastníci
(akcionári) a 3,3 % tvoria rozhodujúci vlastníci
médií. Sú to takmer výlučne vydavatelia
a zároveň redaktori regionálnej a lokálnej tlače.
Pre zmluvný vzťah novinárov k médiám je
príznačné, že v posledných rokoch klesá podiel
zamestnaných novinárov a rastie podiel
voľných novinári alebo novinárov „na voľnej
nohe“. A tak popri ešte stále väčšine 55,7 %
novinárov, ktorí majú pracovnú zmluvu na dobu
neurčitú a ďalších 7,9 % so zmluvou na dobu
určitú, máme medzi slovenskými novinármi vyše
36 % voľných novinárov. Pritom do tejto
kategórie patria rôzne, dokonca veľmi odlišné,
skupiny. Patria sem totiž nielen novinári, ktorí
pracujú na zmluvu, ale aj majitelia alebo
spolumajitelia médií. Najväčšiu skupinu medzi
nimi však tvoria živnostníci. Táto skupina tvorí
15 % zo všetkých novinárov. Ďalšou početnou
skupinou (takmer 10 % zo všetkých) medzi
voľnými novinármi sú tí, čo pracujú pre médiá
na základe autorskej zmluvy. Potom je tu
relatívne početná skupina novinárov (8,2 %),
ktorá nemá zmluvný vzťah, pretože ide buď
o príležitostných prispievateľov alebo
majiteľov (spolumajiteľov) médií. Určitá menšia
skupina (3,6 % zo všetkých) uvádza iný zmluvný
vzťah. Sú to predovšetkým vlastníci médií
s rozhodujúcim podielom vlastníctva.
Súčasťou skúmania postavenia novinárov
bolo aj zisťovanie príslušnosti k jednotlivým
typom médií. Výsledky síce nemožno
považovať za súčasť reálnej štruktúry
novinárov, ale v skúmanej vzorke bolo
zastúpených najviac novinárov z tlače (62,2 %),
čiže z denníkov (12,6 %), týždenníkov (19,5 %),
dvojtýždenníkov a mesačníkov (26,8 %)
a časopisov s nižšou periodicitou (3,3 %). Ďalej
do skúmanej vzorky patrili novinári z rozhlasu
(11,5 %), televízie (8,5 %), tlačových agentúr
(2,7 %), internetových médií (1,1 %) a novinári,
ktorí pracujú pre viacero médií (14,0 %).
Väčšinu tvorili novinári médií celoštátnych
(66,3 %), potom regionálnych (23,8 %),
lokálnych (5,8 %) a zahraničných (2,7 %).
Zvyšných 1,4 % tvorili novinári s kombiná-
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ciou viacerých médií. Televízni, agentúrni
a internet oví novinári sa grupovali
predovšetkým z celoštátnych médií, pričom
medzi novinármi z tlače a rozhlasu boli
zastúpení aj pracovníci regionálnych
a lokálnych médií.
Pokiaľ ide o postavenie v zamestnaní,
podobne ako v minulosti, aj v súčasnosti
v médiách pracuje asi 30 % riadiacich a 70 %
podriadených pracovníkov. V malých
redakciách pripadá na jedného riadiaceho
pracovníka menej podriadených, preto aj
najvyššie percento riadiacich pracovníkov je
v časopisoch s nižšou periodicitou,
v t ýž d e nn ík o c h, d vo jt ýž d e nn ík o c h
a mesačníkoch. Relatívne najmenej riadiacich
pracovníkov je v denníkoch, rozhlase
a v agentúrach.
Súčasný trend racionalizácie práce
v novinárskom zamestnaní vedie ku kombinácii
a kumulácii činností novinárov. Polovica
novinárov ako prevažujúcu činnosť uvádza
autorskú činnosť, ale viac ako tretina (35,6 %)
kombináciu viacerých činností. Rôzne činnosti
sú nútení kombinovať najmä redaktori v malých
redakciách dvojtýždenníkov a mesačníkov
(49 %), ale najmä časopisov s nižšou
periodicitou (58 %). Menej často sa kombinácia
viacerých činností vyskytuje v rozhlase (38 %)
a televízii (26 %), najzriedkavejšie v redakciách
denníkov (15 %) a spravodajských agentúr
(10 %).
Pre vývoj pracovnej orientácie novinárov
je veľmi významný t rend postupného
odbúravania žánrovej špecializácie a nárast
počtu novinárov – univerzalistov. Od konca
70. do konca 90. rokov minulého storočia sa
viac ako na dvojnásobok (na 27 %) zvýšilo
percento novinárov bez žánrovej špecializácie
a v súčasnosti takýto univerzalisti tvoria viac
ako polovicu všetkých novinárov.
Analýza zistených výsledkov poukázala na
to, že súčasný trend k univerzálnosti nesúvisí
ani tak s vyššou kvalifikáciou novinárov,
schopných zvládať rôzne žánrové špecializácie,
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ale skôr s klesajúcimi nárokmi na kvalifikovanosť novinárskej práce v súvislosti
s racionalizáciou resp. komercializáciou médií.
Trend k univerzálnosti sa presadzuje aj
v tematickej orientácii novinárov. Na rozdiel
od minulosti predovšetkým narástol relatívny
po čet novinárov, ktorí sa tematicky
nešpecializujú (26,5 %), resp. venujú sa
viacerým tematickým oblastiam (35,9 %).
Z klasických tematických oblastí sa najviac
novinárov špecializuje na kultúru (12,8 %),
vnútornú politiku (9,2 %), ekonomiku (8,1 %)
a šport (5,3 %). Z výsledkov sa zdá, že
pribudol počet novinárov, ktorí sa venujú
ekonomike, a naopak, poklesol zrejme počet
novinárov, ktorí sa špecializujú na zahraničnú
politiku.
Tematická orientácia veľmi úzko súvisí so
žánrovou špecializáciou najmä v tom zmysle,
že novinári, ktorí sú univerzalisti v jednom
prípade, majú tendenciu byť univerzalistami
aj v druhom prípade. To znamená, že najviac
(takmer 70 %) novinárov kombinuje viacero
tematických oblast í, resp. vôbec sa
nešpecializuje z tej skupiny novinárov, ktorí
sa ani žánrovo nešpecializujú.
Materiálne a pracovné podmienky
Materiálne a pracovné podmienky
predstavujú z hľadiska výkonu novinárskej
pro fesie mimoriadne dôležit ý okruh
problémov, ktoré sme celkom pochopiteľne
nemohli postihnúť v celej ich zložitosti.
Pracovné zaťaženie novinárov sme
zisťovali počtom odpracovaných dní a hodín
týždenne. Výsledky skúmania ukázali, že iba
o niečo viac ako 8 % novinárov pracuje menej
ako 5 dní v týždni, viac ako 43 % pracuje päť
dní a takmer polovica (48,4 %) pracuje viac
ako 5 dní do týždňa. Viac ako päť dní v týždni
pracujú oveľa častejšie muži (60,6 %) ako ženy
(38,9 %), skôr novinári do 30 rokov (50,6 %),
ale aj päťdesiatnici (53,8 %), ovdovelí (60 %),
rozvedení (52,3 %) a slobodní (51,4 %)
novinári.
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Pravda, sú tu aj iné faktory, ktoré
ovplyvňujú rozsah pracovnej doby
novinárov. Zamestnaní novinári si iba
výnimočne (ak majú skrátený pracovný
úväzok) môžu dovoliť pracovať menej ako
päť dní v týždni. Naproti tomu až pätina
voľných novinárov nemusí pracovať ani päť
dní, aj keď vyše 43 % z nich tak robí a takmer
polovica (48,4 %) dokonca pracuje viac ako
5 dní do týždňa.
Rozsah pracovnej doby sa rozširuje
dvojakým spôsobom: Buď prácou cez víkend
alebo prácou po pracovnej dobe. V zásade
platí, že rozsah pracovnej doby je určovaný
najmä počtom odpracovaných dní. Z tých,
ktorí pracujú menej ako päť dní týždenne,
pracuje viac ako 50 hodín do týždňa iba
necelých 8 %. Viac ako 50 hodín týždenne
však pracuje podstatne viac novinárov, ktorí
majú normálny päťdňový pracovný týždeň –
31 %. Ale až tri štvrtiny novinárov, ktorí
pracujú aj cez víkendy, odpracuje v priemere
viac ako 50 hodín do týždňa.
Príjmy (mzda a ostatné príjmy) patria
k základným indikátorom materiálnych
podmienok práce ľudí. Preto sa otázka príjmov
stala dôležitou súčasťou prieskumu
novinárskej profesie vo všetkých doteraz
uskutočnených výskumoch.
Zistili sme, že priemerný čistý mesačný
príjem slovenských novinárov (tých, čo
odpovedali, neodpovedalo 18 %) je 17 294 Sk,
pričom do 10 000 Sk zarába 12,7 %, od 10 do
20 000 Sk 51,3 %, od 20 do 30 000 Sk 27,3 %
a viac ako 30 000 8,7 %. Celkovo najmenej
zarábajú novinári so stredoškolským
vzdelaním (priemer 14 491 Sk) a novinári do
30 rokov (15 128 Sk). Nadpriemerne zarábajú
najmä starší novinári nad 60 rokov (18 544 Sk),
s novinárskym vzdelaním (18 761 Sk), voľní
novinári (18 106 Sk), riadiaci pracovníci
(20 091Sk), novinári z televízie (20 592 Sk)
a predovšetkým majitelia médií (25 222 Sk).
Nie všetci novinári sa živia výlučne
novinárskou činnosťou. Podľa výsledkov
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nášho prieskumu je ich viac ako tretina
(36,5 %). Najviac novinárov, ktorí majú
výlučne príjmy z novinárskej činnosti je medzi
zamestnanými novinármi s pracovnou
zmluvou na dobu určitú (77 %). Príjmy voľných
novinárov sú oveľa viac diverzifikované.
Prakticky tretina voľných novinárov má iba
do 50 % príjmov z novinárskej činnosti a čisto
novinárskou prácou sa živí iba necelá polovica
(46,5 %) voľných novinárov.
K nevyhnutným podmienkam úspešného
výkonu novinárskej profesie patrí dobrý
zdravotný stav, pretože novinárske povolanie
je náročné a zdravotne rizikové. Z tohto
hľadiska treba hodnotiť aj skutočnosť, že iba
52,7 % uvádzalo dobrý zdravotný stav bez
problémov. Menšie zdravotné problémy bez
nutnosti pravidelného liečenia má 28,8 %
a problémy, ktoré si vyžadujú pravidelné
užívanie liekov, 14,2 % skúmaných. 1,7 %
novinárov má také zdravotné problémy, ktoré
im prekážajú v práci a 2,6 % by potrebovalo
dlhodobejšie liečenie.
Názory a hodnotenia niektorých stránok
novinárskej práce
Novinárska profesia si okrem talentu
vyžaduje celú sériu vedomostí, schopností
a zručností. V rôznych obdobiach a v rôznych
podmienkach sa na t ieto vedomosti,
schopnosti a zručnosti kladie odlišný dôraz.
Prieskum ukázal, že skúmaní novinári za
najdôležit ejšie vlastnosti pre výkon
novinárskej profesie považujú t vorivé
schopnosti – pružnosť myslenia (63 %),
originálnosť nápadov (61 %) a sociálnu
schopnosť nadväzovať kontakty (59 %).
Hodnotenie dôležitosti niektorých
aspektov novinárskej práce ukázalo, že tak
ako pred niekoľkými rokmi, aj teraz si
najvyššie percento slovenských novinárov
cení slobodu rozhodovania (65,3 %) a úroveň
oso bnej nezávislost i (64,9 %). Tretím
najdôležitejším aspektom zostáva otázka
hmotného zabezpečenia (47,5 %), čiže príjmov,
na ktoré úzko nadväzuje otázka bezpečnosti
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zamestnania (25,8 %), aj keď altruizmus
(možnosť pomôcť iným) sa v poradí dostal
na vyššiu priečku (38,3 %).
Hodnotenie nezávislosti novinárov je
jednou z najkontroverznejších tém. Otázka
nezávislosti je veľmi subjektívna a závisí od
rôznych okolností. V našom prieskume na
otázku „Sú u nás novinári nezávislí?“ kladne
odpovedalo iba necelých 5 % respondentov.
Necelá štvrtina (23 %) odpovedala negatívne
a 57,7 % sa priklonila k odpovedi, že nezávislí
novinári sú iba niektorí.
V kontexte nezávislosti novinárov sme
zisťovali, do akej miery novinári pociťujú
politické, ekonomické a vnútroredakčné tlaky.
Zistili sme, že oproti roku 1997 sa politické tlaky
na novinárov zvonka vyskytujú zriedkavejšie.
Viac ako polovica novinárov ich nepociťuje
vôbec, 38,5 % ojedinele a 11,1 % často.
Podstatne horšie je to s ekonomickými
tlakmi, ktoré často pociťuje až 28,8 %
novinárov, pričom 40,2 % ich pociťuje
ojedinele a 31,1 % ich nepociťuje. Časté
ekonomické tlaky v relatívne najväčšom počte
priznávajú spoluvlastníci alebo akcionári
médií (66,7 %), vlastníci médií s rozhodujúcim
podielom (54,5 %), novinári bez zmluvného
vzťahu (50 %), novinári, ktorí pracujú na
základe autorskej zmluvy (45,5 %), novinári
s iným zmluvným vzťahom (41,7 %), voľní
novinári celkovo (41,3 %) a živnostníci (33 %).
Tento zoznam zrejme ani nie je potrebné
komentovať, pretože jasne vypovedá o tom,
že čím viac je vzťah medzi novinárom
a médiom závislý nie od pracovných, ale
ekonomických (obchodných) vzťahov, tým
väčšie sú aj ekonomické tlaky.
Ekonomickým tlakom pritom chápeme
ovplyvňovanie činnosti novinárov alebo ich
mediálnych obsahov pomocou ekonomických
„argumentov“. Nejde tu iba o primitívne
podplácanie novinárov, ale aj o všetky nové
sofistikované metódy ekonomického ovplyvňovania ľudí, pracujúcich v mediálnom
sektore.
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Vnútroredakčné tlaky ako tlaky majiteľov
a manažérov médií na slobodné vyjadrenie
novinára je veľmi často nástrojom, ktorý
vlastne transformuje polit ické alebo
eko nomické tlaky zvonka. Výsledky
prieskumu ukázali, že v priebehu niekoľkých
rokov nastali v tejto oblasti iba minimálne
zmeny, aj keď takých, čo žiaden vnútorný tlak
v redakcii nepociťujú (50 %), bolo v našom
prieskume o takmer 6 % menej ako v roku
1997. Jednako nie je zanedbateľná
skutočnosť, že polovica všetkých novinárov
pociťuje aspoň občas nielen politické, ale aj
vnútroredakčné tlaky.
Zlé skúsenosti s úmrtnosťou médií na
slovenskom mediálnom t rhu zrejme
nezostávajú bez vplyvu na pocit existenčnej
istoty novinárov, pretože iba o niečo viac ako
štvrtina novinárov (26,5 %) je presvedčených,
že sa novinárskym povolaním uživí. Ostatní
buď nevedeli odpovedať (16,9 %),
neodpovedali (5,5 %), alebo vyjadrili isté
pochybnosti. Konkrétne 7,9 % nevie, či
nebude musieť zmeniť redakciu, 15,3 % nevie,
či redakcia vydrží konkurenčný tlak
a nezanikne a 27,9 % dokonca nie je
presvedčených, že aj naďalej sa bude živiť
týmto povolaním.
Sociálnopsychologické aspekty
novinárskej práce
Pracovná motivácia novinárov sa oproti
minulosti zásadne nezmenila. Medzi hlavnými
motívmi, prečo novinári pracujú práve v danej
redakcii stále zostáva samotná náplň práce,
jej zameranie (39,6 %) a možnosť
sebarealizácie (31,4 %). Ostatné motívy ako
prestíž pracoviska (5,2 %), pocit istoty
a spolupatričnosti s ostatnými (4,4 %),
obťažnosť alebo nemožnosť prejsť na inú
prácu (4,4 %) alebo primerané finančné
ohodnotenie (2,5 %) z hľadiska dôležitosti
výrazne zaostávajú.
Spokojnosť s vlastnou kariérou závisí
najmä od kariérneho postupu. V našom
prípade sa potvrdila súvislosť spokojnosti
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s pracovnou pozíciou, príjmom a vlastníckym
vzťahom, vyjadrujúcim majetkové pomery
novinárov. Prekvapujúce je, že získané
vysokoškolské vzdelanie, nenovinárske
i novinárske, respondenti vo svojich
odpovediach veľmi nebrali do úvahy. Celkovo
veľkú spokojnosť so svojou doterajšou
kariérou vyjadrilo 12,8 % a čiastočnú
spokojnosť 73,1 % novinárov.
Vzhľadom na relatívnu spokojnosť veľkej
väčšiny novinárov so svojou kariérou, ale aj
s náplňou a zameraním práce, sú do istej miery
prekvapujúce pomerne časté úvahy o zmene
v práci. Podľa výsledkov prieskumu
v poslednej dobe 20,5 % novinárov uvažovalo
o zmene redakcie a 26,8 % dokonca o odchode
z novinárskeho povolania. O žiadnej zmene
neuvažovalo 47 % skúmaných.
Dôvodom uvažovanej zmeny v práci
najčastejšie bolo a je nedostatočné finančné
ohodnotenie (29,8 %), nadmerná psychická
záťaž (13,9 %) a nedocenenie schopností
novinárov (13,1 %). Medzi súčasné dôvody
však patrí aj negatívny vplyv práce na osobný
alebo rodinný život (11,2 %), nesúhlas
s koncepciou pracoviska (10,9 %),
neprimeraný pracovný čas (8,5 %), zlá
organizácia práce (7,9 %), zlá technická
vybavenosť pracoviska (6,8 %), zhoršenie
zdravotného stavu (5,7 %), zlé vzťahy na
pracovisku (5,5 %) a diskriminácia na
pracovisku (3,6 %).
Aj napriek tomu, že zlé vzťahy na
pracovisku bývajú v niektorých prípadoch aj
dôvodom uvažovanej zmeny v práci,
medziľudské vzťahy na vlastnom pracovisku
považuje za korektné, predovšetkým pracovné
26,8 %, za priateľské, s pocitom spolupatričnosti
32,2 %, za mierne napäté, ale vcelku dobré 24,3
%, za prevažne napäté, ale bez otvorených
konfliktov 7,9 % a za výrazne napäté,
s otvorenými konfliktami 2,5 % skúmaných
novinárov. Celkový výsledok hovorí, že za
vzťahy na pracovisku za vcelku dobré považuje
viac ako 83 % skúmaných novinárov. To je
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skutočne veľmi dobré hodnotenie, dokonca
nepatrene lepšie ako v roku 1997.
Diskriminácia na pracovisku sa ako dôvod
uvažovanej zmeny pracovného miesta alebo
profesie v odpovediach skúmaných
novinárov vyskytoval pomerne zriedkavo. To
však neznamená, že diskriminácia na
novinárskych pracoviskách neexistuje. Zistili
sme, že diskriminácia sa obyčajne týka žien
(9,8 %), vekovo starších, aj keď skúsených
pracovníkov (19,1 %), celkom mladých,
neskúsených pracovníkov (2,7 %) a iných
pracovníkov (6,8 %). S diskrimináciou na
pracovisku sa nestretlo 56 % skúmaných
novinárov a na otázku nedopovedalo 5,5 %
respondentov. To znamená, že s nejakou
formou diskriminácie na pracovisku sa stretlo
necelých 40 % novinárov. A to už je údaj,
ktorý stojí za pozornosť.
Práca s informačnými zdrojmi

Foto: Diana Mráziková

Problematika práce s informačnými zdrojmi
je vo vzťahu k novinárskej profesii zaujímavá
najmä kvôli tomu, že ukazuje, ako nové
informačné technológie zasahujú do práce
novinárov a aké nové nároky na ich prácu,
a tým aj profesionálnu prípravu (vzdelávanie)
kladú. Z výsledkov prieskumu je jasné, že
v dôležitosti využívania jednotlivých
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informačných zdrojov došlo v porovnaní s
minulosťou k dosť veľkým posunom.
Najčastejšie pravidelne využívanými
informačným zdrojom je osobná účasť na
podujatiach, akciách, skrátka na mieste činu (80
%), potom osobné kontakty s odborníkmi (74
%), vyhľadávanie na internete (72 %), tlačové
konferencie (59 %), médiá (50,5 %), hovorcovia
(31,1 %) a nakoniec tlačové informácie PR
agentúr (27,9 %).
Internet ako zdroj informácií nadobudol
výrazne na význame. Najmä ak si uvedomíme,
že ešte pred pár rokmi (1997) ho pravidelne
ako informačný zdroj využívalo len 4,2 %
novinárov. Absolútna väčšina novinárov (83,6
%) využíva internet na pracovisku, 11,5 %
v internetových kaviarňach, 9,3 % u priateľov
a známych a 5,7 % využíva internetové služby
knižníc. Z internetových služieb využívajú
novinári najčastejšie elektronickú poštu
(88,8 %), vyhľadávače (69,9 %), agentúrne
spravodajstvo (62 %), rôzne texty (54,4 %)
a klasické médiá on-line (49,5 %). Väčšina
ostatných služieb spadá skôr do sféry
osobného servisu.
Adresa autora:
Doc. PhDr. SAMUEL BREČKA, PhD.,
e-mail: samuel.brecka@fphil.uniba.sk
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TLAČ
Nový Čas zostáva najčítanejším denníkom na Slovensku! Denne si ho prelistuje viac ako 26 % ľudí,
čo predstavuje asi 1,1 mil. čitateľov. A aspoň raz do týždňa si práve tento denník pozrie takmer polovica
obyvateľov Slovenska, teda presne 2,26 mil. ľudí. Vyplýva to z prieskumu médií MML, ktorý uskutočnila
od 16. 8. – 5. 12. 2004 agentúra Median SK. Zistila tiež, že v sledovanom období stúpla čítanosť
týždenníka Život i Eurotelevízia a naopak, rapídne klesla časopisu Plus 7 dní. Podľa spomínaného
prieskumu si „Plus sedmičku“ počas jesene kúpilo až o 5 % menej čitateľov ako v období od 26. 4. – 15.
8. 2004. Zatiaľ čo vtedy si tento týždenník prelistovalo 17 % ľudí, najnovšie to bolo len 12 %. Menší
záujem bol tiež o týždenník Markíza. Opačný trend však zaznamenal týždenník Život, ktorému čítanosť
stúpla z 8 na 10 %. Čo sa týka denníkov, po Novom Čase nasleduje Pravda, potom Sme a za ním Korzár.
Prieskum prebehol na vzorke 2195 respondentov vo veku 14 – 79 rokov. Čítanosť denníkov v SR sa
zlepšila. Aspoň raz týždenne ich číta 85 % obyvateľov, každý deň je to 50 % populácie vo veku 14 – 79
rokov. Vyplýva to z prieskumu MML-TGI agentúry Median Sk, ktorý sa uskutočnil od 16. 8. do 5. 12.
2004 na vzorke 2195 respondentov. (Nový čas/Pravda/Sme 17. 2. 2005)
Správa ministerstva zahraničných vecí USA sa dotkla TA SR. Podľa nej by sa TA SR mala
zreštrukturalizovať spôsobom, ktorý zabezpečí jej nezávislosť od vlády a politických strán. Správa
spomína tiež pripravovaný zákon o tlačovej agentúre z dielne ministerstva kultúry. Nespomína, že nová
podoba TA SR je presným opakom toho, čo odporúčajú USA – z TA SR sa má stať stopercentný štátny
orgán. Ministerstvo kultúry chce transformáciou TA SR napraviť deformáciu na agentúrnom trhu. TA
SR, dlhodobo stratová, je tŕňom v oku súkromnej SITA. Straty z komerčnej činnosti totiž vykrýva
peniazmi zo štátnych dotácií. SITA preto podala sťažnosť na Ústavný súd pre nedodržiavanie
hospodárskej súťaže. Túto situáciu chce ministerstvo vyriešiť tak, že zakáže TA SR podnikať
spoplatňovaním servisu. „Novú“ TA SR prirovnáva ku knižnici – jej užívatelia nebudú platiť za samotnú
výrobu spravodajstva, ale len za prístup k informáciám na internete. Práve výška poplatku bude jedným
z hlavných prostriedkov, ktorý rozhodne o budúcej podobe tohto trhu. (Sme 2. 3. 2005)
Najčítanejším mienkotvorným denníkom je podľa OMV SRo Pravda. Zvýšila svoju čítanosť
najviac spomedzi mienkotvorných denníkov. Vyplýva zo zistení odboru mediálneho výskumu Slovenského
rozhlasu. „Úspech celého denníkového trhu v porovnaní s minuloročnou jeseňou je dôsledkom nástupu
televíznych reality šou, ktoré zvýšili záujem verejnosti aj o tlačené médiá,“ uviedol včera (30. 3.) šéf
výskumu Ivan Sečík. „Z dlhodobého hľadiska na Slovensku 42 – 48 % ľudí nad 14 rokov uvádza, že vôbec
nečíta denníky. Teraz to bolo len 38 % ľudí,“ dodal Sečík. Pravda výrazne zvýšila svoju čítanosť z 12,3 %
v novembri na 14,1 % v marci tohto roka. V praxi to znamená, že Pravdu číta vyše 620 000 ľudí nad 14
rokov. Denník SME-Práca dosiahol čítanosť 11,8 %, čo predstavuje približne 520 000 čitateľov. Nový Čas,
ktorý s čítanosťou 25,8 % prečíta vyše 1,1 mil. ľudí, je naďalej najčítanejším denníkom na Slovensku. Na
ďalších priečkach sú denníky Šport a sieť regionálnych denníkov Korzár. Najčítanejším týždenníkom
zostáva Plus 7 dní, ktorý pravidelne číta asi 25 % populácie. (Pravda 31. 3. 2005)
Premiér Mikuláš Dzurinda sa 22. 4. 2005 nedokázal dohodnúť s vydavateľom denníka Pravda na
zmieri. Na Okresnom súde Bratislava 1 následne odštartovalo pojednávanie v spore na ochranu osobnosti.
M. Dzurinda žiada od vydavateľstva Perex 5 mil. Sk a ospravedlnenie za sériu komentárov spred dvoch
rokov počas odvolávania Jána Mojžiša z postu šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Okrem
vydavateľa denníka Pravda Dzurinda žaluje v rovnakej kauze súvisiacej s odvolávaním Mojžiša o 5 mil.
Sk aj vydavateľa denníka Sme. (Národná obroda 23. 4. 2005)
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Národná obroda zanikla. Posledné číslo vyšlo 31. 5. 2005 Redaktori Národnej obrody 30. 5.
pripravili záverečné vydanie po vyše 15-ročnej existencii denníka v porevolučnej podobe. Rozhodnutie
akcionárov o zastavení vydávania denníka včera (30. 5.) potvrdil riaditeľ vydavateľstva Pegas 2 Slovakia
Ivan Čeredejev. Redaktori Národnej obrody dostali výpovede k 31.5. Vydavateľstvo však podľa
Čeredejeva očakáva, že väčšina z nich sa bude podieľať na príprave nového denníka.
Prvé číslo Národnej obrody vyšlo 15. 5. 1990. Noviny vychádzali s podtitulom Nezávislý denník
občanov SR, hoci ich vydavateľom bol Úrad vlády SR. Keďže aj v druhom roku existencie produkoval
denník stratu, ktorú úrad nechcel vziať na seba, 1. 7. 1991 vznikla a. s. Národná obroda. Jej finančné
prostriedky tvorili 5-tisícové príspevky pracovníkov redakcie. V roku 1996 odkúpili Národnú obrodu
VSŽ, čo sa prejavilo výraznou orientáciou média na ekonomickú problematiku i „lososovou“ farbou
novinového papiera. Noviny však išli do straty a ich príjmy z reklamy patrili k najnižším medzi
denníkmi. Hospodársku orientáciu si Národná obroda spočiatku zachovávala aj po tom, čo ju VSŽ boli
nútené na prelome rokov 1998 a 1999 predať a novým majiteľom sa stal Wyvar Invest. Za posledných
6 rokov noviny viackrát zmenili majiteľa – vydávala ich spoločnosť NO Publishing House, Mirox,
Výhra a napokon Pegas 2 Slovakia. Z denníka sa stalo politicky orientované médium. V prvom roku
vychádzania mala Národná obroda náklad 80 000 výtlačkov. Podľa údajov Mediálnej ročenky Slovensko
1990 – 2000 klesol náklad novín v roku 1991 na 76 000 výtlačkov denne, v roku 1992 na 67 000 a v roku
1993 na 54 000. V rokoch 1995 – 1997 mal ešte denník dennú čítanosť okolo 4,4 – 4,6 % populácie,
v rokoch 1998 – 1999 klesla denná čítanosť približne na 2 %. (Hospodárske noviny / TA SR 31. 5. 2005)
Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska vyslovuje znepokojenie nad porušovaním
autorského práva zo strany niektorých subjektov využívaním obsahu periodickej tlače, najmä formou
elektronickej verzie, na obchodné účely bez súhlasu oprávnených vydavateľov. Združenie vydavateľov
chce aj týmto informovať verejnosť, že pre každé použitie diela, a to aj na vyhotovovanie a rozširovanie
rozmnoženiny takéhoto diela, je nevyhnutný písomný súhlas autora diela alebo vydavateľa periodickej
tlače vykonávajúceho majetkové práva autorov. Vzhľadom na protiprávne konanie niektorých subjektov
sú vydavatelia pripravení podniknúť príslušné kroky na ochranu autorských práv. (Hospodárske noviny
23. 6. 2005)
Tlačová agentúra Slovenskej republiky hospodárila v prvom polroku tohto roka so stratou takmer
2,6 mil. Sk. Uvedený výsledok spôsobil výpadok vo výnosovej časti rozpočtu, ktorý však vo veľkej
miere eliminovala úspora v jeho nákladovej časti, informoval Výbor Národnej rady SR pre vzdelanie,
vedu, šport a mládež, kultúru a médiá generálny riaditeľ TA SR Peter Nedavaška. Agentúra evidovala za
prvých šesť mesiacov tohto roka celkové výnosy na úrovni 54,2 mil. Sk, čo je o 13,1 % nižšia hodnota
oproti plánu. Výnosy pritom medziročne vzrástli iba o 1,6 %. „Hoci príspevok zo štátneho rozpočtu
evidovala TA SR na úrovni takmer 22 mil. Sk, tržby dosiahla iba na 79,7 % plánovanej výšky,“ píše sa
v materiáli. Výpadok výnosov ovplyvnilo nenaplnenie vlastných výnosov tak z predaja spravodajského
servisu, ako aj príjmov z prenájmov.
Denník 24 hodín začal vychádzať 1. septembra 2005. Ivan Čeredejev, bývalý generálny riaditeľ
vydavateľstva denníka Národná obroda pôvodne avizoval, že nový denník bude vychádzať pod titulom
NO1. Značku Národná obroda však odkúpil Petit Press. Vydavateľom denníka 24 hodín je spoločnosť
NOVI, ktorej konateľom je Ivan Čeredejev. Na rozdiel od Národnej obrody denník používal viac fotografií,
farebnú tlač a prikláňal sa k ľahšiemu bulvárnemu štýlu. (Denník 24 hodín zanikol 14. 1. 2006 Pozn. red.
– pozn. red.)
Slovensko je medzi 10 krajinami na svete, v ktorých je podľa organizácie Reportéri bez hraníc
najviac chránená sloboda tlače. Pred rokom sa Slovensko umiestnilo na prvom mieste spolu s ďalšími
siedmimi krajinami. Oproti vlaňajšku sa teda posunulo o niečo nižšie. Za ním je Slovinsko spolu s ČR,
ktoré vyskočili o 11 priečok. V hornej časti rebríčka sa nachádzajú hlavne európske krajiny. USA spadli
o 20 miest na 44. priečku pre uväznenie reportérky Judith Millerovej a legislatívne kroky namierené
proti ochrane žurnalistických zdrojov. V krajinách na konci rebríčka sloboda tlače prakticky neexistuje
a médiá sú len na rozširovanie štátnej propagandy. Rebríček sa robil na základe správ 13 korešpondentov
organizácie Reportéri bez hraníc, ale aj vedcov, žurnalistov a právnikov. (Sme 21. 10. 2005)
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Protimonopolný úrad SR rozhodol, že ministerstvo kultúry porušilo zákon na ochranu hospodárskej
súťaže tým, že nestanovilo pre štátnu tlačovú agentúru TA SR „objektívny a transparentný“ spôsob
použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Uložená pokuta 200 000 Sk je na dolnej hranici, ministerstvo
mohlo dostať aj 2 mil. Sk. (Sme 8. 11. 2005)
Protimonopolný úrad SR udelil spoločnosti Ecopress, ktorá vydáva denník Hospodárske noviny,
pokutu 150 000 Sk za zneužívanie dominantného postavenia. Podľa úradu postupoval Ecopress
protizákonne, keď viazal dvom monitorovacím agentúram poskytnutie elektronických údajov na odber
predplatného 1500 výtlačkov Hospodárskych novín. (Pravda 12. 11. 2005)
Najčítanejším slovenským denníkom je Nový Čas. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnil
odbor mediálneho výskumu SRo. Na otázku Ktorý z denníkov ste čítali včera? odpovedalo vyše 26 %
opýtaných, že to bol Nový Čas. Z mienkotvorných denníkov vedie Pravda, ktorú čítalo 14,3 % ľudí.
Nasleduje denník Sme-Práca so ziskom 12,2 %. Denník Šport číta 7,5 %, východoslovenský regionálny
denník Korzár 5,9 % , Új Szó 4,3 %, Hospodárske noviny 3,4 % a inzertný denník Avízo 3,1 %
oslovených. (Pravda 30. 11. 2005)
Výskum novinárskej profesie, ktorý uskutočnil Slovenský syndikát novinárov, priniesol výsledok,
ktorý tlačové agentúry lakonicky zhrnuli do vety: Priemerný slovenský novinár je 40-ročná žena
s vysokoškolským vzdelaním slovenskej národnosti, ktorá pracuje pre jeden či viac časopisov. S najväčšou
pravdepodobnosťou je slobodná alebo rozvedená s mesačným príjmom 17 000 Sk, ale časť z neho
nepochádza z novinárskej činnosti. (Týždeň 5. 12. 2005)
TELEVÍZIA
Súkromné televízie podali podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu. Televízia Markíza, JOJ
a TA3 upozornili na pravdepodobné opakované porušovanie zákona. STV podľa komerčných televízií
opakovane porušuje zákon, keď rozdeľuje vlastné programy, ako je Pošta pre teba, Extra, Svadba snov,
Slovensko hľadá SuperStar i filmy, na viaceré časti. (Pravda 12. 1. 2005)
Rada pre vysielanie a retransmisiu 25. 1. 2005 odsúhlasila zmenu vlastníckych vzťahov v televízii
Joj. Spoločnosť mediálneho magnáta Ivana Kmotríka Grafobal Group tak získala súhlas na kúpu 40 %
akcií TV Joj od Nova Holding. Grafobal Group vlastní 90 %. Firme Nova Holding, ktorý stojí za českou
TV Nova, ostalo 10 %. Vedenie TV Nova predaj odôvodnilo záujmom viac sa sústrediť na český trh.
Spolupráca však bude pokračovať v prípade zvyšku programov, ktoré TV Joj preberá z Novy, ako aj pri
nákupe zahraničných vysielacích prác. Mediálna činnosť Ivana Kmotríka priamo súvisí s TV Joj,
najväčším distribútorom a maloobchodným predajcom novín Mediaprint-Kapa Pressegrosso a s najväčšou
slovenskou reklamnou agentúrou EURO RSCG Artmedia. (Pravda 27. 1. 2005)
Na trh ohlásili príchod nízkorozpočtové televízie. Ich signál sa nebude dať prijímať v každej
domácnosti a zamerajú sa prevažne na jednu tému. Preto ani nečakajú, že ich podiel na trhu bude lámať
rekordy. Už minulý rok začala vysielať internetová televízia TVin. Prvé výsledky sledovanosti už má
k dispozícii aj TV Paprika, ktorá vysielanie na Slovensku spustila 17. 1. Do konca marca majú na
televízny trh vstúpiť aj mobilná Moooby TV a podmorská Nautik TV. V priebehu roka sa objaví aj ETV-medicus zameraná na zdravie a životný štýl. (Pravda 3. 2. 2005)
Šéfredaktor spravodajstva Ivan Janda odišiel z STV. Informácie o Jandovom odchode súvisia s
nízkou sledovanosťou piatkových večerných Správ STV. V deň pápežovho pohrebu ich totiž videlo len
8,5 % divákov. I. Jandu 1. 5. 2005 vystriedal novinár Eduard Žitňanský. (Pravda 12. 4. 2005)
Najväčším porušovateľom zákona o vysielaní a retransmisii je STV. Vyplýva to zo správy, ktorú
12. 4. 2005 parlamentnému výboru predložila Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vedenie STV podľa
predsedníčky rady V. Agócs ignoruje rozhodnutia rady a nerešpektuje ani jej požiadavky. Za reláciu
SuperStar, ktorú napriek upozorneniam a 0,5 mil. pokute STV naďalej delí, môže televízia podľa Agócs
očakávať „mastnú pokutu.“Licenčná rada označila spoluprácu s vedením televízie aj Radou STV za zlú.
Predseda Rady STV Miroslav Kollár tvrdí, že ich zaujímajú predovšetkým dôvody udeľovania pokút a
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riešenie tohto problému vnútri STV. Nárast pokút však podľa Kollára treba vnímať aj v kontexte
súčasného vývoja na televíznom trhu a rozhodovania Licenčnej rady. K štatistikám o vysielaní, ktoré
STV rade dodala, Agócs povedala: „V našej správe sme ich uviedli s označením ,zdroj STV‘, pretože si
nie sme istí, či je štatistika spoľahlivá.“ Eva Rusnáková z SDKÚ v tejto súvislosti podotkla, že nedodanie
pravdivých informácií, ktoré sú vo verejnom záujme, je porušením zákona. (Sme 13. 4. 2005)
Spravodajskej televízii TA3 a TV JOJ 21. 6. Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila nové
frekvencie, čím sa rozšíri ich pokrytie. Signál TA3 budú môcť diváci v Bratislave už prijímať aj cez
klasickú anténu. O tzv. terestriálnu frekvenciu mala záujem aj hudobná stanica Musicbox, rada však
rozhodla v prospech TA3. doteraz sa signál TA3 šíril iba káblovými rozvodmi. Podľa generálneho
riaditeľa Musicboxu Marcela Dekanovského dôvodom ich neúspechu bolo, že TA3 na voľnú frekvenciu
upozornila. „Mali morálne právo kanál získať, no rada mohla rozhodnúť skôr vo verejnom záujme,“
myslí si Dekanovský, ktorý chcel vysielanie Musicboxu rozšíriť o lokálne spravodajstvo a publicistiku.
Voľnú frekvenciu TA3 udelili preto, že žiadosť Musicboxu nebola kompletná. Chýbala zmluva so
šíriteľom signálu. TV JOJ získala možnosť vysielať na ďalších 20 kanáloch hlavne na strednom a
východnom Slovensku, čo jej umožní zvýšiť pôvodne 80 % pokrytie o 5 až 6 %. (Pravda 22. 6. 2005)
Mesto Prievidza má od jesene raritu v podobe troch lokálnych televízií. Popri existujúcej súkromnej
Televízii Prievidza (TVP), ktorá vysiela pomocou vlastného vysielača, a súkromnej televízie AVT
Prievidza využívajúcej okruh káblovej televízie, má pribudnúť ešte samostatné mestské televízne
vysielanie. Tento projekt schválilo mestské zastupiteľstvo. Podľa hovorkyne primátora Ivony Vojtášovej
vysielanie budú zabezpečovať pracovníci mestskej televízie v Handlovej. Vysielanie novej mestskej
televízie zaťaží mestskú pokladnicu sumou 978 180 Sk. Príspevok pre TVP v minulých rokoch však
tvoril sotva tretinu tejto sumy, konštatovala riaditeľka TVP. (Nový čas / TA SR 6. 7. 2005)
Novým generálnym riaditeľom spravodajskej televízie TA3 sa stal Ľubomír Belfi. Od roku 1999
bol generálnym riaditeľom vydavateľstva TV Tip a od roku 2000 zároveň šéfredaktorom týždenníka
Markíza. Maroš Sýkora, hovorca J&T Finance Group, ktorá televíziu ovláda, oznámil, že Ľubomír
Čechovič požiadal o uvoľnenie z funkcie riaditeľa i konateľa prevádzkujúcej spoločnosti C.E.N., čo
podľa neho ohlasoval už dávnejšie. Sýkora pripúšťa zmeny v TA3, a nielen v súvislosti s príchodom
nového šéfa. „Štandardné televízie menia po určitom čase niektoré prvky, vysielanie treba vždy osviežiť,“
vyjadril sa Sýkora. Výzvou pre nového šéfa by malo byť posilnenie ekonomickej aj obchodnej stránky
televízie. (Sme 21. 11. 2005)
Pavol Rusko prišiel o svoj vplyv v Markíze. Kontrolný podiel v najsledovanejšej slovenskej
televízii získala americká spoločnosť CME. Jej predstavitelia zverejnili uzavretie tohto obchodu po
stretnutí s vedením Rady pre vysielanie a retransmisiu. „Prvýkrát budeme mať možnosť plne
skonsolidovať výsledky Markízy,“ vyhlásil generálny riaditeľ CME Michael Garin. Americká spoločnosť
vlastnila dosiaľ 49 % podiel vo „veľkej“ Markíze, ktorá zabezpečovala prevádzku televízie. Teraz ho
zvýšila na takmer 90 %. Američania však zároveň ovládli aj „malú“ Markízu, ktorá vlastní vysielaciu
licenciu. Svoj 34 % podiel v nej zvýšili až na 80 %.
Transakcii za takmer 29 mil. USD predchádzala dohoda CME s tromi slovenskými podielnikmi –
Jánom Kováčikom, Milanom Fiľom a Františkom Vizvárym. Práve na Vizváryho Rusko previedol svoje
akcie po vstupe do politiky. Keď pred necelými tromi mesiacmi vrcholila kauza zmenky, ktoré Ruska
stáli miesto ministra hospodárstva, zakladateľ Markízy neskrýval, že by si chcel podiel v televízii
zobrať späť. (Pravda 2. 11. 2005)
Vlastníkom 100 % akcií televízie JOJ sa stala slovenská spoločnosť Grafobal Group. Súhlasila
s tým Rada pre vysielanie a retransmisiu. Rada tiež udelila predchádzajúci súhlas s tým, aby na Grafobal
bolo prevedených zvyšných 10 % akcií vysielateľa JOJ, spoločnosti MAC TV zo spoločnosti Česká
produkční invest. Grafobal, v ktorom je predsedom predstavenstva podnikateľ Ivan Kmotrík, ovládol
TV JOJ už v januári, keď od spomínaného českého spoločníka odkúpil 40 % akcií. Do januára Grafobal
vlastnil 50 % akcií. Kmotrík je aj majiteľom futbalového klubu Artmedia Petržalka. (Pravda 21. 12.
2005)
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ROZHLAS
Ministerstvo financií SR oddlžilo SRo. Suma 183 mil. Sk, ktoré minister financií Ivan Mikloš uvoľnil
koncom roka pre rozhlas, bola účelovo viazaná na krytie straty z hospodárenia v rokoch 2003 a 2004.
Oddlženie umožnili úspory v kapitole všeobecná pokladničná správa. Opatrenie tohto typu je v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj samotného zákona o štátnom rozpočte v kompetencii ministra
financií. Ak by dlh rozhlasu neuhradili v roku 2004, museli by tak spraviť v roku 2005. (Sme 12. 1. 2005)
Rádio Expres kúpila americká mediálna skupina Emmis Communications za 14 mil. USD. To je
v prepočte 413 mil. Sk. Emmis vystriedala kľúčových akcionárov, ktorí do celého projektu investovali
asi 250 mil. Sk. Firma Emmis, ktorá v USA vlastní viac ako 20 rozhlasových staníc, 16 televíznych
staníc a viacero regionálnych magazínov, považuje kúpu Rádia Expres za súčasť rozširovania vlastných
aktivít v regióne strednej Európy. Za akcie zaplatila okolo 400 mil. Sk. (Pravda / Sme13. 1. 2005)
Takmer dvojmesačné rozpočtové provizórium pre SRo sa skončilo. Rozhlasová rada schválila
rozpočet, ktorý počíta so stratou 194 mil. Sk. Podmienkou je však transfer v celkovej výške zhruba 167
mil. Sk zo štátneho rozpočtu. Poskytnutie 107,4 mil. na zahraničné vysielanie a vysielanie v pásme
stredných vĺn je podľa riaditeľa SRo Jaroslava Rezníka de facto povinnosťou štátu, ostatných 60
miliónov už nie. Nielen SRo, ale aj STV prichádzajú pre neplatičov poplatkov o stovky miliónov korún.
(Hospodárske noviny 17. 2. 2005)
Klesla počúvanosť SRo. Rozdiel medzi počúvanosťou Rádia Slovensko a jeho najväčšieho konkurenta
Rádia Expres sa znížil na niečo vyše 2 %. Od posledného prieskumu počúvanosť prvého okruhu Slovenského
rozhlasu klesla o 2,2 %, Expresu sa zvýšila o 2,3 %. Rádio Regina mierne stúplo – má počúvanosť 5,9 %.
Pri Rádiu Devín nie je počúvanosť rozhodujúcom kritériom, je však primeraná počúvanosti podobných
classic rádií v Európe. „Včera“ počúvalo rádio Devín 1,1 % poslucháčov, čo je viac ako pri minulom
prieskume. Prieskum počúvanosti rozhlasových staníc robila agentúra Median SK od polovice augusta do
5. 12. na vzorke 2195 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov. (Sme 19. 2. 2005)
Riaditelia Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie sa po mesiacoch sporov 26. 8. konečne dohodli
na základných bodoch spoločného návrhu nového koncesionárskeho zákona. Poplatok pre fyzické osoby
by sa zvyšovať nemal. Sporná je ešte výška poplatku pre právnické osoby. Nový zákon by mal zjednodušiť
spôsob výberu a vytvoriť nástroje na reálnu vymáhateľnosť poplatkov. (Sme 27. 8. 2005)
BBC zrušilo národné vysielania. V ramci novej stratégie zruší najneskôr do marca 2006 desať
národných vysielaní BBC World Service. Okrem vysielania v slovenčine a češtine sa zruší vysielanie
v bulharčine, chorvátčine, gréčtine, maďarčine, kazachštine, poľštine, slovinčine a thajčine. V týchto
krajinách však bude aj naďalej dostupný servis BBC v angličtine. Správy BBC budú v národnom jazyku
stále vysielané v Albánsku, Macedónsku, Rumunsku, Srbsku, Rusku, Ukrajine či Turecku. Riaditeľ
BBC World Service Nigel Chapman pre BBC povedal, že pri prehodnocovaní regionálnych redakcií
zobrali do úvahy geopolitickú dôležitosť trhu, dostupnosť iných národných nezávislých médií, ako aj
úroveň počúvanosti ich vysielania. Ako zdôraznil, viaceré európske vysielania BBC mali svoje korene
v 2. svetovej vojne a následne svojim poslucháčom slúžili počas studenej vojny. „V deväťdesiatych
rokoch sa však Európa celkom zmenila. Dnes sú tieto krajiny členmi EÚ alebo sa nimi v najbližšej dobe
stanú,“ vyjadril sa Chapman. Úsporu nákladov využije BBC na spustenie novej televíznej stanice
v roku 2007, ktorá bude vysielať po arabsky spočiatku 12 hodín denne. (Sme 27. 10. 2005)
Reklamný čas Slovenského rozhlasu (SRo) bude predávať jeho novozaložená 100 % dcérska spoločnosť
Media SRo. So súhlasom Rozhlasovej rady presunú takmer celý Úsek marketingu a komunikácie SRo do
tejto obchodnej spoločnosti. Riaditeľom spoločnosti by sa mal stať Peter Krajčí, súčasný vedúci marketingu.
Predseda Rozhlasovej rady Michal Dzurjanin považuje toto riešenie predaja reklamy za transparentnejšie.
Dozorná komisia SRo upozornila na viaceré problematické miesta. Za získanie reklamy zinkasuje spoločnosť
províziu 15 %. Dzurjanin upozornil, že províziu bude dostávať len za získanie reálnych peňazí z reklamy,
a nie za barterové obchody. Sadzba pre odmeny orgánom spoločnosti 1,5 % z obratu spoločnosti je podľa
dozornej komisie vysoká. (Hospodárske noviny 14. 11. 2005)
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V Banskej Bystrici začne vysielať Radio ONE. Ďalšia nová stanica by mohla vzniknúť v oblasti
hornej Nitry. Licenčná rada rozdelila viacero frekvencií, z ktorých budú mať prirodzene väčší prínos
existujúci vysielatelia. Rádio OKEY prestáva podporovať vlastné regionálne vysielanie v Košiciach a na
frekvenciu 102,0 zaradí celodenný program z Bratislavy. V hlavnom meste sa zase rozšíri signál tamojšieho
lokálneho Rádia SiTy, ktoré začne vysielať na frekvencii 98,5, určenej len pre Petržalku. Najpočúvanejšie
Rádio Expres spustí vysielač v Senici a pribudnú mu aj vykrývače v Liptovskej Osade a na Donovaloch.
Signál kresťanského Rádia Lumen sa už dostane aj do Trnavy – čo je jedno z mála veľkých miest, kde
doteraz Lumen nepôsobil.
Rozrastie sa ponuka v Banskej Bystrici, kde vznikne Rádio ONE. Hoci na strednom Slovensku
pôsobí aj rocková Rebeca a kresťanský Lumen, obe stanice výrazne presahujú hranice kraja. Nové
nízkorozpočtové Rádio ONE sa chce špecializovať len na mesto a blízke okolie, na čo poslúži samostatná
frekvencia 90,5 MHz. Autori projektu sľubujú kvalitné lokálne spravodajstvo, propagáciu tamojších
kultúrnych podujatí a chcú pozitívne ovplyvniť život ľudí v meste. (Týždeň 21. 11. 2005)
Začiatkom roka 2006 by malo na slovenskom rozhlasovom trhu dôjsť k ďalšej dôležitej zmene.
Spojením štyroch rádií v rôznych regiónoch vznikne rozhlasová sieť B1. Postupom času by sa z nej
malo utvoriť ďalšie celoslovenské rádio. História oldies Rádia B1 siaha do roku 1999, keď sa
pretransformovalo z programovo odlišného Rádia Ragtime. Pamätníci si možno spomenú na kultové
alternatívne rádio, ktoré sa z večera na ráno premenilo na mestskú informačnú stanicu so súčasnou
hudbou. V januári 2000 sa začínajúce Rádio B1 dostalo do rovnakej mediálnej skupiny ako celoslovenské
Fun Rádio. Keďže Fun tiež hralo komerčnú hudbu pre mladšiu generáciu, Rádio B1 sa začalo orientovať
na oldies hudbu.
Pokus o rozmach Rádia B1 súvisí so vstupom nového investora. V apríli ho odkúpila a. s. Harad. (Jej
akcionári sú aj menšinovými spolumajiteľmi časopisu Týždeň.) Noví majitelia Rádia B1 chcú vytvoriť
hudobne odlišné celoplošné rádio. To by malo opäť vzniknúť spojením s ďalšími tromi rádiami v regiónoch.
Do novej skupiny sa čoskoro zaradí trnavské Rádio Naj, ktoré pokrýva západné Slovensko a oblasti
Považia. Významným prírastkom je obnovené Rádio Rebeca v Banskej Bystrici a staronovým členom
siete by sa časom malo stať aj prešovské Rádio Východ. Ak sa tieto stanice navzájom spoja, Rádio B1
sa stane priamym konkurentom terajších celoplošných staníc. (Týždeň 12. 12. 2005)
Jednorazovú dotáciu 10 mil. odsúhlasila vláda na podporu zahraničného vysielania Slovenského
rozhlasu. Podľa ekonomickej riaditeľky rozhlasu Hildy Gajdošovej stálo tento rok vysielanie 54 mil. Sk.
Zostatok bude musieť rozhlas kryť z vlastných zdrojov, teda i poplatkov. Od roku 2003, keď štát
naposledy na zahraničné vysielanie vyčlenil 71,3 mil. Sk, sa kapitola zahraničného vysielania v štátnom
rozpočte neobjavila. (Hospodárske noviny 22. 12. 2005)
Rádio Flash nevysiela. Spoločnosti Flash Prešov, s. r. o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
nepredĺžila po 12 rokoch licenciu na vysielanie na frekvenciách 103,7 MHz a 91,7 MHz. Ako pre
agentúru SITA povedal riaditeľ Rádia Flash Milan Antol, stalo sa tak aj na základe nejednoznačného
výkladu zákona. Ten hovorí, že majiteľ licencie 19 až 20 mesiacov pred jej naplnením má požiadať o
predĺženie licencie. Majitelia Rádia Flash tak urobili neskôr. Na druhej strane Rada pre vysielanie a
retransmisiu má podľa zákona v prípade, že o predĺženie licencie jej majiteľ nepožiada, vypísať tender
18 mesiacov pred uplynutím lehoty na uvoľnenú frekvenciu. „Ani rada však tento termín nedodržala,“
uviedol Antol. V súvislosti s ukončením vysielania Rádia Flash dostalo šesť zamestnancov výpoveď.
Podľa Antola majitelia Rádia Flash majú záujem uchádzať sa o ďalšiu licenciu. Termín výberového
konania určí rada, mal by sa konať na jar budúceho roka. (www.medialne.sk 30. 12. 2005)
REKLAMA
Investície do reklamy sa v roku 2004 zvýšili o 10 mld. Sk. Výdavky na reklamu bez bartrov a zliav
podľa agentúry TNS SK prekročili hranicu 23 mld. Sk. „Ide však o sumu vypočítanú na základe
cenníkových cien za odvysielaný reklamný čas, pričom skutočné čísla budú nižšie,“ upozornil riaditeľ
agentúry TNS SK Ivan Šimek. Najväčší podiel na reklamnom trhu si aj v minulom roku udržali televízie
so 17,8 mld. Sk. Prvé miesto už tradične patrilo lídrovi na trhu – TV Markíza s objemom vyše 12 mld.
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Sk, nasledujú TV JOJ (približne 3 mld. Sk), STV (asi 2,4 mld. Sk) a TA3 (207 mil. Sk). Objem reklamy
v rádiách dosiahol necelých 1,5 mld. Sk, v printových médiách takmer 4 mld. Sk. (Hospodárske noviny
14. 1. 2005)
Firmy vložili do reklamy v roku 2004 9,6 mld. Sk. Až dve tretiny všetkých peňazí išli do médií.
Reklamný trh dosiahol najväčší rast za posledných 7 rokov. „Nárast bol o 24 %,“ uviedol Martin
Mazág, šéfredaktor mesačníka Stratégie. Po zohľadnení inflácie tak firmy minulý rok dali do reklamy
reálne asi o 15 % viac ako v roku 2003. Vyplýva to z monitoringu spoločnosti TNS Slovensko a
odborného mesačníka Stratégie.
Dôvodom väčších výdavkov bol aj začiatok dôchodkovej reformy. Dôchodkové spoločnosti do
reklamy investovali 600 mil. Sk. Podľa Ivana Šimeka z TNS Slovensko sú však skôr dôležité dobré
ekonomické výsledky významných zadávateľov reklamy, ktorými sú veľké slovenské firmy. „Firmám
sa darilo, a tak mali dostatok prostriedkov na investovanie do reklamy,“ myslí si Šimek.
Najviac peňazí – vyše 6,3 mld. Sk – smerovalo do reklamy v médiách. Takmer polovicu z tohto
koláča získali televízie. S tretinovým podielom nasleduje tlač. Vonkajšia reklama, ako napríklad billboardy,
a rádiá pritiahli okolo 10 % peňazí z reklamy. Na konci, s najmenšími podielmi, zostáva internet a
kinoreklama.
Oproti roku 2003 si najviac polepšili televízie a rádiá. Televíziám sa podarilo od firiem pritiahnuť
takmer o 50 % viac financií za reklamu ako v roku 2003. Najúspešnejšie boli Slovenská televízia a TV
JOJ, ktorým sa získané reklamné prostriedky podarilo zdvojnásobiť. Najväčším hráčom však naďalej
zostáva TV Markíza, ktorá minulý rok získala z reklamy viac ako 2 mld. Sk.
Významne sa darilo aj rádiám, predovšetkým Rádiu Express, ale aj Fun Rádiu a Rádiu B1. Regionálnym
rádiám pomohlo spojenie do dvoch reklamných sietí RadioNet a Rádio Maklér. (Pravda 2. 3. 2005)
INTERNET
V roku 2004 sa objavili dva podobné projekty, mapujúce slovenskú mediálnu scénu. Vo februári
založil skúsený novinár a publicista Miroslav Kollár z Inštitútu pre verejné otázky Mediaportal.sk.
Projekt bol poňatý aj finančne veľkoryso. Mediaportal.sk tvorili šéfredaktor, redaktor a dvaja editori.
V apríli 2004 založil študent z Prievidze, v mediálnej oblasti absolútne neznámy človek Radoslav
Augustín so svojimi kamarátmi Medialne.sk. Na prvý pohľad sa zdalo, že súboj dvoch podobných
portálov má jednoznačného víťaza, keďže ten prvý tvorili profesionáli s dobrým zázemím a ten druhý
mladí nadšenci bez skúseností a financií. Prešiel rok a všetko je inak. Mediaportal.sk sa nedožil ani
jedného roka. Jeho zakladateľ Miroslav Kollár v Sme uviedol, že „nenaplnili sa moje očakávania
o pripravenosti mediálnej scény diskutovať“. (Týždeň 18. 4. 2005)
Životopisy slovenských osobností sú na internete. Ide o členov parlamentu, súčasná aj komunistická
minulosť politikov, kariéry ľudí z rebríčka sto najúspešnejších slovenských ekonómov.
Informácie o lídroch slovenského biznisu, politiky či vedy sa spolu rozhodli zhromažďovať a
sprístupňovať denník Sme, týždenník Trend a týždenník Slovak Spectator. Projekt leaders.sk funguje
už viac ako dva týždne na internetovej adrese www.leaders.sk. (Sme 31. 10. 2005)
Spoločnosť Profesia, ktorá prevádzkuje informačný portál www.profesia.sk, sa stala súčasťou
jednej z najväčších britských mediálnych spoločností Daily Mail and General Trust (DMGT).
DMGT vydáva napríklad denníky Daily Mail alebo Evening Standard a vlastní pracovný portál
www.jobsite.co.uk. Podľa riaditeľa investícií Slovensko-amerického podnikateľského fondu (SAEF)
Mateja Feketeho predajom spoločnosti Profesia britskej skupine DMGT ukončil fond jednu
z najúspešnejších investícií vo svojej histórii. Ako ďalej uviedol, SAEF za 5 rokov dosiahol mieru
zhodnotenia investície viac ako 70 % ročne. „Pri miere rizika, ktorú tento projekt predstavoval, je to
mimoriadne úspešná investícia. Vstup SAEF do Profesie možno považovať za ukážkový príklad investície
rizikového kapitálu,“ uzavrel Fekete. Portál www.profesia.sk vznikol v roku 1997. Postupne sa stal
najväčším a najvyhľadávanejším portálom o práci na Slovensku. (8. 11. 2005)
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q Štúdie, články, polemiky, diskusie, recenzie, bibliografia k otázkam
novinárskej teórie a praxe, historického, právneho, politického,
ekonomického, jazykovedného, sociologického a psychologického
výskumu tlače, rozhlasu, televízie a ostatmých prostriedkov
masovej komunikácie.
q Studies, articles, discusion, reviews and bibliography dealing
with questions of journalistic theory and practice, and with
historical, legal, political, economic, linguistic, sociological, and
psychological research on the press, radio, television and other
mass media.
q Studien, Artikel, Polemiken, Diskussionen, Rezensionen,
Bibliographie zu den Fragen der journalistischen Theorie und
Praxis, der historischen, rechtlichen, politischen, ökonomischen,
lingvistischen, soziologischen, psychologischen Forschung der
Presse, des Rundfunks, des Fernsehens und der anderen
Massenkommunikationsmittel.
q Études, articles, polémiques, comptes-rendus, bibliographie
concernant les questions de la théorie et de la pratique du
journalisme, les recherches historiques, juridiques, politigues,
économiques, lingvistiques, sociologiques et psychologiques
de la presse, de la radio, de la télevision, ainsi que d‘autres mass
media.
q Научные статьи, полемики, дискуссии, рецензии,
библиография по вопросам журналистской теории
и практики, исторического, юридического, политического,
экономического, яэыковедческого, социологического
и психологического исследования печати, радио,
телевидения и прочих средсв массовой коммуникации.
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