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Úvodná stať prvého tohtoročného dvojčísla nášho časopisu
je venovaná úctyhodnému jubileu rozhlasového vysielania

na Slovensku – 80 rokov spravodajstva a publicistiky v Slovenskom
rozhlase s prehľadom i nadhľadom zaznamenáva Štefan Horský.
Ako redaktor si s rozhlasovým mikrofónom potykal pred viac ako
polstoročím, ochutnal chlebík radového redaktora, šéfredaktora i
hlavného sekretára a to ho pri hodnotení ponovembrového vývoja
legitimizuje vysloviť záver: „Verejnoprávny rozhlas za uplynulé roky
prešiel veľkými zmenami, predovšetkým v oblasti spravodajstva
a publicistiky. Jeho hlavným cieľom je objektívnosť, nestranné
a pravdivé vysielanie a pluralita názorov. Pravda, je tu aj celý rad
iných objektívnych činiteľov, ktoré plnému rozletu ešte bránia, ekonomická situácia média,
nezáujem politikov o rozhlas ako celonárodnú svojskú kultúrnu inštitúciu, alebo až priveľký
ich záujem v istých situáciách...“

Marko Škop –  do tretice – sa v štúdii o persuazívnej metodike argumentácie v rozhlasovej
publicistike zamýšľa nad tým, ako rozhlasoví poslucháči môžu identifikovať emocionálne
odtiene v argumentácii a emocionálny stav účastníkov argumentácie z ich rečového prejavu.
Samotný prejav závisí „od osobnostných vlastností, temperamentu a schopností hovoriaceho,
ale svoju rolu pri tom hrá aj charakter emócie.“

Ivan Žáry v štúdii Internet a public relations konštatuje prudko prebiehajúcu syntézu
internetu s klasickými médiami a smerovanie k demokratizácii prístupu k informáciám na
strane publika. Byť online v PR „znamená neprestajne aktualizovať informácie, ponúkať
niečo zaujímavého pre svoju cieľovú skupinu, stať sa dôveryhodným a uznávaným referenčným
miestom, zdrojom autoritatívnych faktov a údajov, odrazovým mostíkom ďalšej účinnej
komunikácie.“ Pripomína aj desatoro počítačovej etiky.

Charles A. Dana, klasik americkej žurnalistiky, v diele Umenie robiť noviny aj po sto
rokoch iste zaujme nadčasovými úvahami napríklad o etike žurnalistiky. Tri Danove
prednášky vám postupne ponúkneme  v anotovanom preklade Juraja Vojteka.

Juraj Charvát našiel vo svojom archíve doteraz nepublikovaný prejav Jána Trachtu,
novinárskej osobnosti par excellence, ktorý pripomína rolu Laca Novomeského ako
zakladateľa a faktického vydavateľa povojnovej Národnej obrody.

Iracký konflikt ako učebnicu žurnalistiky predstavuje Vítězslav Horák, reality show na
Slovensku si všíma Marcel Lincényi a Miriam Fiťmová píše o možnostiach koordinácie
vládnej komunikácie.

Ani tentoraz neabsentujú pravidelné rubriky. V Galérii fotografie sa prezentuje mladá a
už úspešná Petra Ficová a záujemcov o teóriu, najmä študentov médií, určite poteší nielen
Samuel Brečka heslom Médiá ako predmet interdisciplinárneho výskumu, ale aj Peter
Valček krátkou chronológiou najvýznamnejších modelov masovej komunikácie.

Jozef Vatrál, šéfredaktor

EDITORIÁL



O spravodajstve a publicistike

ŠTEFAN  HORSKÝ

Spravodajstvo
Áno, o spravodajstve, ktoré je v každom dobrom rozhlase chlebom

každodenným. Lebo ako vždy argumentoval profesor Jozef Mistrík,
„dobrú hudbu si možno odpočúvať aj z magnetofónového pása alebo
gramofónu, zájsť si na koncert a dobrý text si prečítať v odbornej
príručke, ale aktuálnu a pritom aktualizovanú správu, ktorá posúva
vývin spoločnosti, sa možno najskôr dozvedieť z rozhlasu“. Aj keď
trvalo dosť dlho od zrodu rádia, kým si to tvorcovia, ale aj poslucháči
uvedomili. Niekdajšie rádio naplnilo túžby človeka odovzdať posolstvo
nielen prítomným, ale aj neprítomným na tomto okršleku zeme, dokonca

posolstvo o tom, čo mimoriadne sa na celej zemeguli práve stalo, ba aj to čo sa práve deje.
Osemdesiat rokov rozhlasu na Slovensku to je defilé od skromných začiatkov prezentácie

správ až po zaujatie postu hlavného zvukového denníka s rovnakou vážnosťou ako písané
noviny. A to nielen vo forme zvukových novín, ale aj informovaním o najnovších udalostiach
neraz v periodicite tridsať minút či v priamom prenose, v živých vstupoch redaktora-reportéra
z miesta udalosti. Spravodajstvo sa vtlačilo do rytmu celých dvadsiatich štyroch hodín
a pribudlo aj niekoľko vydaní širšie koncipovaných relácií, ranníkov, poludňajších, večerných
aj nočných vydaní, ba vo svete vznikli aj nonstop spravodajské rozhlasové stanice. Práve
kvalitná spravodajská, širšie koncipovaná relácia je charakteristická pre hlavné programové
okruhy jednotlivých krajín.

 Pre fónické médium rozhlas je spravodajstvo určujúce. Uspokojuje jednu zo základných
potrieb človeka – byť informovaný. Do istej miery je nezastupiteľné aj v čase nových
informačných technológií. Jeho nevýhody – prchavosť slova, kolísavá sústredenosť
percipienta, jednosmernosť počutého – prevyšuje rad významných faktorov. Je to rýchly a
jednoduchý prenos informácií jedným kanálom, nezriedka nesprostredkované referovanie
o udalosti priamym svedkom, rozhlasovým žurnalistom, faktor nesústredeného počúvania,
ktoré sa môže meniť na sústredené. Takýto postup niekedy využíva aj televízia, na prvý
pohľad je však zrejmé, že ide o „rozhlasové kopyto“. Neprítomnosť aktívnej kamery na mieste
udalosti, zaradenie statickej fotografie publicistu, ani mapka s vyznačením miesta udalosti
výsostne tvorivý televízny prístup nenahradí.

Rozhlasová spoločnosť predvojnového Československa Radiojournal preberala hlavné
správy priamo z Československej tlačovej kancelárie (ČTK), kde bol nastálo inštalovaný
mikrofón a správy interpretoval redaktor agentúry. Vojnový Slovenský rozhlas mal už vlastné
spravodajstvo spočívajúce na informáciách Slovenskej tlačovej kancelárie (STK). Správy
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o stave na frontových bojiskách, ale aj o všetkom, čo sa dialo na rozhodujúcich postoch
ovplyvňujúcich vývoj situácie, si občania Slovenska overovali počúvaním zahraničných staníc,
najmä Londýna a Moskvy, Washingtonu a ďalších staníc. Vysielali po slovensky aj po česky,
čo bolo z hľadiska prijímateľov ekvivalentné. Takto získané informácie poslucháči konfrontovali
s tým, čo vysielal Slovenský rozhlas, či v nemčine Viedeň, prípadne po česky Praha
s pripojenými stanicami počuteľnými na Slovensku. K nim sa radila aj Budapešť. Sledovanie
„nepriateľských“ zahraničných staníc bolo u nás zakázané. V Protektoráte Böhmen und Mähren
bol režim prísny, nekompromisný, rozhlasové prijímače zaplombovávali a pridávali aj papierový
prúžok s nápisom: „Pamatuj, že za poslouchání cizího rozhlasu je trest vězení anebo i smrt!“
V každom prípade spravodajstvo zo zdrojov anglo-sovietsko-americkej koalície, akokoľvek
prerušované goebbelsovskou propagandou, na našom území rušené a horšie miestami
počuteľné, prinášalo väčšine slovenských poslucháčov povzbudenie a nádej.

 Po obnovení vysielania v roku 1945 sa rozhlas vrátil k predvojnovej praxi: správy sa
preberali priamo zo Spravodajskej agentúry Slovenska, ale niektoré relácie spravodajskej
povahy vznikali aj na pôde rozhlasu. Po vojne náš rozhlas, nadväzujúc na predvojnové
pôsobenie, pracoval v duchu myšlienky na pomoc občanom i vláde. V prvom období to boli
vysielania so snahou o organizáciu a znovuvýstavbu života po ničivej vojne. Bola to služba
praktickým potrebám života občana a spoločnosti. Relácia Diktovanie obežníkov dnes vyzerá
ako niečo nepredstaviteľné, no vtedy to bol významný krok, ktorý okamžite navigoval
vznikajúce články novej samosprávy, ako majú konať.

 V roku 1948 začlenili slovenské rozhlasové štúdiá do Československého rozhlasu. Jeho
ústredie sa nachádzalo v Prahe, rozhlas na Slovensku bol s ním ideovo a inštitucionálne
spojený až do roku 1991. Praha mala rozhodujúci vplyv na všetky jeho zásadné kroky. Od jeho
usporiadania, programového zamerania i pohybov na vedúcich postoch. (Aj napriek istým
snahám vedúcich pracovníkov rozhlasu resp. pracovníkov ÚV KSS, napr. pri presadzovaní
stále odkladanej výstavby novej budovy rozhlasu, či presadzovaní efektívneho, na Slovensku
odskúšaného, strihania magnetofónových pásov a pod.)

 Keď som do rozhlasu prišiel v roku 1952, ešte z neho odchádzali poslední veteráni zo starej
školy, najčastejšie v dôsledku nezhôd s protagonistami pofebruárových trendov. Rozhlas mal
vtedy už vlastné spravodajstvo. Kľúčovou reláciou boli Rozhlasové noviny, považované za
najdôležitejšiu reláciu v programe vôbec. Po vzore Prahy začala ich v roku 1948 vysielať
Bratislava. Pri zrode v Prahe pôsobila aj dvojica slovenských redaktorov-reportérov Imrich
Jenča a Bohuš Ujček. Spolu s Jánom Čížom, Antonom Kormanom, Bohušom Číderom a ďalšími
formovali ich tvar potom na Slovensku. Celé desaťročia bol tento zvukový denník najostrejšie
sledovanou reláciou, v ktorej sa vystriedali desiatky popredných rozhlasových osobností.
Ak vezmeme do úvahy aj ich nasledovníka Rádiožurnál, ide o obdobie 65 rokov.

Popri Rozhlasových novinách program obsahoval krátke spravodajské relácie vysielané
v hodinových intervaloch v rannom čase, potom jednorazovo predpoludním, napoludnie a
popoludní a rovnako neskoro večer. Rozsah Rozhlasových novín kolísal, v niektorých rokoch
mali až 60 minút. Ostatné spravodajské relácie trvali pätnásť alebo len päť minút. Obsah
spravodajstva bol výrazne poznačený klišé, formalizmom, ideológiou, prísnym radením správ
podľa nomenklatúry špičiek v strane a budovateľskými témami. Vládlo čierno-biele videnie
a pseudooptimistické, nekritické ladenie v domácom aj zahraničnom spravodajstve.

 Bežná spravodajská relácia sa začínala podľa dôležitosti buď blokom domácich alebo
zahraničnopolitických správ, nasledoval šport a na záver zaznela správa o počasí. Pôdorys
troch hniezd sa zachovával, medzititulky – zvyčajne jednoslovné – oddeľovali rubriky
Z domova, Zo zahraničia, Šport. Niekedy zaznieval pred každou správou aj domicil.

ŠTEFAN HORSKÝ: O SPRAVODAJSTVE A PUBLICISTIKE
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 Rozhlasové noviny, uvedené jednou vetou, variáciou s pozdravom, mali krátke titulky a
úvod zhodný so spravodajskými reláciami v priebehu dňa, no mali iba dve „hniezda“: správy
z domova a zo zahraničia. Nasledoval dlhší blok vstupov, ideológia, ekonomika, vnútro, kultúra
a zahraničnopolitická tematika. Poradie sa stanovovalo podľa významnosti obsahu a športové
novosti. Blok bol dosť jednotvárny z hľadiska žánrov. Prevažovali poznámky, vystúpenia,
rozhovory z terénu i zo štúdia, niekedy sa vyskytol presah ku komentáru. Rozhlasové noviny
boli v päťdesiatych aj šesťdesiatych rokoch prehovorené, často obsahovali prejavy z rôznych
politických podujatí v Prahe aj v Bratislave. Dĺžku Rozhlasových novín konzultovalo vedenie
rozhlasu s Ideologickým oddelením ÚV KSČ alebo ÚV KSS. Takto sa prezentovali aj všetky
návštevy politikov a štátnikov predovšetkým z krajín sovietskeho bloku, výnimočne aj z ďalších
krajín, napríklad z tretieho sveta.

 Dominantným zdrojom správ bola Československá tlačová kancelária (ČTK) a jej
cyklostylované domáce, zahraničné a športové spravodajstvo. Písané správy prinášal podľa
rozpisu pravidelne (vo výnimočných prípadoch operatívne) rozhlasový poslíček z budovy
ČTK na ulici Obrancov mieru, dnešnej Štefánikovej. Chodil pešo alebo na bicykli. Smenári
v oboch inštitúciách pri tvorbe relácie často spolu komunikovali. Tak to bolo aj s prejavmi
politikov, ktoré vydávala ČTK doslovne. Dôležité to bolo pri prejavoch cudzích štátnikov,
ktoré sme prezentovali tak, že sa clonil originál a preložený text interpretoval hlásateľ.

 V snahe získať aj pôvodné správy urobilo vtedajšie vedenie rozhlasu dva kroky. Prvý,
inšpirovaný sovietskym príkladom, bolo získavanie robotníckych a roľníckych korešpondentov.
Robkori a roľkori posielali do rozhlasu svoje písané materiály o tom, čo je nové na ich pracovisku,
v ich okolí, v obci či v meste. Očakávanie splnil tento krok len čiastočne. Aktuálnosť bola
malá, úroveň materiálov si žiadala ďalší kontakt s autorom. No niektorí sa osvedčili, ba do
rozhlasu sme ich aj prijali. Experiment postupne zanikol a najlepší autori sa stali našimi
spolupracovníkmi v „teréne“.

 Druhý krok bolo zriaďovanie postov stálych domácich korešpondentov v krajských
mestách. Od leta 1953 korešpondenti pracovali v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Dvaja
redaktori pre žilinský kraj sídlili v Martine, kde rozhlas vybudoval štúdio. To neskôr zaniklo
a namiesto neho vyrástlo v Žiline. Nitru sme obsadili neskôr. V Košiciach v rokoch 1952 – 1953
bolo striedavo aj niekoľko renomovaných redaktorov, no po reštrikcií košického rozhlasového
štúdia ich postavenie bolo zneistené.

 Práca sa viazala na vopred v týždennom predstihu vypracovaný plán „aktualít“.
Korešpondentov na pohotové aktuálne spravodajstvo len slabo vybavili. Dodávali najčastejšie
správy a poznámky – to všetko prečítané v Bratislave hlásateľom. Len neskôr sa situácia
začala meniť a nahrávku sme preberali po objednaných linkách. Postupne dostal každý krajový
redaktor šoféra aj technika. Od tematiky takmer výlučne „tlačenej“ do budovateľského
vyznievania, ekonomiky, prerodu dediny sa upúšťalo a postupne nastával príklon
k rozhlasovosti a k hľadaniu aj nových tém, aj príťažlivejšieho spracovania. Vo vyznievaní
Rozhlasových novín bolo badať snahu o odľahčenie. V istých obdobiach zaznievali v závere
Rozhlasových novín perličky dňa, postrehy či krátke kurzívy.

 V krajoch zo zárodku vznikli postupne krajové štádiá s renomovanými tvorcami. V Banskej
Bystrici pracovali Viliam Mráz a Ota Plávková, v Košiciach Ján Vrábel, v Žiline Ladislav Mikuš,
v Prešove Jozef Gonda. Pribudli aj niektoré okresné mestá, takže pokrytie bolo úplné. Išlo tu
o zrkadlový prístup, o vytvorenie siete v českých aj slovenských krajoch, spolu 25 spravodajcov.

 V tých rokoch Československý rozhlasu začal budovať aj sieť postov zahranično-
politických korešpondentov, spravodajcov, komentátorov. Išlo predovšetkým o Moskvu (Jiří
Brunner), Budapešť (Ladislav Porjes), NDR (Květoslav Faix), od roku 1955. Od roku 1957
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pôsobil Dušan Ruppeldt v Indii (Dillí), v šesťdesiatych rokoch v Latinskej Amerike (Montevi-
deo), od roku 1958 Jan Vinář v Číne (Peking), Ludvík Čermák v Spojených štátoch (New York),
Miloslav Pátek v Juhoslávii (Belehrad). V šesťdesiatych rokoch boli korešpondentmi v NDR
Svetozár Štúr a Ján Sekaj a na Balkáne Peter Rival. Ich materiály vo zvuku sme získavali
synchrónnou nahrávkou, idúcou z miesta ich pôsobenia do Prahy aj Bratislavy.

Materiály do druhej časti Rozhlasových novín spracovávala vnútropolitická redakcia,
neskôr popri nej skupina reportérov. Zahraničnopolitickú časť pripravovali „zahraničiari“,
z vlastných prameňov výnimočne, väčšinou z textov ČTK, prehľadov zahraničnej tlače, sčasti
z cudzej tlače a zaraďovaním nahrávok zahraničnopolitických korešpondentov.

 Pravda, rozhlas bol stále v pohybe, redakcie sa reorganizovali, redakčný „pavúk“ sa menil,
redaktori prichádzali a odchádzali. Do redakcie a do rozhlasu sme dostali prvý ďalekopis a
v šesťdesiatych rokoch celú batériu ďalekopisných prístrojov napojených na spravodajstvo
ČTK, domáce, zahraničné, športové. K dispozícii bol aj okruh, ktorý slúžil ako zdroj informácií
popredným osobnostiam, vedúcim činiteľom štátu a redakciám. Monitoroval zásadné výroky,
názory a informácie dotýkajúce sa Československa všade vo svete. V polovici šesťdesiatych
rokov mohli redakcie čerpať pohotové informácie aj z tohto zdroja a z agentúr AFP a Reuter.

 Najvážnejší zásah do spravodajstva v tých rokoch bolo rozhodnutie Ideologického
oddelenia ÚV KSČ, aby sa podľa vtedajšieho úspešného modelu Československej televízie
od septembra 1960 vysielali aj Rozhlasové noviny centrálne z Prahy po česky a po slovensky.
Po prvej časti sme sa od Prahy odpájali. Zakrátko sa však ukázalo, že slovenské vstupy, ktoré
sme ráno Prahe ponúkali, ústredie ich akceptovalo a včas sme do Prahy prehrali, sa vo vysielaní
takmer neobjavovali. Spôsobovalo to nevôľu slovenských poslucháčov a situácia sa postupne
vrátila do dovtedajšieho rytmu vysielania Rozhlasových novín Bratislavy. My sme významné
materiály z Prahy preberali po dlhé roky v češtine.

 Smenár pripravoval správy pre hlásateľov na osminkovom papieri diktátom koreš-
pondentke. Texty selektoval podľa dôležitosti obsahu. Správa mala uvedený zdroj, značky
prameňa, smenára a jeho šifru, respektíve šifru redaktora, pomocníka smenára, ktorý sa tiež
v „pavúku“ redakcie objavoval. Korešpondentka zaniesla správy, vložené do obalu zvaného
papka a vybaveného presnými údajmi o vysielaní, na schválenie hlavnému redaktorovi
spravodajstva alebo jeho zástupcovi. (Jeden vždy slúžil až do vydania Rozhlasových novín,
potom už schvaľoval správy smenár.) Odtiaľ ich zaniesla cenzorovi, pracovníkovi STD (Správy
tlačového dozoru). Mal osobitnú pracovňu a slúžil od rána až do schválenia ranných
spravodajských relácií okolo druhej po polnoci. Každú správu odobril zelenou pečiatkou, na
ktorej bolo jeho číslo. Schvaľoval „nezávadnosť“ všetkých relácií rozhlasu pripravených na
vysielanie. Zvukové zábery si postupne odpočul a opečiatkoval sprievodné zahlásenie či
odhlásenie.

Dlhšie správy interpretovala dvojica hlásateľov, muž a žena, päťminútové len hlásateľ
alebo hlásateľka. „Počasie“ preberala korešpondentka v smenárni niekoľko ráz za deň, „vodné
stavy“ dispečerka alebo hlásateľ telefonicky z Hydrometeorologického ústavu. Telefonické
vstupy priamo do vysielania boli zriedkavé pre nekvalitu liniek, či vtedajšej telefónnej techniky.

Rádiofikácia domácností sa takmer skončila, rozhlas bol na výslní, no jeho zlaté obdobie
vrcholilo. Rozhlas výrazne vstúpil do povedomia poslucháčov v roku 1965, keď pohotovo
nielen informoval o povodniach na Slovensku, najmä na Dunaji, ale do značnej miery pomáhal
aktivizovať pomoc juhu vo vysielaniach Republika juhu. No monopolné postavenie rozhlasu
začal ohrozovať prudký nárast divákov televízie a istý tlak prichádzal aj od poslucháčov vo
forme kritických hlasov. Popritom tu boli ďalšie úspešné relácie z produkcie umeleckých redakcií
aj Redakcie zábavy.

ŠTEFAN HORSKÝ: O SPRAVODAJSTVE A PUBLICISTIKE
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 Na výzvu televízie rozhlas musel odpovedať. Televízia sa rázne usadila vo vysielacom
čase Rozhlasových novín o 19. hodine, hoci drvivá väčšina krajín Európy mala radenie logické:
hlavná spravodajská relácia rozhlasu a na ňu nadväzujúce spravodajstvo televízie. U nás nie.
Po mnohých bojoch, sporoch a diskusiách rozhlas ustúpil na 18.30 hod. a Televízne noviny
zaujali jeho čas o 19. hodine. Lenže rozhlas musel dať aj generálnu odpoveď televízii, ktorá sa
usadila nielen vo výborných termínoch vo večernom čase, ale vysielala stále viac hodín,
kopírovala rozhlas. Isteže aj zobrala rozhlasu desiatky popredných redaktorov, ale aj ďalších
pracovníkov; najmä technikov.

 Rozhlas odpoveď dal. V roku 1966 zmenil celú štruktúru, prišiel s koncepciou blokov,
s novými atraktívnymi reláciami, začal vysielať naživo a výrazne zvýšil kontakt s poslucháčmi.
Ak zostaneme v oblasti spravodajstva, objavil dovtedy hluchý raňajší čas, začal vysielať
blokovú reláciu Dobré ráno, v nej správy každých 30 minút, takže sme zachytili takmer všetkých
poslucháčov jednou reláciou novostí. Blok, vysielaný naživo, bol kontaktový, orientovaný
na deň, aktuality zviazané so službou občanovi, s dňom, počnúc servisom pohotových,
kvalitnejších správ. Významnou osobnosťou vehementne presadzujúcou nové trendy,
iniciátorkou Dobrého rána, bola Perla Karvašová. Jej myšlienka dokonalej prípravy na živé
vysielanie a jej účasť na tvorbe v prvých mesiacoch existencie relácie mimoriadne inšpirovala
kolektív, ktorý tvorili Štefan Horský a Zuzana Koláriková. Do redakcie patrilo aj sobotné
Dobré ráno, ktoré pravidelne pripravoval Tibor Hrozáni. V Košiciach to bol Pavol Sobota
a Katarína Čintalová, neskôr v Banskej Bystrici Zdeno Oravec.

 V tom čase sa posilnilo postavenie krajových korešpondentov. Na svojom teritóriu získali
uznanie, nadväzovali vzťahy, ktoré využívali na prospech pohotového spravodajstva. Dodávali
do vysielania pohotové správy aj nahrávky v rôznych žánroch, ale začali vstupovať do vysielania
aj naživo. Umožnili to lepšie technické a ekonomické podmienky, ale aj postupné vybavenie
automobilmi. Kredit sme získali aj dôrazom na novinárske videnie problémov, ktoré občanov
trápili, aj využívaním širšej škály rozhlasových žánrov. Aj keď sme často zostávali na pôde
„komunálnej kritiky“, bol to krok vpred. Poslucháči kvitovali obrat k lepšiemu. Uvedené postupy
predznamenávali uvoľnenosť tvorivých síl rozhlasových tvorcov. Pravdaže, išlo aj o umné
rozostavenie tvorcov v redakciách, až po voľbu, kto by s kým rád v blokoch spolupracoval.

 Už v druhej polovici šesťdesiatych rokov sa vysielanie výrazne spolitizovalo. V čase Pražskej
jari po nástupe Alexandra Dubčeka vyvrcholili snahy o renesanciu rozhlasu. Pred mikrofónom
vystupovali redaktori a hostia, ktorí presadzovali nové myšlienky. Polemika v protipostavení
s niektorými dovtedajšími propagandistickými tvrdeniami bola čoraz častejšia. Zaznievali názory
ľudí zo širokého spektra profesií, hostia vo vysielaní rozoberali otázky demokracie, plurality
a humanizmu. To spôsobovalo v rozhlase prelom. Postupom času sa dvíhala vlna nespokojnosti
s vnútropolitickým vývojom, s odmietaním kritiky, s frázami politických predstaviteľov. Niektoré
zásahy proti novinárom predznamenali udalosti roka 1968. Po zrušení cenzúry v júni 1968 akoby
padli zábrany, hoci po rokovaniach najvyšších predstaviteľov ZSSR a našich v Čiernej nad Tisou
a potom v Bratislave bola situácia mimoriadne napätá.

 Odpoveď dal 21. august 1968 – obsadenie Československa sovietskymi a ďalšími vojskami
krajín Varšavskej zmluvy. Tvorivé tímy vo všetkých štúdiách rozhlasu v celej republike reagovali
spontánne. Neskoršie tvrdenia, ako boli redaktori a technici na podobnú situáciu pripravení,
boli výmyslom. Ťažisko spočívalo v primárnej úlohe štúdia v Prahe a na spolupráci tvorivých
tímov a technikov, ktorí vytvárali podmienky na vysielanie a zabezpečovali prenosové trasy.
Vysielanie pripravovali a okamžite realizovali síce „na kolene“, ale s absolútnou pohotovosťou,
prirodzene v spolupráci s telekomunikáciami. Od prvej chvíle sme získali podporu u poslucháčov
i predstaviteľov inštitúcií, na ktoré sme boli odkázaní.
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Vysielanie pozostávalo predovšetkým zo spravodajstva, z veľkej väčšiny pôvodného.
(ČTK začala pracovať až po niekoľkých dňoch.) Ďalej tu boli vystúpenia osobností, najmä
politického a kultúrneho života, napríklad Dominika Tatarku, Ladislava Ťažkého, Ladislava
Mňačka, rozhovory, komentáre a poznámky rozhlasových pracovníkov a novinárov. Rýchlo
sa utvoril vysielací model štafety, reťazca, v ktorom sa za sebou striedali rozhlasové štúdiá
celej republiky. Poradie bolo vopred orientačne dohodnuté, inokedy sa vstupovalo do
vysielania bez dohody, na výzvu, alebo sa stanica aj neozvala a pokračovala ďalšia. Neskôr sa
pripojila aj redakcia nášho maďarského vysielania, ohlasovala sa pod hlavičkou Mesto obilia
– mienili sme tak Komárno, hoci vysielanie sa realizovalo z Bratislavy.

 Obsah tvorilo slovo a hudba, najčastejšie v neutrálnej rovine. Základom boli informácie,
v prvých dňoch sa presah do publicistiky vyskytoval zriedkavo, neskôr sa to zmenilo. Išlo
najmä o analyzovanie situácie a hľadanie riešení s videním problematiky v európskom či
celosvetovom kontexte.

 Z rozhlasových pracovníkov sa vytvorilo niekoľko skupín, ktoré viedli riaditeľ Ondrej
Sarvaš, Ján Bálinth, Martin Bakoss, Svetozár Štúr, Ján Vigaš, autor tejto state, šéfovia techniky
Ján Longauer a Zdeno Jedlička, ekonóm Miroslav Kovář, smenári Milan Korytár, Viliam Daubner
a ďalší. Stretali sme sa každý deň vždy na inom mieste, v budove Lekárskej fakulty, v Ústave
výživy ľudu, v Osvetovej besede, U Rolanda a inde. Riešili sme aktuálne otázky a zvažovali
sme ďalší postup na základe ohlasov a ďalších dostupných informácií o vývoji situácie. Mali
sme spojenie s niektorými pracovníkmi na ÚV KSS, na Mestskom výbore KSS. Telefonické
spojenie, rovnako ako ďalekopisné, nefungovalo. Spojenie sme obstarávali osobne. Na
prenášanie materiálov na vysielanie sa podujala od začiatku Zuzana Líšková a šofér Ján Rohály.
Jazdili nielen automobilom, ale aj na bicykli.

Smena pracovala permanentne 24 hodín a tiež sa neustále presúvala z miesta na miesto aj
s písacími strojmi. Začali sme v kláštore kapucínov, pokračovali v redakcii Roľníckych novín
na Suvorovovej ulici, potom v škole neďaleko terajšej Ekonomickej univerzity, v budove sídla
veterinárov v zadnej časti starej radnice a napokon v Kultúrnom stredisku na Uršulínskej ulici.
Spravidla slúžil smenár, jeho pomocník a dve korešpondentky, ale vždy boli k dispozícii
prichádzajúci a odchádzajúci redaktori. Pracovníci sa posúvali podľa dohovoru na najbližších
48 hodín. Všetci pracovali dobrovoľne. Jediný príkaz padol 21. augusta, keď do budovy
vstúpili sovietski vojaci. Prikázali riaditeľovi Andrejovi Sarvašovi, aby celé osadenstvo opustilo
budovu a on aby im odovzdal kľúče.

 Vysielanie pokračovalo až na druhý deň z budovy vysielača na Vajnorskej ulici pri Zlatých
pieskoch, kam Jan Longauer a Rudolf Belošič deň predtým previezli prenosovú techniku. Odtiaľ
sa vysielacia smena premiestnila do budovy spojov na Briežkoch (Ahoj) a neskôr sa presunula
do budovy konzervatória v strede mesta pri radnici na Kostolnej ulici. Odtiaľ sme vysielali až do
3. septembra, keď sme sa vrátili na Zochovu. Na kľúčovom pracovisku, pri mikrofóne, sa striedali
redaktori Ján Roháč, Ondrej Nemčok, Vladimír Nosáľ, hlásatelia Miloslav Havel, Milan Matejčík,
Hana Koščová, ale aj ďalší redaktori Milan Korytár, Viliam Daubner, Ladislav Hvizdoš, Jenö Nagy,
Gabriel Delmár atď. V spravodajskej smene a okolo smeny sa pohybovali a pracovali aj zahraničiari,
ktorí podľa možností doma sledovali vysielanie zahraničných staníc, Ján Sekaj, Fedor Cádra,
Hana Derzsyová a vnútropolitickí redaktori Ján Chovanec, František Doktor, Ladislav Beňačka,
Dušan Tóth, Viktor Daniel, Ladislav Adamovič, Zuzana Koláriková, Helena Kopčanová a iní.

Ďalší kolektív sa sústreďoval okolo Ervína Lesného, volali sme ich Zora podľa Zory Dagmar
Kločkovej. Patrili do neho Rudolf Lesňák, Perla Karvašová, Oľga Krulišová, Helena Kopčanová,
Albína Hysková, Gabo Zelenay, Anton Hykisch a niekoľko nerozhlasákov. Po istom hľadaní
prístrešia ich prichýlil neúnavný Vladimír Babnič v Tatrapresse vo dvore na Volgogradskej ulici.

ŠTEFAN HORSKÝ: O SPRAVODAJSTVE A PUBLICISTIKE
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Spojenie s našou stálou spravodajkyňou v Prahe Magdou Kolárovou sa prerušilo 21. augusta
uprostred vety, keď kľačala pri ďalekopise a posielala správu o tom, že pred budovou rozhlasu na
Vinohradoch zaznieva streľba. Počuli sme sa až v septembri po návrate na Zochovu.

 Popri Viliamovi Mrázovi sa významne do štafety zapájala aj Banská Bystrica, najmä s veľkým
ohlasom naša spravodajkyňa, komentátorka Ota Plávková. V Košiciach v augustovom vysielaní
pracovali Oldřich Hladík, Dušan Drotár, Štefan Urbančík, Katarína Čintalová, Valéria Sladká, Miriam
Budová, Zora Bazovská, Lýdia Lorková, Mikuláš Borovský, Vladimír Martinček, spravodajca
pražského rozhlasu František Linhard. Vysielalo sa z košického letiska a z iných miest.

 Bratislava a slovenské štúdiá vtedy, pred, aj v priebehu a po roku 1968, predovšetkým
spravodajstvom, jednotným postupom s kolektívom v rozhlase v Prahe, s redaktormi a technikmi
v našich štúdiách, zohrala významnú úlohu v štafetovom vysielaní, nepodliehala panike a vedela
povedať v správnej chvíli správne slovo. Tento kredit trval aj po udalostiach, no postupne ho
rôznymi krokmi celkom utlmili. Rola rozhlasu v tomto období ostáva stále nedocenená.

 Po návrate na riadne pracoviská 3. septembra 1968 a po mesiacoch eufórie, ktorá istý čas
v rozhlase vládla, nastúpilo obdobie oficiálne označované ako normalizácia. Začali sa previerky a
prepúšťania. Roky nasledujúce postihli v prvom rade spravodajcov a publicistov. Prišlo k výmene
celých tvorivých kolektívov, akoby mal rozhlas začať od začiatku. Vysielanie sa aj na postoch
spravodajstva prikláňalo k ťažkej propagande, k fráze, póze. Rozhlasovosť ustupovala. Prirodzene,
čas pracoval proti takémuto ponímaniu žurnalistiky. Tvorcovia, ktorých relácie majú odrážať
život, nemohli si nevšímať negatívne javy, neriešené problémy, nesplnené sľuby, narastajúce
rozdiely v porovnaní so susedmi na západe. Trvalo takmer dve desiatky rokov, pokiaľ sa po
zásadných zmenách v spoločnosti premenil aj rozhlas. Zmenil sa vo svojej podstate. Pluralitný
politický systém priniesol podstatné zmeny v spoločnosti, aj duálny systém elektronických médií.
Niekdajší Československý rozhlas na Slovensku sa zmenil na Slovenský rozhlas, verejnoprávnu
inštitúciu, pričom diskusia o verejnoprávnosti sa ešte nekončí, ba dokonca termín ani nie je
právne jasne ukotvený v zákonoch. Úloha nášho rozhlasu bude však naďalej v pohotovej informácii
z domova aj zo sveta a táto úloha je nespochybniteľná.

Publicistika
 Zvykneme hovoriť, že obsah a forma sú dve krídla jedného vtáka. To isté možno povedať

aj o spravodajstve a publicistike. Tam aj tam je základom fakt, udalosť, novosť. Ako sa vyvíjala
publicistika?

 Začiatky boli podobné ako v spravodajstve. Aj tu sa hľadalo. Vo vysielaní Radiojournalu
sa publicistika výrazne prezentovala. V tridsiatych rokoch v bratislavskom rozhlase Dobroslav
Chrobák vyhľadával autorov, staral sa o to, aby vo vysielaní nechýbala prednáška, najčastejšie
osvetového zamerania. Tematika bola veľmi široká. Poslucháči mohli počuť relácie o histórii,
literatúre, výtvarnom umení, o vzdialených krajinách, ale aj o domácich krajinných
zaujímavostiach, o životoch významných osobností, o tom, ako predchádzať chorobám, ako
pomáhať chorým, ako udržiavať domácnosť, vychovávať deti, ako aj množstvo príspevkov
týkajúcich sa prác na poli, v záhradách a so zvieratstvom. Vznikali prvé reportáže. Ako ich
tvorca vynikol najmä Emil Rusko, ktorý sa stal oficiálnym reportérom Radiojournalu. So
športovou reportážou prišiel bratislavský rozhlas veľmi skoro, len mesiac po BBC, keď 6. marca
1927 poslucháčom sprostredkoval z ihriska v Petržalke futbalové stretnutie ŠK Bratislava –
Admira Viedeň. Vysielali sa rozhlasové pásma. Okrem iných písal ich sám Chrobák, podobne
ako Ľudo Zúbek, práce skutočne fundované.

 Aj publicistika sa výrazne uplatnila vo vzťahu k nášmu poslucháčovi v rokoch druhej
svetovej vojny, keď sa v nevídanom rozsahu rozšírilo monitorovanie rozhodujúcich svetových
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rozhlasových staníc. Anna Patzaková, ktorá podrobne zmapovala prvé desaťročie rozhlasu
v Československu a v štyridsiatych rokoch pracovala aj v Británii v monitorovacej službe
BBC, píše, že takto vznikali súbory informácií, ktoré sa deň čo deň dostávali rozhodujúcim
osobnostiam v písanej podobe a poslúžili aj ako zdroj najaktuálnejšieho spravodajstva a ako
podklady na analýzy a stanoviská k hlavným udalostiam. A touto cestou sa podľa zámerov
jednotlivých staníc, dostávali k plastickému obrazu o svetovom dianí aj milióny poslucháčov,
ale aj čitateľov, lebo monitorované správy šírili mnohé stanice ďalej. V žurnalistickom pôsobení
to bol neuveriteľný skok, lebo pri kľúčových vyhláseniach, nastával niekedy len zanedbateľný
posun v čase.

 Po vojne rozhlas bol súčasne nielen informátor, organizátor, ale aj osvetovo pôsobiaca
inštitúcia. Sem patrila propagácia Dvojročného plánu, či akcia Vlasť víta prinavrátených
Slovákov, ktorí sa vracali z Maďarska, ale aj poľnohospodárska tematika spracovávaná
publicistickými prístupmi a ďalšie oblasti života.

 Náplň programu sa zásadne zmenila po roku 1948, keď sa rozhlas stal nástrojom politiky KSČ.
Úloha znela: propagandisticky pôsobiť pri presadzovaní úlohy industrializácie Slovenska, pri
premene dediny a jej združstevňovaní, vychovávať v duchu internacionalizmu a marxizmu-
leninizmu. Škála publicistov bola v tomto smere veľmi úzka, témy sa realizovali v nevykryš-
talizovanom žánri. Snaha bola o komentár častejšie čítaný hlásateľom, zriedkavejšie autorom,
zvyčajne odborníkom v určitej oblasti. Väčší úspech u poslucháčov mali úvahy, ktoré sa ustálili
pod titulkom Živé slová. Za vzor poslúžili vystúpenia českého politika Zdenka Nejedlého, ktorý
nezriedka začieral aj do živého a vedel zaujať. Pravdaže, stále bol v pozícii obrancu novej ideológie.
Postupne sa však okruh tvorcov rozširoval o popredné osobnosti kultúrneho a verejného života,
najmä vystúpenia literárnych osobností vedeli upútať.

 Priemyselná redakcia prinášala prvé reportáže z terénu, zaznamenané na magnetofóne,
napríklad z reinštalácie priemyselných podnikov na rôznych miestach Slovenska,
presťahovávaných z českého pohraničia, z rekonštruovaných závodov či zo vznikajúcich
prevádzok. Na širších plochách koncipovali ekonomickí redaktori poslucháčsky málo príťažlivé
pásma o pracovnom hnutí, o úderníkoch, o metódach mechanicky presadzovaných zo
skúseností sovietskych fabrík. Veľmi kriticky prijímali poslucháči najmä presilu tém o snahách
baníkov alebo ružovkastú prezentáciu zakladania jednotných roľníckych družstiev, vo
výslednici všetko podané vtedy veľmi frekventovaným postupom: hudba, hlas I (muž), hudba,
hlas II (žena), hudba, hlas I, atď.

 Kredit, ktorý si získal rozhlasový prijímač ako taký cez vojnu a opojenie z hovoriacej a
vyhrávajúcej skrinky v domácnosti, v rokoch stúpajúcej rádiofikácie začal rozhlas strácať,
efekt jeho pôsobenia sa znižoval.

 Istý obrat nastal uprostred päťdesiatych rokov. Inicioval ho tlak na intenzívnejší kontakt
redaktora-publicistu s občanom, požiadavka prinášať viac rekreatívnych programov a
programov odrážajúcich skutočný život, bez frázovitej propagandy, čierno-bielej argumentácie,
či ružovkastého videnia reality alebo podceňovania poslucháča. K posunu a premenám
prispieval aj pohyb v medzinárodných vzťahoch, rozširovanie technickej bázy rozhlasu, posun
mikrofónu bližšie k životu, miniaturizácia prenosného magnetofónu, zmeny v programovej
štruktúre, sledovanie skúseností zahraničných rozhlasov, ale aj výrazný tlak poslucháčskej
obce, ktorá po večeroch začala sedávať pred televíznym prijímačom.

Nasledujúce obdobie až do konca šesťdesiatych rokov bolo síce v publicistike poznačené
úlohami plniť uznesenia zjazdu komunistickej strany, pomáhať ideologicky a v oblasti
ekonomiky, ale súčasne potrebou priblížiť rozhlasové vysielanie poslucháčovi. A tak
v Tematických dňoch, keď sa rozhlas sústredene od rána do večera venoval jednej, spravidla
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závažnej ekonomickej téme, program zahlcovala tematika, ktorá zaujímala len úzky okruh
zainteresovaných. Inokedy sme zasa po celých dvadsaťštyri hodín sledovali Jeden deň tretej
päťročnice, pitvali sme zložitú tematiku v reláciách Redakcie priemyslu či vedy a techniky,
sústreďovali sme sa na ťažbu uhlia nielen v dňoch, keď sa blížil Deň baníkov, prinášali sme
rozsiahle informácie, vystúpenia a rozhovory či besedy na počesť celoštátneho zjazdu raz
stavbárov, potom zasa strojárov či poľnohospodárov, energetikov atď. Občanov sme vťahovali
do vysielania v relácii Mikrofón odpovedá na telefón, ktorú sme vysielali naživo ako prílohu
Rozhlasových novín. Lež malo to háčik. Telefón jednostaj zvonil, korešpondentka otázku
poslucháča napísala na lístoček a redaktor pri „živom“ mikrofóne s hosťami, napríklad o novom
grafikone železničnej dopravy a dopravy vôbec, prebehol otázku očami, podľa obsahu posunul
niektorému hosťovi alebo odložil ako nepoužiteľnú! Relácia isteže znamenala krok vpred, ale
ťažko povedať, že to bola relácia kontaktová a že každého poslucháča uspokojila. A keď sa aj
otázka vo vysielaní s autentickým hlasom pýtajúceho objavila, išlo o vopred urobenú nahrávku.
Výnimočne zaznievali v priamom živom vysielaní telefonické rozhovory vopred dohodnuté,
napríklad s pracovníkmi Slovenského hydrometeorologického ústavu o poveternostnej situácii,
so záchranármi a pod. Proti rozširovaniu takéhoto postupu sa často používal argument
o nekvalite telefónnych liniek.

Pravdaže, boli situácie, keď rozhlas konal na úrovni, ba poslucháč pocítil, že tvorcovia sa
zmocňujú úlohy s chuťou, napríklad pri apelácii na občana, aby sa stal v mimoriadnej situácii
darcom krvi, pri výzvach na pomoc v kritických situáciách, povodniach, kalamitách. Prelom,
najmä pri získavaní si poslucháča, priniesla už v polovici päťdesiatych rokov súťažná relácia
Putujúci mikrofón a vzápätí najmä Veľká rozhlasová súťaž, s ktorou prišiel skvelý novinár
Ján Trachta a realizoval ju s ďalšou vynikajúcou postavou rozhlasu Imrom Jenčom.

Poľnohospodárska tematika, prítomná vo vysielaní od vzniku rozhlasu na Slovensku, sa
dostala natrvalo do povedomia poslucháčov v relácii pod titulkom Roľnícka beseda, v jednej
z najstarších relácií v štruktúre vysielania. Vytrvala celé desaťročia v nedeľnom termíne až do
dnešných dní. S jej tvorbou sa spájali mená František Doktor, Roman Gejza Halas, Peter Paška,
Milan Korytár, Karol Bustin a ďalšie.

S veľkými ťažkosťami sa rodila úplne nová relácia Pozor, zákruta!, ktorú neúnavne presadzoval
jej prvý realizátor hlásateľ Imro Fábry a vtedajší šéfredaktor spravodajstva Martin Bakoss. Ozvala
sa v roku 1962 v skromných 15 vysielacích minútach a len raz v týždni. Ale podarilo sa. Časom sa
z nej stal denník. Po priekopníkovi Imrovi Fábrym túto populárnu reláciu viedli Ladislav Adamovič,
Vladimír Brychta a iní. A tiež je to relácia z „bradatých“ – vysiela sa dodnes a každý deň. Ba
vysielala sa z Bratislavy aj pre celé Československo pred jeho rozdelením.

Posun k vyššej kvalite predstavovali aj relácie Večer čakajte priateľa a Na striebristej
vlne života z autorskej dielne Zory Dagmar Kločkovej a Perly Karvašovej. Relácie so
sugestívnym vyznievaním nastoľovali širokú problematiku životného štýlu a morálky, rýchlo
si získali poslucháčsku obec, a to napriek „televíznemu“ vysielaciemu času.

Stále miesto vo vysielaní vždy zaujímala detská a mládežnícka publicistika. Jej počiatky
siahajú do raných čias Radiojournalu, keď Emil Rusko v Košiciach založil vysielanie pre školy.
Vzdelávacie relácie na pomoc učiteľom, prvé svojho druhu vo vtedajšom Československu,
okrem vyslovene vzdelávacích materiálov prinášali aj publicistiku. Školský rozhlas, ako sa
vtedy vravelo, existoval dlhé desaťročia, ešte donedávna ako Vysielanie pre školy, no s reláciami
stále viac skôr publicisticky než čisto náučne zameranými. Povedľa relácií pre školy sa
publicistika rozvíjala aj samostatne. V prvej polovici štyridsiatych rokov sa o zveľadenie
publicistiky pre deti a pre mládež pričinil Július Špánik, neskôr Jozef Ružiak, Vlado Bágeľ,
Július Farkaš, Anna Klímová a ďalší.
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 V rámci detského a mládežníckeho vysielania existoval rad zaujímavých publicistických
relácií. Spomeňme z nich aspoň dve – Deti a svet a Mlaď republiky. Prvá vznikla v roku 1961
a po tridsať rokov zoznamovala detského (a nielen tohto) poslucháča neraz cez výpovede
očitých svedkov so životom v rôznych krajinách sveta. Druhá patrila koncom päťdesiatych
rokov k reláciám, ktoré otvárali rozhlasový priestor poslucháčom, v tomto prípade mladým, na
riešenie ich problémov.

 Mimoriadnym prínosom v oblasti mládežníckej publicistiky bola relácia Na modrej vlne.
Vznikla v roku 1961 a hneď dokázala, napriek konkurujúcej televízii, sústrediť v piatkové večery
mladú generáciu okolo rádioprijímačov. Autori v nej umne rozvíjali témy v publicisticky
príťažlivej forme a plne poslucháča zaujali. Vo veľkej miere boli na čele nového pohybu, ktorý
naštartoval Ján Trachta a Imro Jenča. Kolektív Modrej vlny tvorili Edmund Ivičič, Ľubomír
Moncoľ, Zdeno Oravec, Ernest Weidler a Viera Odzganová, ktorá ako hudobná redaktorka
vedela priam majstrovsky vytvoriť súzvuk medzi slovom a hudbou. Relácia sa tešila
neobyčajnému záujmu poslucháčov a podnetne na nich pôsobila. Po výzve Ernesta Weidlera
na pomoc lesom po veľkej kôrovcovej kalamite sa bez nastavovania ruky na brigády hlásili
mladí! Ľubomír Moncoľ vynikajúcim spôsobom priblížil názory francúzskeho filozofa Jeana
Paula Sartra, aj na pozadí veľkého pohybu mladej generácie vo Francúzsku, či vietnamskú
vojnu, ktorú s reportérskym mikrofónom v ruke videl vlastnými očami.

Pravda, súbežná úloha priblížiť rozhlas ľudu a uspokojiť želania poslucháčov v plnej šírke
sa neplnila ľahko. Naopak, i keď sa spoločenská atmosféra v šesťdesiatych rokoch v médiách
uvoľnila. Úlohu tu zohrávalo zrútenie Stalinovho kultu osobnosti, ba aj naša zhoršujúca sa
situácia po neúspechu ekonomickej koncepcie Antonína Novotného a jeho štábov. Do médií
sa tlačili kritické tóny a polemický tón. Volanie po demokratizácii života bolo stále výraznejšie.
Nešlo už o „komunálnu“ kritiku, kde sa donedávna, aj to len opatrne, pripúšťalo kritizovať
služby a remeselníkov, či obchod.

 V konkrétnych prípadoch, ktoré boli principiálnejšie, narážali autori na nepreniknuteľný múr
vedúcich tajomníkov na okresných výboroch KSS. Sankcie pri prekročení hranice boli rezolútne.
Prvý signál, memento, prišiel odtiaľ, odkiaľ by ho nik nečakal. Hlásateľ Ján Palo čítal správu
o prerokovávaní obsahu analytických statí v týždenníku Kultúrny život, vydávanom Zväzom
slovenských spisovateľov. Poslednú, vetu o tom, že postup redakcie je odsúdeniahodný, hlásateľ
vynechal a neprečítal ju. Vzápätí musel z rozhlasu okamžite odísť.

 Ervín Lesný, autor relácií ideovopolitického zamerania, prišiel s kritikou svojvôle
straníckych funkcionárov v petržalskej Matadorke, pre ktorých sa ešte časy kultu osobnosti
neskončili. Okamžite sa začala séria zasadaní a div nie vyšetrovania, ako je možné, že si jeden
redaktor dovolí vŕtať sa v kádrovej politike takého významného závodu.

Vedúci zahraničnopolitickej redakcie Svetozár Štúr napísal komentár k udalostiam v Číne,
kde zavládla tzv. kultúrna revolúcia. Dovolil si v ňom vysloviť názor, že my v Československu
máme právo hovoriť o kulte osobnosti, lebo s ním máme neblahé skúsenosti. A bác! Vyšetrili,
odvolali autora komentára aj šéfredaktora Martina Bakossa.

A ak je na pozadí nášho uvažovania na každom kroku vysoká profesionalita rozhlasovej
práce, ďalší prípad: Riaditeľ Ján Riečan presadzoval za hlásateľa mladého muža, hoci veľa
argumentov na to nemal. Skôr naopak. Oznámil Dionýzovi Hirkovi, vedúcemu hlásateľského
zboru, ktorý mal ozajstný kredit, aby uchádzača okamžite prijal. Dionýz Hirko, s uvzatosťou
jemu vlastnou, riaditeľovi povedal: „Viete, to je tak: ministrom môže byť každý, ale hlásateľom
rozhlasu môžu byť len nemnohí.“ A veru stálo ho to, pred odchodom do dôchodku, miesto.

V záveroch programovej konferencie v Kokoříne z novembra 1961 sa kládol dôraz na vysokú
profesionálnu úroveň relácií. V záujme efektívnejšieho pôsobenia špecializovali redaktorov
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na jednotlivé oblasti a prišla nevyhnutná reorganizácia, v programovej štruktúre sa malo
objavovať viac „problémových relácií“.

Medzník a aplikáciu odporúčaní z Kokořína predstavovala dlho a na základe sociologických
prieskumov pripravovaná zásadná zmena štruktúry jednotlivých programových okruhov od
januára 1966. Do popredia sa dostali celkom nové, blokové relácie, vysielané naživo
moderátorom ako veľké celky slova a hudby. Toto osobnostné vysielanie bolo správnou
odpoveďou na výzvu televízie, ale aj na hlasy poslucháčov, či výzvy prichádzajúce k nám
z pohybu na vlnách rozhlasov západnej Európy. Faktom však zostáva, že tento trend nadbiehal
predovšetkým spravodajcom.

 V oblasti športu k publicistickému stvárneniu témy najvýraznejšie inklinoval Gabo Zelenay,
ktorý neraz začrel do pálčivých problémov telovýchovy a vedel sa ich zmocniť na úrovni.
Výrazným krokom bola vtedy organizácia akcie v celej republike O pohár rozhlasu. Rozhlas
v nej objavil mnoho mladých atletických talentov. Pravdou je aj to, že až do rokov výraznej
telefikácie, boli najpopulárnejšími rozhlasovými osobnosťami, známymi vo verejnosti, práve
športoví reportéri Rudolf Gallo, Oskar Mana, Gabo Zelenay, neskôr aj Mária Lukačovičová a
niekoľkí ďalší. Šport nás zbližoval významnou mierou a faktom je, že televízia toto prehlbovanie
nielen potvrdila, ale aj umocňovala.

 Nové prístupy uplatňovali aj tvorcovia v zahraničnopolitickej oblasti, najmä korešpondenti
pôsobiaci v metropolách sveta, kde sa v tom čase zo Slovákov nachádzali Dušan Ruppeldt a
Svetozár Štúr. Významným posunom v prospech argumentácie komentátorov bolo prelomenie
monopolu TASS-u a ČTK, lebo komentátori mohli používať aj ďalekopisný okruh monitoru,
prinášajúci spravodajstvo svetových agentúr. V Bratislave v tom čase pracovali v zahranično-
politickej redakcii Ján Sekaj, Fedor Cádra, Peter Rival, Jarmila Uhrová, Hana Deržiová a ako
vedúci aj spomínaný Svetozár Štúr.

Práve prostredníctvom zahraničnopolitických spravodajcov prichádzali k poslucháčom
často nezaujaté kvalifikované pohľady na kľúčové udalosti za hranicami. Najmä v relácii Svět
dnes večer nastavovali vysokú latku profesionalite komunikátorov. Táto aj ďalšia relácia
vysielaná z Prahy, Písničky s telefonem, bola prelomovou, znamenala skutočný vstup dialógu
do vysielania a argumentačnú otvorenosť názorov v Pražskej jari v prvej polovici roka 1968.
Rýchlo sa dostávala do stredu pozornosti českých, ako aj slovenských poslucháčov, ale aj
rozhlasových tvorcov.

 Dvanásť dní vysielania v auguste 1968 priniesli redaktorom rozhlasu, ale aj poslucháčom,
nevídanú celoživotnú skúsenosť. Tak ako v raných časoch rozhlasu relácie sa robili „na kolene“,
no súčasne tu boli milióny poslucháčov, ktorí čakali na každé slovo. V tomto období sa dostali
v tvorbe spravodajcovia aj publicisti doslova pod jednu strechu a pracovali v prospech jednej
myšlienky.

 Tzv. normalizácia, nastupujúca začiatkom sedemdesiatych rokov, rázne zmrazila sľubný
vývoj zo šesťdesiatych rokov, ktorému sa hovorilo renesancia rozhlasu. Cenzúra bola síce
zrušená, ale v praxi to nič neznamenalo. Za obsah boli zodpovední tvorcovia, ale aj ich vedúci.
Nová generácia mladých, ktorí vystriedali tých, čo museli odísť, sa dostala do prostredia
„angažovaných honorárov“. Oceňovali sa najmä aktuálne príspevky zaznamenávajúce rýchly
postup normalizácie, odsúdenie tých, čo tu boli predtým, konkrétne kroky nových vedúcich
kádrov. Znova sa usídlila vo vysielaní fráza a ťažká propaganda, vyhlasovaná za „prehlbovanie
socialistickej demokracie“.

 Atmosféra v časoch tzv. normalizácie bola v rozhlase napätá, prevládala nedôvera a skepsa.
Trvalo celé desaťročie, kým sa pod tlakom objektívnych faktorov predsa len začali pomery
meniť. Pôsobili tu výsledky sociologických výskumov, názory poslucháčov, poznatky o nových
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trendoch v európskych rozhlasoch, ale aj isté náznaky politického uvoľňovania. Zaostávanie
v profesionálnych prístupoch bolo výrazné a snahy o zmenu prinášali postupne ovocie. Zo
zajatia nezáživných tém sa vyslobodzovalo Dobré ráno a väčšmi sa venovalo operatívnej
publicistike. V zhode s názormi poslucháčov pracovali redaktori Martin Bartišek, Oľga
Hrnčiarová, Viera Horáková, Hana Michalčíková a ďalší.

 Viaceré publicistické relácie sa zrodili z dobrých nápadov a s organizátorským podtextom
na pomoc ekonomike. Inou stránkou bola už skutočná pomoc, ktorá mala byť vo výslednici.
Najväčší diel tu patril Ladislavovi Hvizdošovi, Bohušovi Olachovi, Vladimírovi Daubnerovi,
Tomášovi Borcovi, Antonovi Blahovi. Protipól celospoločenskej tematiky predstavovali osobné
témy, problémy jednotlivcov, ktorým sa v relácii Kontakty venovala Marta Danielová, Lýdia
Mrázová a ďalší. Sem patrila aj nástojčivá tematika nového fenoménu ekológie, ochrany
životného prostredia, ktorej sa na Slovensku priekopnícky sústavne začala venovať Anna
Klímová.

 Povedľa Modrej vlny vysielal bratislavský rozhlas od roku 1987 magazín Rádio Elán.
Okolo magazínu sa sústredila mladšia generácia rozhlasových tvorcov – Ivan Mičko, Milan
Moravčík, Jarmila Hargašová a ďalší – ale aj noví mladí poslucháči s predsa len iným pohľadom
na život a svet ako mali priaznivci Modrej vlny.

 V týchto rokoch rozhlas začal klásť väčší dôraz na propagáciu programu a vlastnej práce
prostredníctvom vysielania. Predtým krátke avíza v každodennom vysielaní, ktorí spravidla
robili hlásatelia, boli len okrajové. Neskôr sa už o reláciách referovalo obšírnejšie a
v osemdesiatych rokoch vznikla samostatná propagačná reláciu, ktorú pripravoval Juraj Kulík,
inak autor početných memoárových pásiem s predstaviteľmi slovenskej kultúry. Význam
samopropagačných upútavok a relácií stúpol v deväťdesiatych rokoch, keď po viac ako
polstoročí zanikol rozhlasový programový časopis.

 V publicistike vyrástol rad kvalifikovaných, rozhľadených moderátorov a moderátoriek
s vlastnými názormi a myšlienkami, ktoré sa usilovali presadzovať. Po roku 1989 mohli potom
naplno využiť priestor otvorený pre rozhlasový mikrofón Hana Beranová, Ľubomír Lintner,
Július Lörinc, Michal Michalčík, Viera Michaličová, Ivan Mjartan, Viera Horáková, Kveta
Škvarková, Anita Tešovičová, Michal Tvarožek, František Valábek a ďalší. Udalosti prerodu,
priame prenosy, spravodajstvo a referovanie z kľúčových momentov, z manifestácií a stretnutí,
ktoré boli základom zrodu nového smerovania našej krajiny, vedeli zvládnuť, aj keď za pochodu,
niekedy so zaváhaniami, ale poslucháč aj to v danej situácii toleroval. Boli to dni ťažkej
novinárskej práce.

Rodil sa nový, verejnoprávny rozhlas, menila sa jeho štruktúra. Rozhlas musel riešiť mnoho
problémov odrazu a stále ostáva mnoho problémov nevyriešených. Vysielanie sa
demokratizovalo, publicistika prešla mnohými zmenami. Obnovilo sa náboženské vysielanie,
so špecifickým poslaním jeho publicistických relácií, pričom, pravda, náboženské relácie rámec
publicistiky ďaleko presahujú. Po dlhej absencii pred mikrofónom po roku 1968 sa prvým
vedúcim obnoveného náboženského vysielania stal skúsený rozhlasový pracovník Rudolf
Lesňák.

Polemika začala byť súčasťou živého vysielania, ktoré sa výrazne rozšírilo. Väčší priestor
dostala kultúra, názorovo taktiež pluralitná, kontaktovosť dostala zelenú. Najviac prekvapila
poslucháčov nová relácia v dovtedy takmer zabudnutom čase Nočné dialógy. Vytrvalo ju
presadzoval a potom realizoval publicista Ernest Weidler. Mala všetky aspekty výraznej
rozhlasovej publicistiky a pôsobila takmer mienkotvorne. Jej prednosťou bola práve pluralita,
kontaktovosť, dialóg a exkluzívnosť aktuálnej témy a hosťa. Mala dosť priestoru na polemiku,
ba podľa situácie sa aj predlžovala.

ŠTEFAN HORSKÝ: O SPRAVODAJSTVE A PUBLICISTIKE
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 Odkazy osemdesiatročia
 V súčasnosti, v osemdesiatom roku svojej činnosti, je rozhlas na Slovensku pod značným

tlakom. Vyplýva to zo snahy plniť si mnohé úlohy v novej, ešte stále sa formujúcej krehkej
demokracii a z ekonomickej reality, keď na plnenie svojej úlohy, v širokom slova zmysle kultivácie
občana, nemá dosť prostriedkov. Toto je fenomén, ktorý do značnej miery vplýva na východiská
pre optimálne fungovanie rozhlasu.

Čo by malo byť nespochybniteľné, ak sa pohybujeme na parkete spravodajstva
a publicistiky, s cieľom mať aj dlhodobo najväčšiu dôveru medzi elektronickými médiami? Aký
by mohol byť odkaz osemdesiatročia? Lebo na rozhlas sa nemožno dívať ako na inštitúciu
uzavretú závorami a na kľúč. Je len málo inštitúcií, ktoré denno-denne v každej chvíli a neustále
prekračovali hranice so svojou produkciou a práve tak ju mohol poslucháč konfrontovať
s domácou realitou. Využívali to aj tvorcovia. Patrí sem rad zákonitostí.

Je to predovšetkým objektívnosť, pluralita a operatívnosť, ruka v ruke s komplexnosťou
obsahu. V spravodajstve je tvorca verejnoprávneho vysielania obrátený ku všetkým
poslucháčom. Prináša špičkové informácie, ktoré deň dal vo všetkých oblastiach života
z domova aj zo zahraničia. Tým sa odlišuje od komerčných staníc, ktoré mávajú za cieľ
uspokojovať skupinový záujem. Kreditom tohto rozhlasu je zásada nenadbiehať vyvoleným,
nech sú z akejkoľvek oblasti života, počnúc politikmi. Prirodzene miera verejnoprávnosti závisí
od spoločenského a politického prostredia, v ktorom tvorcovia pracujú a tým dôležitejšia je
zásada plurality a objektívnosti.

 Tvorcov v súčasnosti zvádzajú privátne médiá, často povyšujúce formu nad obsah,
posúvajúce do centra senzácie, hlboko začierajúce do bulvárnej prezentácie života v snahe
zaujať za každú cenu a prilákať reklamu. Validita pravdy v ich opise udalostí je rozkolísaná.

 Najmä v oblasti operatívneho spravodajstva je šanca odrážať život plastickejšie, nevidieť a
neprezentovať ho cez prizmu „cenzor v nás“. Faktom zostáva, že nijaká tematika, stojaca
v stredobode pozornosti občana a jemu na očiach, nemá zostávať na okraji. Naopak. Akoby sme
všetko nechávali na módnych investigatívnych žurnalistov. Až keď vznikne kauza v tej či onakej
oblasti, zlietnu sa novinári okolo nej. Príklad: nekvalita v obchodnej sieti. Odrazu zistíme, že máme
mnoho organizácií starajúcich sa o túto oblasť a nič sa nedialo. Načo sú? Referujeme denno-
denne o trestných činoch, no roky nepočuť o tom, že mikrofón bol v súdnej sieni, hoci každý vie,
že každé porušenie zákona má dohru a možno použiť čarovné slovko „dnes“! Dokážeme vyzývať
občana, aby označil menej vydarené objekty v hlavnom meste prívlastkom atrapa. A občan s chuťou
oznamuje, že desiatky stavebných diel, ktoré v podstate poctivo slúžia, sú vraj atrapami a provokujú.
Všetko zhltneme a ako novinári nechceme vidieť, že atrapy máme naozajstné. Budovu s menom
Centrál v strede mesta, neďaleký komplex niekdajšieho kúpaliska, obe v ruinách, budova reštaurácie
pod Devínom na sútoku Moravy a Dunaja, miesto pre Slovákov jedinečné, zdemolované vežičky
pri vjazde do Bratislavy pre niekdajších príslušníkov VB. Ba aj spustnuté desiatky hektárov sadov
pri vjazde do hlavného mesta od severu, od krematória až po Zohor atď. Takmer nenájdeme obec
či mesto, ktoré nemá svoju atrapu.

 Ako roky idú, nepočuť, ako obce a mestá plnia konkrétne sľuby, čo občanom dali, no
čochvíľa pred voľbami sa roztrhne vrece. Fenomén kontinuity pri sledovaní udalostí je dôležitý,
dodržiavajú ho vari len v športovej redakcii. A keď sme pri tematike: priveľmi si zakladáme na
tlačových poradách, stali sa modlou, hoci práve odtiaľ neraz vanie ono klišé, nepoznajúce ani
hranice režimov.

 Ďalšie otázniky a možné odpovede. Nepodliehať pokušeniu slúžiť v takej či onakej forme
reklame a zábavnému priemyslu. Príkladom môže byť relácia so zvláštnym statusom Pozor
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zákruta, ktorá najvýraznejšie odišla od úlohy kultivovať občana motoristu, hoci práve ona by
mala byť motoristickým denníkom, isteže aj so spravodajstvom. Signálnu rolu dopravného
spravodajstva, ktoré znie podchvíľou dvadsaťštyri hodín, by mala rozmiešať a využívať
v prospech kvality nášho života. A či je to príprava občanov automobilovej veľmoci! Nepočul
som reportéra s mikrofónom z nemocnice, zo súdnej siene, z chodníka, na ktorom žena s kočíkom
musí vojsť rovno na cestu atď.

Rozhlasové majstrovstvo spravodajcov. Život potvrdil, že základom úspešnej práce je tu
práca s faktom. Lež nie hocaká. Je umenie vidieť nevšedné vo všednom, chce to spravodajské
oči a srdce, drinu a prípravu, ohmatávanie života zo všetkých stránok. Bývali roky v rozhlase,
keď každý elév musel prejsť krstom ako pomocník smenára a pod vedením skúseného redaktora
pripravovať správy. Dostal tak prvé „kvapky“, čo mu neraz učarovali, alebo ho aj poslali za
brány rádia. Vytráca sa hra Egona Ervína Kischa utekať so zápisníkom z miesta, kam sa hrnú
všetci novinári, na iné miesto, kde sa práve zrodila udalosť hodna pera a mikrofónu.

 Prečo skúšať a testovať schopnosti eléva rovno na poslucháčovi? Počúvajúci po
niekoľkých vetách zistí, že udalosť je mu na hony vzdialená, fakty ho sáču. Najviac to trčí
z otázok, ktoré kladie, nehľadá podstatu, ešte horšie je, keď otázky ani nepoloží, a pritom on,
i odpovedajúci, žiari ako mesiačik.

Ružovkastá štylizácia, malá znalosť problematiky, pôsobí nedôveryhodne. („Zámerne som
si nechal niečo potešiteľné nakoniec. Ide o bonus na dieťa, je to 540 korún, ale na ruku to
nedostanete, iba si to odpočítate z daní.“)

 Názory, ktoré zľahčujú potrebu permanentného vzdelávania v rozhlase, sú ľahkovážne.
Potom sa však objaví článok o úmrtí jedného z najslávnejších žurnalistov Ameriky, televízneho
komentátora Petra Jenningsa. Fascinoval televíznych divákov vždy z miesta činu, pri svetových
udalostiach, naživo. Rýchlo chcel na začiatku vzlietnuť, lež jeho otec, tiež novinár, ho hamoval
a uzemnil. Musel pod jeho vedením prejsť tvrdou školou, znova a znova na sebe pracovať,
analyzovať udalosti: „Opíš oblohu, čo vidíš.“ A znova: „Opíš každú časť obrazu zvlášť.
A zas.“ Nepovolil z nárokov.

 Pred niekoľkými rokmi jedného dňa prišli k nám hostia zo švajčiarskeho rozhlasu. Niektorí
naši redaktori nechceli veriť svojim ušiam, keď nám predstavili program švajčiarskych
rozhlasových redaktorov. Krok za krokom musia vo svojej kariére, stúpať po rebríčku skúšok,
ako lekári na atestáciách.

 Žánrová bohatosť a rozhlasová realizácia je ďalšia nevyhnutnosť. Frekvencia žánrov je
v súčasnosti veľmi malá, zvukovosť charakteristická pre dej prítomná len výnimočne. Paradox
je v tom, že takmer dokonalá nová technika, o ktorej sa minulým generáciám ani nesnívalo, po
technickej stránke bezproblémové živé vysielanie odkiaľkoľvek, akoby pod tlakom súčasného
pracovného štýlu, malej náročnosti vedúcich, vytláčali rozhlasovosť na okraj. Isteže, tromfom
je živý vstup redaktora priamo do vysielania z miesta udalosti. Je to moderné a efektívne.
Zvyčajne však zostávame len pri vystúpení či pri rozhovore. Dynamika udalosti, ktorá sa
núka, býva potlačená, rozhlasovosť na najnižšom stupni. Nie sme povinní zvukovo priblížiť
Tatry vo chvíli uragánu, pri katastrofe storočia? Alebo je absencia rozhlasovosti v tom, že
technika záznamu sa zjednodušuje na minimum, redaktorovi sa mikrofón fyzicky stráca spred
očí? Pred sebou má len hranaté malé čudo techniky či mobil?

 Do kategórie prísnejšieho pohľadu na spravodajstvo patrí aj zamyslenie sa nad
moderátorom a moderovaním. Začiatkom sedemdesiatych rokov sme slovo moderátor nepoznali.
Teoretik z univerzity v Lipsku profesor Walter nám vtedy prednášal o európskych rozhlasových
trendoch a tento termín suverénne používal pre novú rolu rozhlasového tvorcu v živom
vysielaní, pre výraznú, ostrieľanú osobnosť, požívajúcu u poslucháčov vážnosť. Na novú

ŠTEFAN HORSKÝ: O SPRAVODAJSTVE A PUBLICISTIKE



18OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 1 – 2

rozhlasovú parketu bolo toto slovo celkom presné a ujalo sa. Lenže dnes je devalvované.
Každý moderuje, každý je moderátor, hoci veľmi často len číta text. Náležitý je tu termín hlásateľ,
ba voľakedy sme takémuto „moderátorovi“ hovorili so sarkazmom „čítacia mašinka“, lebo
dokázal prečítať text aj s chybami.

 Veľkou módou, dôvodiac falošnou tézou o rozhlasovosti, je podmaľovávanie správ neraz
nevhodnou hudbou a využívanie nielen zvukových predelov, ale aj efektov, ktoré pôsobia
rušivo alebo ako „kudrlinky“. Najväčší prehrešok spočíva v postupoch, ktoré zapríčiňujú
zníženie kvality príjmu. V živom vysielaní sa niekedy vyrovnanosť intenzity neustriehne.
Poslucháč nemá vždy ideálny prijímač, ani ideálne prostredie. Vrcholom býva použitie vokálnej
skladby pod vážnou faktografiou. Preto grafiku používame s mierou a premyslene, vopred
odskúšajme jej dosah, pamätajme, že má plniť signálnu rolu a že vôbec nezvyšuje účinnosť
spravodajstva. Nadpráca v tomto smere pracuje proti nám.

 Ak má verejnoprávny rozhlas poslucháčovu dôveru a sympatie, má na to do značnej miery
vplyv aj zodpovedajúca úroveň jazyka a interpretácie. Vzhľadom na reálny vývoj nebude ľahké
vyhnúť sa čudnej móde o nevyhnutnosti prispôsobiť sa aj v médiách uvoľnenému štýlu hovorovej
reči. Redaktor sa mýli, ak si myslí, že takto si získava sympatie a stáva sa dôvernejším. Platí tu
zákonitosť o norme. Ak máme na akúkoľvek činnosť vysoké nároky, platí to aj na jazykovú
úroveň rozhlasovej produkcie. Tá prezrádza o médiu všetko. („Okrem toho sa členovia vlády
majú dnes baviť (!) aj o novom školskom zákone.“ „V Gabčíkove horí loď, pravdepodobne (!)
výletná loď s cestujúcimi…“) Nepríjemne pôsobí, keď rozhlasového redaktora opravuje školák,
lebo povedal, že „na oslave zaznela z Mikulášových úst fínština a rozdával dárky!“ Vždy
opakujem a pripomínam: „Jazyk je tvoj kôň, ak ho neudržíš, zhodí ťa.“

 Isteže, všetko potrebuje čas, zasa musí nadobudnúť vážnosť profesia komentátora,
reportéra, moderátora, isteže aj rozhlasového redaktora aj hlásateľa. Sú strojcovia pohotového
spravodajstva, ktoré hýbe dňami každodennými. Veď najväčšou zbraňou spomínaného Petra
Jenningsa bola schopnosť klásť politikom otázky „v záujme americkej verejnosti“. Vo všetkom
bol originálny. Kedykoľvek sa v nočnom čase lúčil s divákmi, pozdravil ich rovnako: „Dobrú
noc, Amerika!“

 Som presvedčený, že spravodajstvo jednokanálového média rozhlas bude stále žiť, nech
bude forma jeho príjmu akákoľvek. Človek sa nevzdá šance hovoriť o všetkom najdôležitejšom
všetkým a všetci, sklonení nad všeličím, čo práve robia, budú vždy zvedaví. Lenže nemôže to
byť rozhlas „na kolene“, lež veľký dobre zohratý tím. A ak je to rozhlas verejnoprávny, má to
byť rozhlas národný, reprezentatívny. Práca je to vážna, zodpovedná a krásna. Má svoje
fluidum, ktoré sa opísať nedá.

 Hrivna je stará váhová jednotka zlata a striebra. Spravodajstvo je v rádiu hrivnou.
Rádiožurnál je pomaly už vzácnosťou, v ňom nezaznie jediná reklama. Oproti dnešným
printovým denníkom úplná polahoda. Prirodzene, podstatná časť uvedených poznámok sa
vzťahuje aj na publicistiku. Žiaľ, niektorých pozitívnych prvkov ponovembrového vysielania
sme sa vzdali, napríklad dialóg postupne ustúpil, a tak aj v ďalších reláciách, u poslucháčov
odobrených, presadá publicistika na vlak, ktorý skôr charakterizuje súkromné fónické médiá,
počnúc voľnejšou atraktívnejšou tematikou, snahou po senzácii, nadbiehaním generačne
mladším poslucháčom, ale aj formou, voľným výkladom pravidiel slovenského jazyka
a interpretáciou, ktorá neraz kopíruje reklamné vyznievania. Forma je čoraz častejšie povýšená
nad obsah, o hudbe nehovoriac. (Podrobne dokážeme referovať o storočnici od vystúpenia
Buffalo Billa s jeho cirkusom v Košiciach, akoby sme boli privátne rádio, ktoré práve takto
vytvárajú program, ale nepočul som, zaznamenať okrúhle výročie Dreisera, Kiplinga, Wilda,
Rilkeho, Eluarda atď.)
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Omladzovaním redakčných kolektívov
redaktormi, ktorí majú veľkú chuť a vôľu, ale
nepreskákali tvrdou školou rozhlasovej praxe
na jednej strane a poľavovaním zo služby
verejnosti v plnej šírke na strane druhej,
nevyužívame všetky šance, ktoré máme.

Ak vyslovujem kritické slová, sú v záujme
poslucháča, ktorý má v súčasnosti k dispozícii
nebývalý diapazón rozhlasového príjmu, do
roku 1989 nepoznaný. Veď predtým mal na
rozhlasových vlnách iba minimálnu voľbu
relácií v materinskom jazyku. Dnes je len na
vlnách verejnoprávneho rozhlasu niekoľko
staníc a popri nich mnoho súkromných,
komerčných. Je teda dôvod naozaj uplatňovať
maximálnu profesionalitu, majstrovstvo
a kumšt, ktorý sa nahromadil v rozhlasovej
dielni za osemdesiat rokov.

Verejnoprávny rozhlas za uplynulé roky
prešiel veľkými zmenami, predovšetkým
v oblasti spravodajstva a publicistiky. Jeho
hlavným cieľom je objektivita, nestranné
a pravdivé vysielanie a pluralita názorov. Pravda, je tu aj celý rad iných objektívnych činiteľov,
ktoré plnému rozletu ešte bránia, ekonomická situácia média, nezáujem politikov o rozhlas ako
celonárodnú svojskú kultúrnu inštitúciu, alebo až priveľký ich záujem v istých situáciách,
priveľká odovzdanosť stručnosti a skratke, všetko hneď a rýchlo, mail, fax, zavináč, poďme,
mobil. Mobil však nie je reportérsky mikrofón, ale mohol by byť, alebo lepšie mal by byť. Je to
šanca. A nie náhodou majú svetové elektronické médiá najslávnejších komentátorov,
moderátorov a publicistov, najslávnejšie komentátorky, moderátorky a publicistky práve
vážených mužov a vážené ženy. Je to aj o podceňovaní novinárskeho školstva a vzdelávania
či diskontinuite preberania skúseností z teórie a praxe, ktorú rozhlasoví tvorcovia získali nie za
40 rokov predchádzajúce totalitného režimu, ale za 80 rokov vývoja rozhlasu u nás, v Európe
a vo svete.

Text Štefana Horského O spravodajstve a publicistike bol uverejnený v publikácii
Príspevky k dejinám rozhlasu – jubilejné, ktorú vydal Odbor mediálneho výskumu
Slovenského rozhlasu v roku 2006 a preberáme ho so súhlasom autora.
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Persuazívna metodika argumentácie
v rozhlasovej publicistike III.
(Neverbálne metódy)

MARKO  ŠKOP

K ľ ú č o v é  s l o v á :  persuazívne postupy – argumentačný diskurz – rozhlasová
publicistika – neverbálne metódy – tempo – dynamika - pauzy

V záverečnej tretej časti štúdie venovanej metodike prezentovania
argumentov v rozhlasovej publicistike sa budeme venovať formálnej
rovine neverbálnych spôsobov, ako účinne uvádzať argumenty.
Rozhlasoví poslucháči dokážu identifikovať emocionálne odtiene
v argumentácii aj emocionálny stav účastníkov argumentácie aj z ich
rečového prejavu. Závisí to hlavne od osobnostných vlastností,
temperamentu a schopností hovoriaceho, ale svoju rolu pri tom hrá aj
charakter emócie. Sú stavy, ktoré sa vo všeobecnosti dešifrujú ľahšie
ako napríklad hnev alebo radosť. Medzi emócie, ktoré sa identifikujú
ťažšie, môžeme zaradiť napríklad obavy alebo úzkosť.

Intenzita emocionálnych stavov v hlasovom prejave sa líši u jed-
notlivých rečníkov, rovnako ako individuálna je schopnosť vložiť do prejavu želanú emóciu
alebo vyhnúť sa neželaným emocionálnym odtieňom. Podobne aj rozhlasoví poslucháči sa
rôznia v schopnostiach dešifrovať a správne vystihnúť emócie, ktoré do prejavu zašifrovali
argumentujúci.

Dôležitou zložkou metodík presvedčovania v argumentačných diskurzoch je forma
sprostredkovania informácií i emócií, pod ktorou rozumieme mimojazykové aspekty komunikácie.
Pod neverbálnymi metódami v rozhlasovej komunikácii chápeme predovšetkým moduláciu
rečového prejavu. Čertíková (2001) definuje moduláciu ako: „Zvukovú úpravu reči, ktorou
intonačne spresňujeme jazykovú informáciu, no zároveň prezrádzame veľa o nás samotných,
pričom tento druhý typ informácie sa nedá graficky, interpunkciou vyznačiť. Modulácia hlasu
je teda neobyčajne úsporným prostriedkom reči, ktorý pomáha presne tlmočiť obsah.“1

Špeciálne nároky na neverbálne aspekty prejavu persuadéra sa objavujú v monologických
rozhlasových argumentačných diskurzoch, kde ide o interpretáciu písaného textu.
V rozhlasovej komunikácii je nesmierne dôležitá práve správna modulácia rečového prejavu,
aby sa účinne pretlmočil obsah z písanej predlohy. Diskurzy ako sú napríklad Živé slová sú aj
prejavmi komunikátorov, ktorí nie sú rozhlasovými novinármi a v pozícii autora rozhlasového

1 ČERTÍKOVÁ, H. Ako zvládnuť... hlasovú techniku, ortoepiu, interpretáciu textov. Oddelenie reprografie a
knihárskej dielne SRo, Bratislava 2001, s. 67.
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argumentačného diskurzu sa ocitli vďaka svojej odbornosti pre danú oblasť. Popri úlohe
potlačenia literárnej formy treba vyzdvihnúť požiadavku príhovorovosti prejavu na úkor jeho
deklamatívnosti, ku ktorej môže argumentačná povaha diskurzu zvádzať. Boyd (1995)
zdôrazňuje, že: „vo vysielaní musí byť všetko, čo napíšeme, povedané.“2

Z persuazívneho hľadiska môžu vo vokálnej realizácii zohrávať významnú rolu predo-
všetkým tempo, v ktorom sa prezentuje argumentácia, dynamika, ktorá sa vloží do prejavu
alebo jeho častí a funkčné využívanie ticha, teda pauzy.

Pri konkrétnych ukážkach z rozhlasového vysielania využijeme na popísanie fonetickej
realizácie aj nasledujúce špeciálne znaky:
/ krátka pauza
// dlhá pauza
abcd dôraz

Tempo

Pre vnímamie argumentácie z hľadiska mimojazykových aspektov hrá veľmi dôležitú úlohu
tempo prejavu. Podľa DeVita (2001): „Pri jednosmernej komunikácii (keď hovorí takmer
výlučne jedna osoba a druhá takmer výlučne načúva) sú rýchle hovoriaci (asi o 50 percent
rýchlejšie než normálne) ľudia hodnotení ako presvedčivejší. S rýchlo hovoriacim rečníkom
ľudia častejšie súhlasia než s pomaly hovoriacim a tiež ho považujú za inteligentnejšieho a
objektívnejšieho.“3

Pri skúmaní problematiky percepcie rýchlosti rečového prejavu dospel MacLachlan (1979)
k zaujímavým poznatkom: „Ak rýchlosť reči vzrastie o 50 percent, úroveň jej pochopenia
poslucháčmi klesne iba o 5 percent. Pri zdvojnásobení rýchlosti sa chápanie znižuje iba
o 10 percent. Až pri zvýšení rýchlosti reči nad dvojnásobok normálu začne úroveň chápania
dramaticky klesať.“4

Aj keď sú podobné výskumy z pohľadu novinárskej komunikácie veľmi zaujímavé, na ich
konkrétnu aplikáciu v argumentačných rozhlasových diskurzoch sa treba dívať len s istou
rezervou. Kim (1993) dochádza k záveru, že „hovorený argument sme schopní pochopiť, len ak je
jeho interpretácia pomalšia než prirodzené tempo rozhovoru.“5  Kvôli persuazívnemu charakteru
argumentačných diskurzov by novinár aj jeho respondenti mali v praxi stavať pred rýchlosť
postulát zrozumiteľnosti prejavu a prirodzene prispôsobiť tempo komunikovaným informáciám.

O výraznejšie zvýšenom alebo zníženom tempe môžeme hovoriť pri individuálnych
rečníkoch (napríklad pri stretnutí rýchlejšieho prejavu Roberta Fica a pomalšieho prejavu
Petra Kresáka). S rýchlejším tempom sa všeobecne stretávame pri kontradiktorickom
argumentovaní, keď do procesu dokazovania alebo vyvracania vo väčšej miere vstúpia emócie
alebo potreba zdôrazniť zdôvodňované skutočnosti.

(Sobotné dialógy, 4. 9. 2004, moderátor: Maroš Stano, hostia: Robert Fico zo Smeru, Peter Kresák,
odborník na ústavné právo a Vladimír Palko z KDH)
Robert Fico: My sa pokúsime, ak budú prijaté niektoré rozhodnutia reformného charakteru, aspoň tak
ich nazýva vláda, hoci vždy ide iba o zdražovanie a privatizáciu, o nič iné, pokúsime sa tieto rozhodnutia
na Ústavnom súde Slovenskej republiky legitímnou cestou napadnúť. A tieto rozhodnutia konfrontovať
nielen s konkrétnymi článkami Ústavy, ktoré spadajú, povedzme, k daným rozhodnutiam – ak pôjde
o zdravotníctvo, môžeme sa baviť o bezplatnej zdravotníckej starostlivosti, ak pôjde o školstvo, môžeme

2 BOYD, A. Zpravodajství v rozhlase a televizi. Centrum nezávislé žurnalistiky, Praha, 1995, s. 36.
3 DeVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Grada publighing, Praha, 2001, s. 145.
4 MacLACHLAN, J. What people really think of fast talkers. Psychology Today 13, 1979, s. 115.
5 KIM, H. S. Podstata tvorivosti. Open windows, Bratislava, 1993, s. 50
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sa baviť o tých článkoch, ktoré sa týkajú vzdelávania. Ale budú určite rozhodnutia, kde budeme žiadať
Ústavný súd, aby pristúpil k porovnaniu článku 55 s niektorými rozhodnutiami prijatými na úrovni
vlády Slovenskej republiky alebo Národnej rady Slovenskej republiky.

Robert Fico pri dynamickej argumentácii použil 107 slov za 44 sekúnd. Na sekundu pripadlo
2,43 slova.

Z persuazívneho pohľadu je dôležitý psychologický poznatok, že horšie sa akceptuje
argumentácia, ktorá sa prezentuje príliš dlho a teda príliš pomalým spôsobom.

(pokračovanie predchádzajúceho diskurzu:)
Maroš Stano: Viem, že máte v úmysle iné podania, ale poďme ďalej k pánovi Kresákovi.
Peter Kresák: Tá cesta, ktorou sa teraz vybral pán Fico, dá sa v nej pokračovať, ale myslím si, že to
nie je tá najsprávnejšia cesta pri diskusii o Ústave. Nedajú sa miešať totižto základné ľudské práva
s hospodárskymi právami a sociálnymi právami a nedá sa konštatovať niečo, čo v skutočnosti
niečím nie je. Čo sa týka tých sociálnych práv, áno, ľahko sa to hovorí a možno sa to dobre počúva,
iste všade na svete sú ľudia, ktorí majú viac práv a menej práv vzhľadom na svoju ekonomickú
situáciu. Práve tieto práva sú v Ústave Slovenskej republiky formulované tak, že domáhať sa ich
môže občan iba na základe zákona.

Peter Kresák pri svojom zdôvodňovaní potreboval na 106 slov 63 sekúnd. Na sekundu
pripadlo 1,68 slova, z čoho nám vychádza približne o tretinu pomalšie tempo než v predchá-
dzajúcej argumentácii Roberta Fica.

Platí zásada, že akákoľvek extrémna podoba reči, teda aj príliš rýchle alebo naopak pomalé
tempo, môže odviesť poslucháča od komunikovaných informácií, pretože môže sústrediť jeho
pozornosť skôr na svoj zvláštny charakter.

Dynamika

Novinár v argumentačných diskurzoch by mal mať svoj hlas pod prirodzenou kontrolou a
prispôsobovať dynamiku svojho prejavu myšlienkam, o ktorých hovorí. Hlasitosť reči mení
podľa dôrazu, ktorý vkladá do svojich vyjadrení v závislosti od ich významu. Pri tvorbe
dynamiky prejavu pracuje predovšetkým s intenzitou hlasu.

Prijímanie demonštrácie od argumentov k tézam sťažuje situácia, ak je prejav príliš tichý,
pretože náročnosť vnímania formálnej stránky oslabuje vnímanie argumentácie ako takej.
Rovnako nežiaduci môže byť aj príliš hlasný až vehementný prejav, pri ktorom sa môžu
poslucháči cítiť atakovaní zo strany persuadéra.

Hlasitosť je dôležitým druhotným faktorom pri tvorbe melodiky a rytmu prejavu. Striedanie
intenzity hlasu dynamizuje a ozvláštňuje prejav, naopak udržiavanie hlasitosti v jednej úrovni
spôsobuje jeho monotónnosť.

Z psychologického hľadiska sú dôležité poznatky, že príliš slabý hlas spojený s mono-
tónnym prejavom unavuje poslucháčov, pretože si vyžadujú pomerne vysokú mieru pozornosti.
Veľmi hlasný argumentačný prejav zasa môže atakovať poslucháčov, pretože sa vtiera do ich
osobného psychologického priestoru.

So zvýšeným dôrazom hlasu a so striedaním intenzity sa najčastejšie stretávame pri
konfrontačných dialogických diskurzoch pri emocionálne vybičovanej argumentácii.

(Sobotné dialógy 18. 9. 2004, moderátor: Jozef Hübel, hostia: Pavol Rusko, minister hospodárstva,
Tibor Mikuš z HZDS, Vladimír Soták zo Železiarní Podbrezová)
Jozef Hübel: Pán minister, tu bola hodená rukavica zo strany...
Pavol Rusko: No bolo tu niekoľko rečových modulov, ako si to nazývam... // Je úsmevné počúvať, /
že je nevýhodná privatizácia najmä v čase, / keď sa Slovenské elektrárne... Kto to spôsobil? // Ja? /
/ Táto koalícia?... // To dostali do situácie, keď majú 80 miliárd uviaznutých nákladov. / Je cena za to,
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/ že sa politici / populisticky / roky búchali do pŕs a hovorili, / my nemôžeme zvyšovať cenu elektrickej
energie preto, / lebo sme šamani, preto lebo to dokážeme udržať, / lebo máme dobrú vlastnú
energetickú politiku. // No tak sa kumulovali dlhy, / ktoré sa nevedia splácať. // To sú roky pred nami!

Vo všeobecnosti platí, že pri prezentovaní kľúčových argumentov alebo výrokov je dobré
hlasitosť prejavu zvýšiť. Ak je však téma veľmi vážna (napríklad sa argumentuje konkrétnymi
tragickými príkladmi dopravných nehôd), bude lepšie intenzitu hlasu naopak znížiť.

Pauzy

Ticho je nevyplnená pauza a veľmi často sa využíva práve v argumentačných diskurzoch.
Ticho je ďalším veľmi účinným prostriedkom, ak chce novinár vytvoriť dôraz alebo zmeniť
rytmus prejavu. Argumentujúci prostredníctvom účelných páuz predovšetkým štrukturuje
svoj prejav a uľahčuje poslucháčom pochopenie argumentácie.

Pauza môže pomôcť pri prechode z jednej myšlienky na druhú myšlienku, napríklad pri
odlíšení dvoch samostatných argumentov alebo pri prechode od argumentov k tézam.

(Živé slová: Kvalita života je, keď..., 11. 1. 2004, autor: Ivan Laluha)
Ešte pred desiatkami rokov sa spôsob života veľkej časti slovenskej populácie podriaďoval rytmu
ročných období a ich vrtochom. / Gazda / poľnohospodár bol od nich úplne závislý. / Práca a voľný
čas splývali, / veď ešte aj v relatívne voľných chvíľach sa napríklad / páralo perie. // (!) 20. storočie,
s ktorým sme sa len nedávno rozlúčili, / podriadilo náš spôsob života priemyselnému rytmu.

Pauza na konci dôležitého vyjadrenia umožní poslucháčom, aby si lepšie premysleli
komunikovaný význam. Takýto typ emocionálneho ticha sa vďačne aplikuje pri apeloch a
rečníckych otázkach.

(Živé slová: Právo dieťaťa na plnohodnotný život, 21. 11. 2004, autorka Mária Vlčková)
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.

Na druhej strane pauza pred dôležitým vyjadrením predovšetkým s cieľom emocionálne
zapôsobiť, môže zvýšiť pozornosť poslucháčov, ktorí po provokatívnom tichu lepšie odvnímajú
ďalší stupeň argumentácie.

(Živé slová: Kvalita života je, keď..., 11. 1. 2004, autor: Ivan Laluha)
Z celkového počtu sledovaných 175 krajín sa Slovenská republika umiestnila na tridsiatom deviatom
mieste / a je v skupine krajín, / ktoré sú charakterizované ako krajiny na vysokej úrovni. / Údaje sú
za rok 2002. // (!) Vážení poslucháči, // nechcem mentorovať, // (!) ale nedá mi napriek všetkému
konštatovať, / že veľa vecí je aj v našich rukách, v nás samých.

Pre úplnosť spomeňme na záver aj vyplnené pauzy. Rozumieme pod nimi medzery v prejave,
ktoré prekrývajú vokalizované zvuky, napríklad „ehm“. Vyplnené pauzy uberajú na
presvedčivosti argumentácie, pretože nenesú význam a sú skôr príznakom neistoty alebo
nepripravenosti proponentov i oponentov.

Adresa autora: Mgr. art. MARKO  ŠKOP, PhD., e-mail: marko.skop@fphil.uniba.sk
Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,

tel.: 02/52 96 41 92, fax: 02/52 92 65 30

MARKO ŠKOP: PERSUAZÍVNA METODIKA ARGUMENTÁCIE… III.

mailto:marko.skop@fphil.uniba.sk


24OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 1 – 2

Persuasive Methods of Argumentation in Radio Journalism III.
(Non-verbal methods)

by Marko Škop

K e y  w o r d s :  persuasive methods – argumentation discourse – radio journalism
– non-verbal methods – pace of speech – dynamics – pause

In the last part of this study about the
persuasive methods of argumentation in ra-
dio journalism we focus on the formal aspects
and non-verbal principles of an effective pres-
entation of argumentation. From the point of

view of persuasiveness in vocal presentation,
the important role is played by the pace and
the dynamics of the speech, and also by the
use and function of silence and pause.
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Internet a public relations
– Online… Inline… Offline…

IVAN  ŽÁRY

„Odoslaním jediného e-mailu vstupuje ktoko¾vek, kto možno ešte nedávno pracoval na
miestnej alebo národnej úrovni, na celosvetovú scénu, hoci si to zväèša ani neuvedomí.“

David Phillips1

Internet je sie� sietí; správa sa ako rybárska sie� – nie všetko, èo v nej uviazne, má
hodnotu, a nie je tam ani zïaleka všetko to, èo h¾adáte. Informaèným hladom však urèite
nezomriete...

K ľ ú č o v é  s l o v á :  Internet, intranet, extranet, informačná revolúcia, kyberpriestor,
elektronická pošta, spam, marketing s dovolením, e-mailová grafika, etika a internet,
komunikácia medzi jednotlivými spotrebiteľmi, monitoring internetových zdrojov, sieťovanie,
aktívne vyhľadávanie zdrojov informácií, zmeny vo vytváraní obrazu a povesti organizácií,
neprestajná aktualizácia informácií, elektronické konferencie, výzvy internetu, šírenie zlých
správ, efektívne písanie pre web, nový rozmer zodpovednosti PR profesionálov

Súčasný svet podlieha intenzívnej „demasifikácii“. Rýchlo upadá
nadvláda masovej mediálnej komunikácie, ktorú nahrádza čoraz
individualizovanejšia cielená komunikácia. Paradoxne, aj túto presne
zacielenú komunikáciu umožňuje masové nasadzovanie výkonných
počítačov a ich prepájanie pomocou najnovších technických
vymožeností počnúc optickými vláknami a končiac satelitným
prenosom. Prudko pokračuje syntéza nového média internetu so
starými médiami – periodickou tlačou, rozhlasom, televíziou,
s informačnými a tlačovými agentúrami atď.

Nastáva významný – ak chceme, demokratizačný – proces:
prechod od klasickej metódy „tlačenia“, keď mediálni magnáti vtláčali

špeciálne upravené a zabalené informácie do publika k metóde „ťahania“, keď si každý kedy
chce, ako chce a čo chce „stiahne“ (a čo stihne) z internetu a slobodne si to porovnáva
s nespočetnými ďalšími zdrojmi. Limitom je už len čas a schopnosť triediť záľahu informácií.
Kým na prelome rokov 1999 – 2000 sa odhadoval počet heslom nechránených, verejne
prístupných web strán na 320 miliónov, ich množstvo sa dnes odhaduje na miliardy... Pravda,

1 PHILLIPS, D. Online public relations. Grada Publishing, 2003, p. 13.
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počet závisí aj od toho, ako si web stránku definujeme. Iný je počet adries, domén s nejakou
webovou prezentáciou a oveľa väčší a prakticky nezrátateľný je počet jednotlivých
internetových stránok, ktoré tvoria nejakú ucelenú prezentáciu. Ešte nedávno najväčší
vyhľadávač v internete Google2  uvádzal aktuálny počet stránok, ktoré prehľadával. Teraz tam
už takúto cifru nenájdeme – zrejme tento neustále sa meniaci údaj nie je dôležitý. A navyše,
Google už prehľadáva a vyhľadáva nielen web stránky, ale aj dokumenty, obrázky, videá, mp3
súbory, mapy, novinky, knihy, katalógy... Internet je skutočný web – pavučina utkaná z informácií
v tom najširšom význame tohto slova, sídliacich v „celosvetovom systéme počítačových sietí
– sieti sietí, kde používatelia ktoréhokoľvek počítača môžu, ak majú na to povolenie, získať
informácie z ktoréhokoľvek iného počítača (a niekedy hovoriť priamo s používateľmi iných
počítačov)“3 .

TOTÁLNA  ZMENA

Informačná revolúcia, World Wide Web (www) totálne zmenili a ďalej menia komunikáciu
medzi organizáciami a v ich vnútri a medzi organizáciami a ich externými publikami. Tak isto
komunikáciu medzi jednotlivcami kdekoľvek na svete. To posilňuje nevídaným spôsobom
interaktivitu a obojsmernú i „všesmernú“ komunikáciu ako základný princíp moderných pub-
lic relations. Aj keď sú klasické porady ako nástroj generovania nápadov a rozhodovania stále
frekventované, najmä globálne giganty čoraz častejšie zavádzajú tzv. elektronické zasadačky.
Napr. IBM má niekoľko desiatok „TeamFocus electronic meeting rooms“ s osobnými počítačmi
a multimediálnym vybavením v celosvetovej sieti. Tak sa môže dobrá myšlienka, potrebný
postoj vziať do úvahy jednoduchšie, lacnejšie, efektívnejšie aj efektnejšie.

Internet, intranet, extranet, kyberpriestor, desktop video konferencie, web, domovská
stránka, siete, e-mail, informačné pakety, HTTP, diskusné skupiny, newsgorups, mailing lists,
instant messaging, bulletin boards, webkonferencie, virtuálne tlačové stredisko, online udalosti,
online chatrooms, webcasting, portály, MUD, online herne, telnet, wap, video telekonferencie,
elektronické publikácie, satelitné interview prenášané na obrazovku počítača, webring, browsery,
prehliadače, spamming, phishing , hacking, blog... To je len časť slov, ktoré dnes a denne
krúžia okolo nás a pomaly, ale isto sa stávajú pevnou súčasťou nášho každodenného života.
Všetky viacej či menej súvisia s elektronickou formou komunikácie prostredníctvom počítačov
a ich sietí, čiže s moderným prenosom klasických textov, hovoreného slova, obrazu a zvuku a
ich moderných kombinácií a variantov. Elektronizácia komunikácie vnáša celkom nové momenty
aj do public relations. Pozrime sa na niektoré z nich.

Základným prvkom elektronickej komunikácie je elektronická pošta, e-mail. Je to
najjednoduchšie a najrozšírenejšie využívanie celosvetovej siete sietí – internetu. Rozmach
e-mailu spôsobil malú revolúciu aj v public relations (ďalej len ako PR). Touto poštou môžete
komunikovať s cieľovými skupinami dnes už prakticky kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Notebook
a mobilný telefón, prípadne ich kombinácia v tzv. inteligentných telefónoch, urobia kanceláriu
rovnako z pláže, letiskovej budovy či vysokohorskej chaty bez elektriny. E-mailom môžete
odosielať krátke správy, ale aj celé textové a obrazové súbory, ba celé prezentácie a komplexné
materiály. E-mailom môžete doslova stlačením jedného tlačidla v príslušnom poštovom softvéri
odoslať rovnakú správu – napríklad news release či marketingovú ponuku – prakticky

2 http://www.google.com (31. 10. 2006)
3 http://searchvb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid8_gci212370,00.html (1. 11. 2006). Vynikajúcim zdrojom

zaujímavých informácií o internete je stránka http://www.livinginternet.com (1. 11. 2006)

http://www.google.com
http://searchvb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid8_gci212370,00.html
http://www.livinginternet.com
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neobmedzenému počtu majiteľov e-mailových adries. A sme pri prvom obmedzení a etickom
limite. Sú tí, ktorým správu posielam, na ňu skutočne zvedaví? Nebude im na ťarchu? Svetovými
médiami už prebehli prvé správy o „odpojení“ niektorých superaktívnych „informátorov“ zo
strany poskytovateľov internetového pripojenia, pretože zahltili elektronickú poštu svojimi
ponukami. Slangovo sa tomu hovorí „spamming“ – od amerického výrazu „spam“ pre niečo
nudné, náhražkovité, vnucujúce sa, ktorý vznikol na základe vojenských konzerv s mletým
mäsom SPAM z druhej svetovej vojny. Moderný spam, to nie je len stále ešte predávaný a
propagovaný SPAM4, ale aj množstvá nevyžiadaných, najmä opakovaných, reklamných,
inzertných a informatívnych materiálov v elektronickej pošte, ktoré zahlcujú spojovacie kanály,
zapĺňajú adresáre i obrazovky a sťažujú adresátovi orientáciu v prijatej pošte.

Spamom nie je každá hromadná pošta či každá obchodná ponuka. Ani ich kombinácia.
Spamom je elektronická pošta opakovane a vo veľkých množstvách zasielaná tomu, kto
neprejavil záujem dostávať takéto e-maily.

Čo z toho vyplýva pre profesionálov PR? Ako narábať s e-mailom?

l Skôr než niekoho zaradíte do zoznamu na automatické zasielanie určitého druhu informácií,
vyžiadajte si jeho súhlas5 . To nie je iba etické, ale vo väčšine rozvinutých krajín aj jediné
legálne riešenie.

l Ak na rozposielanie informácií využívate softvérové „roboty“, nezabudnite umožniť
adresátovi, aby sa čo najjednoduchším spôsobom mohol z adresára odhlásiť – napríklad
poslaním spätného e-mailu bez textu alebo s textom „unsubscribe“ (odhlásiť).

l Neposielajte zbytočne veľké textové súbory a veľké objemy grafiky, ak to nie je nevyhnutné,
a tam a v takom čase, kde a kedy by to mohlo spôsobiť komunikačné problémy. Hoci je
dnes rozšírenosť tzv. rýchleho internetu veľká, neplatí to pre každú krajinu, každý región
a každú lokalitu.

l Nepoužívajte diakritiku, ak nie ste si istí, že adresát má také softvérové nastavenie, ktoré
zobrazí diakritické znamienka vo vašej správe správne.

l Na konci svojej správy uveďte všetky potrebné údaje – okrem svojho plného mena, funkcie,
organizácie a jej adresy aj úplné telefonické, faxové a e-mailové spojenie, vrátane vašej
webovej stránky, ak ju máte. Poštové programy už bežne umožňujú automatické pridávanie
týchto údajov ku každej novej správe.

l Pre dôležité a dôverné správy využívajte možnosť šifrovania a elektronického podpisovania,
ktoré zaručujú autentickosť a príslušný stupeň utajenia. Buďte si však vedomí skutočnosti,
že fungujú celosvetové programy kontrolujúce všetku elektronickú komunikáciu
(ECHELON).6

l Uvádzajte svoju e-mailovú adresu aj na vizitkách a ostatných písomnostiach.
l Úplnou samozrejmosťou by mala byť jazyková a štylistická správnosť dôležitých informácií

v úradnom e-mailovom styku a dodržiavanie základov slušnosti (pozdravy, oslovenia
a pod.).

Zaujímavou oblasťou je e-mailová grafika, využívajúca na vykresľovanie pocitov,
komentárov, emotívnych stavov či iných situácií a predmetov jednoduché grafické prvky
klávesnice počítača.7  Klasický je tzv. smieško – smajlík: J.

4 http://www.spam.com (1. 11. 2006)
5 Hovorí sa tomu permission marketing – marketing s dovolením. KERIN, R. A., HARTLEY, S. W.,

BERKOWITZ, E. N., RUDELIUS, W. Marketing. 8th ed. McGraw-Hill Irwin, 2006, p. 561.
6 http://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON (1. 11. 2006)
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ETIKA  V  SIETI

Etika je významným faktorom aj v internete. Aj tu platí elementárna morálna zásada:
Správajme sa k iným tak, ako chceme, aby sa iní správali k nám. Nerobme iným to, čo nechceme,
aby oni robili nám. Inštitút pre počítačovú etiku8 , ktorý pôsobí pri známom Brookings inštitúte
vo Washingtone, presadzuje týchto „Desať prikázaní“ pre počítačovú etiku:

l Nepoužiješ počítač na ubližovanie blížnemu svojmu.
l Nebudeš rušiť prácu blížneho svojho na počítači.
l Nebudeš sa hrabať v súboroch blížneho svojho.
l Nepokradneš pomocou počítača.
l Nepoužiješ počítač na falošné svedectvo.
l Nepoužiješ ani neodkopíruješ softvér, za ktorý si nezaplatil.
l Nepoužiješ dáta blížneho svojho bez autorizácie.
l Neprivlastníš si intelektuálnu prácu blížneho svojho.
l Budeš myslieť na sociálne dôsledky programov, ktoré vytvoríš.
l Budeš používať počítač ohľaduplne a s rešpektom.9

Celosvetová sieť – world wide web (www) – je fenoménom, ktorý sa rozvíja geometrickým
radom. Miliardy internetových stránok, to je obrovská informačná sila, ktorú si vieme už len
veľmi ťažko konkrétne predstaviť.

Mať domovskú stránku na webe patrí k samozrejmostiam dnešného podnikania a existencie
na trhu či v spoločnosti. Hoci kyberpriestor je virtuálny, nebyť v ňom prítomný znamená
v dnešnom elektronickom svete vlastne nebyť vôbec.

Celosvetová sieť počítačových sietí a internet majú nesmierny význam aj pre PR.
Jednoduchá elektronická pošta aj technicky a bezpečnostne náročné systémy priameho
obchodovania cez internet sú niečím viac než iba ďalším neživým nástrojom prenosu informácií.
Sú to predovšetkým spôsoby účinného oslovovania presne vymedzených cieľových skupín
a jednotlivcov. Moderné PR môžu oveľa jemnejšie pôsobiť na ľudské myslenie, cítenie
i správanie sa než klasické prostriedky masového pôsobenia na viac-menej nediferencované
veľké publikum. Masová komunikácia využíva širokospektrálne vysielanie – „broadcast-
ing“, zasahujúci masové publiká. PR naproti tomu mieria presne na danú cieľovú skupinu –
využívajú „narrowcasting“, úzko zamerané, individualizované „vysielanie“.

Živo sa hovorí o „consumer-to-consumer communication“, komunikácii medzi jednotlivými
spotrebiteľmi prostredníctvom tzv. chat rooms, bulletin boards či diskusných skupín. Tak sa
vlastne klasické najúčinnejšie ústne šírenie dobrých čo zlých správ o výrobkoch a službách
(word of mouth) prenáša do virtuálnej reality, v ktorej si spotrebitelia navzájom radia, čo je
dobré a čo zlé... Dnešný sofistikovaný spotrebiteľ skôr než vstúpi do „kamenného“ obchodu,
presurfuje internet, predebatuje svoje potreby, požiadavky, očakávania či obavy vo virtuálnom
svete. A možno napokon aj nakúpi v internetovom obchode. A ak predsa príde do toho
kamenného, vie neraz viac o konkrétnom výrobku, ktorý chce, než predavač. Taká je sila
ínternetu.

7 Príklady si môžete pozrieť tu: http://www.zary.sk/virtualna_kniha/smileys.html (1. 11. 2006)
8 http://www.brook.edu/its/cei/cei_hp.htm (1. 11. 2006)
9 http://www.brook.edu/its/cei/overview/Ten_Commanments_of_Computer_Ethics.htm (1. 11. 2006)
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Z hľadiska manažmentu problémov (issues management) je kľúčovou vecou sledovať
informačné zdroje internetu. Prvé náznaky dezinformácií, nepriateľských postojov, klebiet,
ohovárania firiem a organizácií sa často objavujú v diskusných skupinách a na niektorých
web stránkach. Odtiaľ ich neraz preberajú novinári, tlačové i elektronické médiá. Neraz sa
rozhorí kríza najprv vo forme tzv. kyberkrízy, v podobe klebiet v internete. Ak nemáme monitor-
ing online zdrojov, o hroziacom útoku nevieme, a nie sme schopní včas reagovať, intervenovať
vo virtuálnej konverzácii. Takéto útoky sú neraz veľmi premyslené, sofistikované, inokedy ide
len o výčiny, recesiu pochabých jednotlivcov. Nech je na začiatku čokoľvek a ktokoľvek,
výsledok môže byť pre obeť útoku fatálny.

Aj internet má svojich „guru“, tvorcov a ovplyvňovateľov verejnej mienky. Kto sú títo tzv.
e-fluentials – „e-vplyvňovači“?

Veru, verejnosť – publikum sa nám mení... Odchádza svet „push“, kde každý každého tlačí,
aby si niečo všimol, pozrel, objednal, kúpil. Prichádza svet „suck“, kde si ľudia sami vyberajú,
čo im vyhovuje, čo zodpovedá ich kritériám – nasávajú z určitých zdrojov. Napr. od nezávislých
informačných sprostredkovateľov (infomediaries) na webe, ktorí do svojich katalógov a
rebríčkov zaraďujú len firmy, ktoré zodpovedajú náročným hľadiskám vzťahu k zákazníkovi,
úrovne služieb a pod. Iné online žlté zoznamy zasa vyraďujú tie firmy, ktoré nie sú schopné
vyhovieť zákazníckym kritériám. Blogy jednotlivcov sú ďalšou formou, ktorá neraz značne
ovplyvňuje aj oficiálne médiá. Nuž a čo povedať o softvéri za neveľa dolárov, ktorý odstraňuje
reklamu z web stránok pri ich sťahovaní do vášho počítača? Aj takto sa publikum bráni
neprimeranému tlaku... Spotrebiteľ sa stáva skutočným pánom situácie a riadi si príjem informácií
sám. Ovplyvňovateľov je mnoho, často sa však my sami, používatelia internetu, ovplyvníme
tak, ako my sami chceme a ako to sami cítime – nájdeme si podporné zdroje pre svoje vlastné
rozhodnutia.

OD  A  PO  Z

PR môžu využiť internet (vrátane jeho odnoží intranetu a extranetu) a web vo všetkých
fázach. Počnúc prieskumom a končiac realizáciou projektu a spätnou väzbou. Informačné
zdroje internetu a siete sietí sú v niektorých oblastiach doslova nevyčerpateľné: Problémom je
skôr všetky dáta obsiahnuť a rýchlo nájsť tie potrebné než ich samotná existencia.

Azda najvýznamnejšou zvláštnosťou PR v elektronickom svete je skutočnosť, že umožňujú
„networkizáciu“ – sieťovanie informácií, myšlienok, projektov, ľudí, rozličných skupín,
organizácií, inštitúcií, štátov, kontinentov na takpovediac podprahovej, subliminálnej úrovni.
Spájanie sa deje nenápadne, ale o to pevnejšie, a napriek tomu, že nejedna linka často nefunguje
pre preťaženosť siete, serverov, komunikačných spojení, zmenu adresy či chybu vo webovej
stránke. V praxi tak vznikajú stovky, tisícky a desaťtisícky komunít, informačných obcí a
komunikačných spoločenstiev, ktoré si viacej menej demokratickým a relatívne najpriamejším
spôsobom vymieňajú informácie, dáta, názory, myšlienky v takmer všetkých možných
podobách od zvuku až po animované obrazy a rozličné druhy virtuálnej reality. Každý môže
komunikovať s každým (kto má prístup k internetu, samozrejme), informačné rozdiely sa stratili.

Ďalšou veľmi dôležitou zvláštnosťou tohto druhu komunikácie je potreba a možnosť aktívne
vyhľadávať zdroje informácií. Hovoríme o tzv. interaktívnom marketingu. I keď na webe vidíme
množstvo vnucujúcich a ponúkajúcich sa reklám, okienok, kontextových odkazov, ponúk
„zavesených“ na kľúčové slová, reklamných prúžkov, tzv. bannerov – neraz bohato
animovaných a hýriacich tými najkrikľavejšími farbami – stále zostáva najúčinnejšou
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interakciou cez web tá, pri ktorej si záujemca iniciatívne vyhľadáva presne tie informácie, ktoré
potrebuje. Odkiaľ sa však môže dozvedieť, že niekde vôbec také údaje jestvujú? O to sa
starajú rozličné prehľadávače, „kraulery“, katalógy, zoznamy, ale aj klasická inzercia, reklama,
články v novinách a časopisoch, rozhlasové a televízne relácie, direct mail, osobné rozhovory
a pod. Klasická a novodobá elektronická komunikácia vytvárajú nové symbiózy a je len na
tvorivosti manažéra vzťahov s verejnosťou, ako tento nový svet zvládne.

A ešte jedna poznámka je mimoriadne dôležitá. Všade a vždy prítomný kyberpriestor umožnil,
že obraz, povesť organizácie nevytvárajú a neovplyvňujú len vyvolení a povolaní – šéfovia,
manažéri, PR pracovníci, ale doslova hocikto s prístupom k internetu.

Byť vyhľadávaný v sieti sietí znamená neprestajne aktualizovať informácie, ponúkať
niečo zaujímavé pre svoju cieľovú skupinu, stať sa dôveryhodným a uznávaným referenčným
miestom, zdrojom autoritatívnych faktov a údajov, odrazovým mostíkom ďalšej účinnej
komunikácie.

Niekoľko námetov na skvalitnenie webových prezentácií:

l Nevyhýbajte sa linkám na konkurenciu. Naopak – porovnávanie umožní vyniknúť vašim
výhodám a váš potenciálny zákazník ocení vašu veľkorysosť a možnosť kvalifikovanejšie
si vyberať.

l Buďte zdrojom autoritatívnych a zaujímavých informácií, ktoré vytvoria z vašej stránky
referenčné miesto.

l Rozvíjajte „komunitu“ vzťahov a informácií tak, aby vytvárala atraktívny priestor pre
všetkých návštevníkov.

l Snažte sa ponúknuť návštevníkom vašej stránky pestré interaktívne prostredie, kde sa
napr. kliknutím dostávajú ku grafickým prvkom, obrazovým informáciám a zvukovým, iným
zdrojom, odkazom a pod.

Osobitnou oblasťou možností internetu sú elektronické konferencie – zvukové alebo
zvukové aj obrazové. Tu je možné – v závislosti od dostupných hardvérových a softvérových
možností – komunikovať v reálnom čase so skupinou ľudí doslova kdekoľvek na svete.
Odpadá zdĺhavé a ekonomicky aj ekologicky neefektívne cestovanie, presúvanie dokumentov,
názorných materiálov a pod.

Napríklad program NetMeeting od Microsoftu10  umožňuje v rozličných hovorniach či
„klebetárňach“ (chat rooms) simultánne stretnutie s ľuďmi podobného zamerania bez ohľadu
na ich aktuálne miesto pobytu (pozor na časové pásma). Je možné konzultovať projekt, riešenie
konkrétnej situácie, radiť na diaľku; dá sa zorganizovať virtuálna pracovná porada, súrny
míting vedenia firmy, krízový štáb. Účinné býva organizovanie diskusií na vybrané témy –
môžu sa k vám pripojiť ľudia, ktorých to zaujíma. Oznámite im – napríklad e-mailom, že vtedy a
vtedy budete „online“ a chcete si vymieňať názory na istú tému. V danom čase sa môžete
stretnúť na „nete“ a debatovať, kresliť si na „tabuli“, posielať si texty, obrázky, prezentácie,
ukazovať na kameru vzorky a pod. Stojí za to zúčastniť sa debát i ako hosť, spočiatku len ako
pozorovateľ. Zvyčajne sa takéto stretnutia začínajú predstavovaním účastníkov, potom sa
môže rozprúdiť debata. Najnovšie verzie programov umožňujú duplexné konverzácie – t. j.
môžete naraz hovoriť aj prijímať hovor. V ostatnom čase je napríklad veľmi populárny program
Skype.11  Umožňuje okrem iného lacné videotelefonovanie cez internet.

10 http://www.microsoft.com/windows/netmeeting (1. 11. 2006)
11 http://www.skype.com (1. 11. 2006)
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V sieti sietí sa môžete pomocou audio(vizuálneho) vybavenia stretnúť s klientom či
potenciálnym klientom-prospektom, vzdialeným desiatky tisíc kilometrov. Môžete otvoriť
vlastnú virtuálnu učebňu: stanoviť čas prednášky, skúšok, rozdeľovania domácich úloh, ich
hodnotenia, konzultácií... Fantázii sa medze nekladú.

VÝZVY  INTERNETU

Pochopiteľne, internet má aj nevýhody – neumožňuje dostatočne vplývať na to, kto
navštevuje príslušnú web stránku. Prezentáciu na webe teda nemožno prispôsobiť na
podmienky žiadnej konkrétnej cieľovej skupiny, pokiaľ si neželáme naozaj výlučnú komunikáciu
s touto skupinou – musí slúžiť všetkým, a to doma aj v zahraničí. Komukoľvek, kdekoľvek,
kedykoľvek... Diferencovať možno a treba obsah a formu tak, aby čo najviac vyhovovali tým,
ktorých chceme osloviť, danému segmentu.

Internet sa pre svoju rýchlosť stal nástrojom efektívneho šírenia zlých správ, dokonca pákou
na manipulácie s reputáciou – a teda i cenou akcií – firiem. Americkému študentovi Markovi
Simeonovi Jakobovi sa podarilo znížiť cenu akcií firmy Emulex o 2 mld. dolárov. Stačilo poslať
falošný news release redakcii Internet Wire, ktorá šíri tlačové informácie. Ihneď po jeho identifikácii
a zatknutí sa cena akcií vrátila na takmer predošlú hodnotu...12 Aj pre takéto prípady je dôležitou
súčasťou internetovej stratégie organizácie nielen nepretržite aktualizovať vlastnú internetovú
prezentáciu (proaktívny prístup), ale aj sústavne monitorovať web. Cieľom je čo najskôr odhaliť
prípadné nepriaznivé informácie o vlastnej firme a primerane na ne reagovať.

Internet obsahuje aj množstvo nepresností, neprávd, klamu, nenávisti, návodov na zabíjanie,
ničenie, terorizmus... Taká je odvrátená tvár kyberdemokracie, kde môže prakticky ktokoľvek
uverejniť čokoľvek a mnohokrát bez osobných dôsledkov za nezodpovednosť. Z pohľadu
PR to je memento – organizácia musí byť pripravená doslova na všetko. Útok hocikedy a od
hocikiaľ je len otázkou času. Je to presne ako s tou krízou – kedy príde do vašej organizácie, je
len otázkou času. Raz príde určite. Ako smrť...

Internet – podobne ako klasické komunikačné médiá – využíva predovšetkým písané
slovo. Ako písať efektívne pre internet? Podľa štúdie Sun Microsystems trvá čítanie textu na
obrazovke počítača o polovicu dlhšie než čítanie tlačeného slova13 . To má ďalekosiahle
dôsledky pre tvorbu web textov. Mali by byť kratšie, jasnejšie, jednoduchšie. Sara Means
Geigel uvádza okrem pomalšieho čítania tieto ďalšie osobitosti internetu:

l Web je nelineárny. Čitatelia tlačených materiálov čítajú zvyčajne od začiatku do konca.
Návštevníci web stránok klikajú na rozličné prepojenia, aby získali podchvíľou tú informáciu,
podchvíľou zasa inú.

l Web je horizontálny, nie vertikálny. Knihy, časopisy, noviny ponúkajú vertikálne čítanie. Text
na obrazovke je zvyčajne horizontálny. Preto by malo byť na každej obrazovke menej textu.

l Web nie je trojrozmerný. Nemôžeme ho rýchlo prelistovať ako tlačený dokument, ani si
s ním ľahnúť na pohovku (aj keď tablet PC, handheldy a mobily-počítače k tomu už smerujú...)

l Web nás všetkých mení na netrpezlivcov. Aj tí najtrpezlivejší strácajú túto svoju dobrú
vlastnosť, keď majú čakať dlhšie na otvorenie nejakej stránky alebo stiahnutie grafiky a
podobne14 . V priemere začíname byť netrpezliví už po 8 sekundách.

12 PRNetwork, tiež HOUSER, P. Lživý e-mail za 2 miliardy dolarů. Computer World, 2000, No 37, p. 1.
13 GEIGEL, S. M. Web Writing That Wows. Public Relations Tactics, February 2003, p. 15.
14 GEIGEL, S. M. Web Writing That Wows. Public Relations Tactics, February 2003, p. 15.
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Efektívne písanie pre web možno v angličtine charakterizovať piatimi C:
l concise (koncíznosť – stručnosť),
l clear (jasnosť),
l correct (správnosť),
l choice (výber) a
l change (zmena).

Prvé tri C sú viacej menej jasné. Štvrté – choice (výber) – poukazuje na potrebu starostlivého
výberu prepojení vnútri stránky. Ide o to, aby jej návštevníci mali zaujímavé možnosti vytvárať si
svoje vlastné kombinácie užitočných a zaujímavých informácií. Piate C – change (zmena) – sa
vzťahuje na možnosť, ale aj potrebu, obsah webovej prezentácie pravidelne aktualizovať. Dôsledné
dodržiavanie spomenutých zásad nám pomôže vyhnúť sa hrozbe internetu: „Dva kliky a som
preč!“. Tak málo stačí, aby návštevníci zmenili „podnik“, ak sa im niečo nepozdáva...15

Internet je pre PR profesionálov skutočnou výzvou. Úspešne ju zvládnuť znamená
rešpektovať, že
l dnešní spotrebitelia – návštevníci internetu – sú vyspelejší, vzdelanejší a vyznajú sa

v médiách. Požadujú informácie a vzdelávanie, nie predajné ponuky;
l žiada sa výkon v reálnom čase. Svet sa vyvíja rýchlo. Všetko sa odohráva súbežne

v skutočnom čase – teraz. Svet sa stal naozajstnou „dedinou“, ako kedysi predpovedal
klasik Marshall McLuhan. PR profesionáli môžu a musia ihneď reagovať na vznikajúce
problémy a zmeny na trhu;

l nevyhnutná je úprava na mieru (customization). Dnešní spotrebitelia idú za svojou vecou
sústredenejšie, cielenejšie, rastie význam komunikácie medzi jednotlivcami. Organizácie
musia vysielať svoje posolstvá čoraz menším zlomkom obyvateľstva. Internet ponúka
takúto špecializovanú komunikáciu novinárom, akcionárom, analytikom, tvorcom verejnej
mienky, spotrebiteľom a záľahe ďalších publík.16

K celkovej účinnosti public relations v internete a využívajúcich rozličné internetové
nástroje patrí bezpochyby aj internetová bezpečnosť a ďalšie technické otázky, napr. kapacita
elektronických komunikačných kanálov, dostupnosť web stránok a pod. To všetko – ako
zdôrazňuje David Phillips17  – patrí k dôveryhodnosti profesionálov PR, ktorí svojim klientom
radia alebo pre nich aj realizujú konkrétne internetové komunikačné riešenia. Ide o bezpečnosť
a dostupnosť internetbankingu, o kapacity zákazníckych web centier, o rýchlosť odozvy na
žiadosť o informáciu či sťažnosť, o celkový dojem z príslušného internetového obchodu,
o slušnosť, etickosť aj legálnosť každej web prezentácie. Krátko a dobre: PR profesionál sa
stal zodpovedným za celý komplex komunikácie v kyberpriestore. Kedysi sme svojím krkom
ručili za „pozitívne“ informácie v médiách po zorganizovanej tlačovej konferencii. To stále
platí. Teraz, navyše, celou svojou osobnosťou a kariérou zodpovedáme aj za vyznenie
a celkový účinok toho, čo o našej organizácii nájdu ľudia v internete. A či sme online v práci,
offline alebo sa práve korčuľujeme na inline korčuliach vo svojom voľnom čase, nie je
momentálne dôležité. Ide o dlhodobú perspektívu, koncepčnosť, schopnosť predvídať
a reagovať skôr, než sa stane hocičo – aj to, čo si teraz ani nevieme predstaviť.

Adresa autora: Doc. PhDr. IVAN ŽÁRY, PhD., e-mail:zary@internet.sk
Vysoká škola manažmentu (City University, Bellevue, USA) Bratislava

15 GEIGEL, S. M. Web Writing That Wows. Public Relations Tactics, February 2003, p. 15.
16 WEBER, L. Internet Rewrites Rules of Public Relations Game. PR Tactics, November 1996, p. 20. Podľa

SEITEL, F. P. The Practice of Public Relations. 9th ed. Pearson Education, 2004, p. 442 – 443.
17 PHILLIPS, D. Online public relations. Grada Publishing, 2003, p. 40.
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Internet and Public Relations – On-line... In-line... Off-line...

by Ivan Žáry

K e y  w o r d s :  Internet, intranet, extranet, information revolution, cyberspace, electronic
mail, spam, permission marketing, e-mail graphics, ethics and the internet, consumer-to-
consumer communication, monitoring internet resources, networking, active research of
information resources, changes in creation of image and reputation of the organizations,
continuous information update, electronic conferences, challenges of the internet, bad new
wide spreading, efficient web writing, new dimension of the PR professionals responsibility

Internet as new communication phenomenon
of the end of the previous and beginning of these
centuries has unprecedented and complex influ-
ence also on the profession of public relations.
Internet deeply influences all processes
and activities and basically changes its strategy and
tactics. If before organizations’ messages were
widespread from the top to the bottom and espe-
cially chief executives, PR managers, press secre-
taries and spokespersons created the image and
reputation of the organization, now – with multi-
faceted communication tools of the Internet – the
image and reputation can be relevantly influenced
by anybody and within several seconds. By send-

ing the e-mail, opinion to discussion forum, pub-
lishing in the blog or at some visited web page.
Communication is more democratic and today it is
multidirectional – by means of the Internet any-
body may communicate with anybody, anywhere
and anytime, and thus widespread any informa-
tion. Stress passes from the „broadcasting“ to
„narrowcasting“, targeted communication with
smaller and better defined groups. Therefore it is a
question of the organization’s survival to adjust to
these new circumstances its communication strat-
egy and tactics, including setting up continuous
monitoring of the all related information not only
in the mass media but also on the Internet.

Bára Nesvadbová. Foto: Petra Ficová

IVAN ŽÁRY: INTERNET A PUBLIC RELATIONS
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Moderné americké noviny

CHARLES  A.  DANA
JURAJ  VOJTEK (anotovaný preklad)

Otázky žurnalistiky pokračujú v publikovaní významných dokumentov svetového
novinárstva v slovenčine – tentoraz sprístupňujú anotovaný preklad prvého z troch
vystúpení klasika americkej žurnalistiky (praktika i teoretika) Charlesa Andersona
Danu, ktoré vyšli v roku 1895 v New Yorku pod názvom Umenie robiť noviny (Tri
prednášky). Okrem iného nájdeme v ňom aj nateraz prvý etický kódex novinárstva,
ktorý sa spomína aj v slovenskej odbornej literatúre.1 Ako to už s významnými textami
býva, v niečom sú poplatné dobe a vývoj ich prekonal (v tomto prípade napr. problém
vzdelávania novinárov), v niečom dobu presahujú a stavajú sa nadčasové (tu najmä
sformulovaním etických princípov žurnalistiky). Originál nám zadovážil náš priateľ
a spolupracovník, znalec slovenskej žurnalistiky profesor Indianskej Univerzity
v Bloomingtone Owen V. Johnson, ktorému za to aj takto ďakujeme.

Charles Anderson Dana (1819 – 1897) bol osobnosťou, ktorá pomáhala profilovať dvoje z
najvýznamnejších amerických novín 19. storočia. Pochádzal z rodiny drobného obchodníka. V roku
1839 sa zapísal na Harvard, pre nedostatok financií a slabnúci zrak však dokončil len dva ročníky.
V roku 1841 sa stal členom známej Brook Farm (kde si, mimochodom, našiel aj manželku), komunity
amerických intelektuálov, stúpencov fourierizmu (druhu socializmu Francúza Charlesa Fouriera, 1772 –
1837). V rokoch 1848 – 1862 bol výkonným šéfredaktorom (managing editor) New York Tribune (1841
– 1924), denníka Horacea Greeleyho, ktorý bojoval proti otrokárstvu a za spoločenské reformy. So
skupinou newyorských finančníkov a politikov kúpil roku 1868 za 175 tisíc dolárov New York Sun
(1833 – 1950), ktorý pretvoril na jedny z najlepších amerických novín, čo sa o. i. prejavilo rastom
nákladu (z 43 tisíc vzrástol roku 1876 na 131 tisíc). Disponoval citom na tzv. veľké spravodajstvo, ktoré
malo byť pravdivé, ale aj zaujímavé. Sníval o novinách bez inzercie. Vedel sa obklopovať významnými
novinármi svojej doby. Vyznával konzervativizmus, vystupoval proti odborom i reformám spoločnosti.
Patril medzi posledných predstaviteľov osobnostnej éry amerického novinárstva, epochy, keď noviny
v postojových žánroch vyslovovali názory silného šéfredaktora. Niekedy sa u nás vydáva za predstaviteľa
bulvárnej žurnalistiky2. Vychádza sa pritom z faktu, že redigoval noviny, ktoré sa označujú za grajciarové,
či šestákové (anglicky Penny Newspapers). Napriek skutočnosti, že boli lacné a že sprístupňovali tlač
širším čitateľským vrstvám, než bolo dovtedy zvykom, že pestovali (najmä v spravodajstve) aj
„populárnejšie témy“ (napr. zločinnosť), ešte stále chceli informovať o všetkom, čo považovali za
spoločensky dôležité, ešte stále chceli viesť a usmerňovať v duchu istej ideológie. Aj pri
najprísnejších kritériách by sme ich preto mohli označiť nanajvýš za noviny prechodného obdobia,

1 Napr. ŠEFČÁK, Luboš. Etika žurnalistiky. In HORŇÁK, Pavel – ŠEFČÁK, Luboš. Etika reklamy/Etika
žurnalistiky. Bratislava: SOSPRA, rok vydania neuvedený, s. 126.

2 L. Š. Etický kódex bulváru. In Fórum, mesačník Slovenského syndikátu novinárov, roč. 17/2006, čís. 5, s. 4.
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ktoré rovnako mohli prerásť do bulváru, ako do elitnej tlače; čo je, povedzme, prípad britského The
Daily Telegraph, ktorý sa po vzniku ozajstných bulvárnych novín preformoval z grajciarových na
elitný denník. Opravdivá bulvárna tlač bola jedným z dôsledkov honby časti periodík za vysokými
nákladmi najmä v čase, keď sa prehodnotila funkcia inzerátu v podnikaní s ňou. Na rozdiel od grajciarovej,
bulvár už nechcel informovať o všetkom, čo čitateľ poznať mal, aby sa v spoločnosti dokázal orientovať,
už nechcel viesť, usmerňovať, pretvárať, ale zabávať, často lacno a vulgárne. Preto sa v ňom uplatnili
najmä tzv. všeľudské témy (human interest stories), ktorých podstatou sú základné potreby človeka
bez ohľadu na jeho spoločenské zaradenie (teda peniaze, potrava a láska); čo bol predpoklad, aby ho
čítali ľudia bez rozdielu ideológií a čo bolo zasa podmienkou, aby vychádzal vo veľkých (i najväčších)
nákladoch. To, pravda, neznamená, že prvky bulvárnosti nie sú rovnako staré ako periodická tlač sama.

Preto ani zrejme prvý známy etický kódex, ktorý sformuloval práve Ch. A. Dana a ktorý je súčasťou
nižšie preloženej prednášky, nie je súborom pravidiel akéhosi dobrého bulváru, ale dobrých novín
vôbec. A keďže bulvár sotva môže byť dobrý a zlý, ale iba jemný a hrubý (drsný), nielenže nemá
„špecifický“ kódex, ale ani sa nesnaží nijaký vyznávať či dodržiavať.

Tak či tak, nech z filozofie i dikcie prednášky Charlesa A. Danu, jeho ponímania miesta žurnalistiky
v demokracii, čitateľ usúdi, či nasledujúce riadky mohol štylizovať predstaviteľ bulvárnej tlače.

CHARLES A. DANA: MODERNÉ AMERICKÉ NOVINY
Prednáška prednesená pred Združením editorov Wisconsinu v Milwaukee, v utorok 24. júla 1888.

Málokedy sa stáva, aby muž, ktorý sa aktívne zúčastňoval životných zápasov, pre ktorého každý
deň je akoby pochod a každá noc bivakovanie, dostal pozvanie od novín všetkých strán, predstavujúcich
všetky politické organizácie a takmer všetky vierovyznania, ktoré u nás máme – na stretnutie vo
Wisconsine; a tak som k vám prišiel veľmi rád, aj keď určite nie bez bázne. Wisconsinčanov poznám
odnepamäti. Vídal som ich na vojenských poliach a nikdy som nestretol jediného, ktorý by pred
nebezpečenstvom zutekal či pred nepriateľom vzal nohy na plecia.

Ani wisconsinská literatúra nie je pre mňa neznámy pojem, najmä nie tá jej súčasť, ktorú poznáme
ako Milwaukeeska škola poetiek. Robí naozaj štátu česť. Obohatila americkú literatúru o všeličo a ak
chvíľami sa dala uniesť nadmierou citovosti alebo presilou predstavivosti, treba jej to odpustiť už pre
zápal debutantiek dychtiacich po vavrínovom venci.

Už je to dávno, čo som začal robiť noviny. Na začiatku to bol literárny týždenník; týždenníkom
rozumiem periodikum, ktoré sa objavuje raz za sedem dní. Tlačili sme ho vtedy ručne a na obsluhu stroja
museli byť dvaja, jeden muž ho poháňal a tlačil a druhý nanášal čerň a odoberal hotové výtlačky;
a takto, vďaka lopote, ale aj starostlivosti, sme tie noviny tlačili celý deň, jednu jedinú ich stranu, päťsto
kusov, taký bol zhruba ich náklad, a keď sa nám podarilo vytlačiť na lise všetkých päťsto kusov, boli
sme presvedčení, že sme odviedli prvotriednu prácu. A keď tento náš lis porovnáme s mohutnými
rotačnými strojmi, ktoré duchaplnosť a génius modernej doby – génius, aký nepoznáme v nijakom inom
odvetví ľudského snaženia – postavil do služieb novinárskej profesie, sotva sa ubránime údivu nad
toľkou zmenou; jestvujú totiž rotačky, ktoré naozaj prebehnú míľu za jedinú minútu – taká je totiž
skutočná rýchlosť, pri ktorej sa tieto stroje otáčajú a predvádzajú svoju prekrásnu, výkonnú a nikdy
neprerušenú hrdlačinu; za hodinu vychrlia od dvadsať do šesťdesiat tisíc hárkov novín svetového
formátu a pri každej operácii potlačia obe strany papiera.

Intelektuálna výbava moderných novín je rovnako celkom iná ako mechanická, ktorou sme disponovali
pred štyridsiatimi či päťdesiatimi rokmi. Ak navštívite redakciu takých novín, napríklad New York
Tribune, nájdete tam menšiu armádu vzdelancov, každý s pridelenou konkrétnou úlohou, každý plní
vlastnú prikázanú povinnosť a všetci dokopy pracujú ráno čo ráno na tom zázračnom produkte, ktorý
trefne nazývame „modernými novinami“. Niekdajšie časy nič také nepoznali. Je to totiž niečo, čo
prekonáva akúkoľvek predstavivosť ľudstva spred štyridsiatich či päťdesiatich rokov. V takejto inštitúcii
stretneme predovšetkým školenú družinu spravodajcov, profesionálov, ľudí, vyznajúcich sa v každej
oblasti, ktorej sa mladí vzdelanci môžu venovať, ľudí, odchovaných alebo vysokými školami, alebo
praktickým životom na špecializovanú prácu vo zvolených sférach; a sú to ľudia nadmieru talentovaní,
ktorí dobre poznajú svet a dokážu prekuknúť klamstvo a niekedy ho aj odhaliť.

CHARLES A. DANA – JURAJ VOJTEK: MODERNÉ AMERICKÉ NOVINY
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No a potom je tu kolóna korešpondentov pôsobiacich v iných regiónoch a v iných krajinách. A tak
sa, napríklad, môže stať, že niektorý šéfredaktor newyorských novín príde ráno do redakcie a vyšle
človeka, ktorý preň pracuje v Londýne do Sankt Peterburgu, aby referoval o udalosti, ktorá sa tam
o štyri či päť dní udeje. Moderné noviny majú svoje chápadlá v pohotovosti, aby sa ihneď mohli
načiahnuť po ktoromkoľvek kúte zemegule, každé ich chápadlo má dostatočne vyvinutý cit a každý ich
nerv nám sprostredkúva tam nakopené poklady intelektuálneho bohatstva i fotografie tam odohrávajúcich
sa udalostí spoločenského života. A potom sú tu samostatné útvary pisateľov, autorov stanoviskových
textov; každý s pridelenými rezortmi, v ktorých sa špecializuje: literatúra, náboženstvo, veda, umenie,
história, politika; každý vyzbrojený špeciálnymi vedomosťami a školením na prácu v konkrétnej sfére
tejto vznešenej činnosti.

Finančné výdavky takýchto novín sú naozaj obrovské. Nepreháňam, ak týždenné výdavky novín
ako New York Tribune či New York Herald vyčíslim na 20 000 až 35 000 dolárov. A práve koncentrácia
všetkých týchto talentov a všetkých týchto zdrojov, usmerňovaná školeným intelektom, pozorujúcim
dianie všade na svete s cieľom, aby sa deň po dni dalo v jeho úplnosti predvádzať verejnosti, vytvára ten
zvláštny fenomén, ktorému vravíme moderné noviny.

Samozrejme, že takéto niečo, s takými kolosálnymi výdavkami, s takou koncentráciou rôznorodých
intelektuálnych zručností môže jestvovať len vo veľmi zaľudnenej krajine, s vysokou úrovňou civilizácie,
ktorej obyvatelia do jedného sa dožadujú tohto intelektuálneho produktu, tohto veľdiela ľudského
umenia, ktorý voláme moderné noviny. V riedko obývanej krajine, v krajine chudobnej, podobný produkt
vytvoriť nemožno, nemožno ho financovať; a navyše tam ani nenájdeme toľko intelektu a intelektuálnej
kultivovanosti, nevyhnutných na vznik podobného výtvoru. Nie je to teda nik iný, ako krajina, kto
zveruje do rúk šéfredaktora a majiteľa novín moc, aby odvádzal túto významnú intelektuálnu prácu;
a určite je to svedectvom veľkého intelektuálneho rozvoja, ak niektorá krajina dokáže zabezpečiť
a podporovať takéto noviny, a nielen jedny či dvoje, také, ako už spomínaná Tribune či Herald, ale veľa
iných v najrozličnejších mestách, všetky rovnako hodnotné, vzbudzujúce náš obdiv ako príklady nateraz
najvyššie poznaných foriem intelektuálnej produkcie človeka.

Množstvo novín je ďalšou pozoruhodnou črtou americkej civilizácie. Ich početnosť u nás vysoko
prevyšuje čísla uvádzané kdekoľvek inde. Najľudnatejšie štáty Európy, Nemecko a Veľká Británia,
nemajú v prepočte na množstvo obyvateľov toľko novín, koľko je ich u nás; a aj tie zo zahraničných
najvýznamnejšie nie sú také pestré a nevychádzajú v takom vysokom počte takých rôznorodých miest,
ako je to tu. To je ďalšia zvláštnosť Spojených štátov amerických. V britskom kráľovstve objavíte tri či
štyri londýnske noviny, jedny či dvoje edinburgské, jedny či dvoje manchesterské, čiže na celých
britských ostrovoch nie je viac než šesť či sedem novín, ktoré fungujú tak, ako som sa to pokúsil opísať.
Ľudia sa ich nedožadujú; nedokážu ich podporovať, nežijú v takých životných podmienkach, aby ich
žiadali. Zväčša vystačia s podenkovými novinami vychádzajúcimi v ich meste, alebo s londýnskymi,
ktoré sa k nim dostanú až neskôr cez deň. V Anglicku nájdeme aj ďalší okatý rozdiel; veľkej obľube sa
tam tešia týždenníky; ľudia vydržia čakať na správy celý týždeň. Svet sa medzitým môže radikálne
zmeniť, lenže oni o tom nebudú vedieť, kým sa u nich neobjavia noviny s týždennou periodicitou.
Naproti tomu u nás nenájdete významnejšie mesto s jedným až šiestimi denníkmi. To však nie je prípad
Anglicka, rovnako to nie je prípad Nemecka, ktoré sa vo všeobecnej vzdelanosti radí hneď za Anglicko.
V Nemecku jestvuje len veľmi málo prvotriednych novín a nijaké sa nevyrovnajú americkým v pestrosti
spravodajstva, v množstve zdrojov, z ktorých čerpajú či vo vynaliezavosti, používanej pri ich tvorbe.
Nemecké noviny sú ako tamojší učenci, nadmerne učené a nie vždy v zhode s tým, čo práve hýbe
ľuďmi. Lipnú na vlastných teóriách odtrhnutých od ľudu, necítia jeho pulz, nepoznajú jeho myšlienky
a nie vždy rozumejú jeho srdcu. A práve o toto sa usiluje americký šéfredaktor. Musí poznať, čo si jeho
ľudia práve myslia; musí poznať, čo cítia a musí vyslovovať ich myšlienky, inak by jeho práca vyšla
navnivoč. Ovzdušie slobody je bezpochyby alfou i omegou tvorby prvotriednych novín.

V krajine, kde v tom či onom, v politike, alebo v spoločnosti, sa stretávame s prvkami despotizmu,
sa noviny nerozvíjajú. A práve toto je jeden z dôvodov, prečo ich máme nielen také množstvo, ale prečo
aj sú také skvelé. Môže za to sloboda, môže za to schopnosť napredovať, taká typická pre Ameriku,
s ktorou sa – pokiaľ viem – nestretávame inde. Tvrdíme, napríklad, že Francúzsko je slobodná krajina.
Isteže, je to republika a predsa, ak by sme posudzovali francúzske noviny, zistili by sme, že sú všeobecne
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slabšie; že sa v nich kladie dôraz na niečo iné; že nemajú rovnakú štruktúru. Sú to prežité noviny,
s akými sme sa u nás a v Anglicku stretali pred štyridsiatimi či päťdesiatimi rokmi. Okrem účinnej,
dobre napísanej eseje, nazývanej úvodník, zvyšok je dosť nudný. Najmä spravodajstvo je vyslovene
slabé. Vo Francúzsku niet novín porovnateľných napríklad s Tribune či Heraldom v univerzálnosti
spravodajstva, v profesionalite jeho zbierania, v šírke jeho záberu či v presnosti poskytovaných zvestí.
Dôvod, prečo je to tak u nás nachádzam vo veľkolepej slobode, ktorá vládne v našej spoločnosti, kde
každý intelektuálny výhonok rastie rýchlo a nehatene prináša plody.

Noviny musia spočívať na človečenskej postati. Musia odpovedať túžbam ľudu. Musia prinášať
informácie, ktoré ľud žiada, inak nebudú nikdy úspešné. A prvou vecou, ktorú musí šéfredaktor hľadať,
je spravodajstvo. Ak noviny spravodajstvo nemajú, môžu mať všetko ostatné, predsa budú relatívne
neúspešné; pritom pod spravodajstvom rozumiem všetko, čo sa stalo, všetko, čo vonia človečinou a čo
je dostatočne dôležité, aby zaujalo a udržalo pozornosť verejnosti, či jej značnú časť. V niektorých
vrstvách spoločnosti sa stretávame s tvrdením, že treba zredukovať množstvo publikovaného
spravodajstva; že niektoré jeho druhy netreba uverejňovať. Neviem, či je to správny názor. Nemám
najmenšiu chuť podporovať v tomto ohľade nijaký abstraktný návrh; vždy som však cítil, že všetko,
čomu božská Prozreteľnosť dovolí, aby sa udialo, som s hrdosťou spravodajsky zaznamenával.

V poslednom čase sa veľa diskutuje o tom, aké vzdelanie by mal mať novinár a niektoré fakulty už
vytvorili funkčné miesta profesorov v žurnalistike. Na druhej strane onehdy som si vypočul názory
veľmi dobrých a úspešných novinárov, že špecializované univerzitné štúdiá nemôžu byť užitočné, že
jedinou postpromočnou školou, ktorú novinár potrebuje, je redakcia. Pri tomto probléme sa hodno
pristaviť.

Podľa starej nomenklatúry medzi intelektuálne odbory rátame bohoslovcov, právnikov a medikov.
Novinár, žurnalista je fenomén nový; je produktom modernej doby. V čase zrodu starého delenia
intelektuálnych profesií, keď učencov rozdelili na bohoslovcov, medikov a právnikov, nijaký novinár
nejestvoval. Vtedy spoločnosť ešte nepokročila tak, aby potrebovala noviny, preto intelektuáli sotva
mohli o nich uvažovať. Dnes však sú noviny samozrejmosť a ich tvorcov treba vzdelávať, školiť, lenže
ako? Na vzdelávaní, ktoré si novinárstvo vyžaduje, je jedna pozoruhodná črta. Nevyhnutne musí byť
univerzálne. Novinár musí poznať veľa vecí a čím ich pozná lepšie, tým je vo svojej profesii lepší.
Ignorant tu nemá šancu. Každý z nás už počul o rodine, v ktorej najbystrejší syn sa stal právnikom, druhý
bystrý medikom a napokon tretí, ten, kto v ničom nevynikal, sa stal duchovným. V prípade tretieho
mladíka bola podľa mňa voľba jeho povolania vysloveným omylom, lebo ak jestvuje povolanie, ktoré si
žiada najväčšie talenty, je to práve to, ktoré nás učí, ako žiť na tomto a ako dúfať, že budeme žiť na svete
tamtom. Vzdelaný novinár musí byť schopný diskutovať o otázkach, o ktorých vie diskutovať
seminarista. Musí byť schopný kvalifikovane uvažovať o lekárstve a musí dokonca dokázať vzlietnuť
do majestátnych výšok intelektuálnych problémov, ktoré robia veľkého právnika. Novinár musí byť
všestranný človek. Musí dokázať usúdiť, či teológia, ktorú hlása kňaz, je správna, či fyziológia príslušného
lekára je presná a či zákon, ktorý aplikuje právnik, je dobrý alebo zlý. Preto aj novinárovo vzdelanie
musí byť veľmi široké. Ak sa to dá, treba ho poslať na univerzitu3. Mal by ovládnuť všetko, čo sa tam
na nižších stupňoch vyučuje; ale – a to je ešte dôležitejšie – mali by ho poslať do školy praktického
života a aktívnej a aktuálnej praxe.

Človek tohto sveta, ktorý má plniť rolu učiteľa a radcu verejnosti musí vedieť (ak má byť jeho učenie
múdre a úspešné), aké záujmy, aké ciele, aké myšlienky a aké potreby práve znepokojujú ľudí, ktorých
oslovuje a inštruuje. Všeobecné univerzitné vzdelanie sa veľmi cení; život rodiny (nech už sa v nej
vzájomná náklonnosť cibrí akokoľvek) sa cení ešte väčšmi; ale skutočný dotyk s profesiou, pochopenie
pravidiel profesie, foriem a metód profesie, je pre novinára podľa mňa rovnako nevyhnutné. Takže po
absolutóriu vo všeobecnom vzdelaní, po tom, čo takýto kandidát získal najlepšie vzdelanie, aké mu či už
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3 Kvôli presnosti a zrozumiteľnosti treba uviesť, že autor tu uvádza slovo „college“, ktoré – žiaľ – nemá
v slovenčine ekvivalent. V USA je to integrálna súčasť univerzity, ktorá zabezpečuje študentom
vzdelávanie, ale aj materiálne potreby (ubytovanie, stravovanie), ale aj druh vzdelávania, ktoré sa tam
pestuje, vyučovanie všeobecné (v Európe ukončené strednou školou), nečlenené na vedné odbory (podľa
fakúlt), na ktoré potom nadväzuje výsostne špecializovaná výučba.
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jeho otec, alebo priatelia mohli zabezpečiť, aké sú vyhliadky špecializovaných inštruktáží v žurnalistike
doplniť jeho dovtedajšie všeobecné univerzitné kurzy? Ako dosiahnuť, aby boli čo najúčinnejšie? Ako
môže profesor, vyučujúci novinárstvo, ktorý spoza katedry prednáša všeobecnosti o predmete, pomôcť
ambicióznemu mladíkovi, ktorý dychtí po zisku niektorej z veľkých cien – a veľké ceny tu naozaj sú –
v tejto intektuálnej lotérii? Neviem si predstaviť, ako sa dá nižší stupeň univerzitnej výučby priamo
uplatniť v žurnalistickej praxi. Škola, ktorá príjme kandidáta na duchovného a usmerňuje ho kurzami
o teológii, cirkevných dejinách, homiletike, dialektike, filozofii a metafyzike, mu dáva základy profesie,
keď už všeobecné vzdelávanie má za sebou. A rovnako je to aj v prípade lekára. Študuje anatómiu,
fyziológiu a chémiu a takto sa pripravuje na tú profesionálnu dráhu, ktorej sa mieni venovať. Nemyslím
si však, že je možná špeciálna škola, na ktorej by mladý absolvent nižšieho stupňa univerzitného
vzdelávania, túžiaci venovať sa novinárčine, mohol získať nevyhnutné návyky na plnenie povinností
a činností v jeho budúcom profesionálnom živote a vôbec všeobecné skúsenosti v našom povolaní,
ktoré sa mi vidia nevyhnutné. Na to jestvuje len jedna jediná škola – redakcia a čím je redakcia lepšia, čím
je komplexnejšia, čím je mnohotvárnejšia a čím sú činnosti, na ktoré sa sústreďuje a ktoré praktizuje,
extenzívnejšie a čím je mladík, ktorý sa tu priúča svojmu povolaniu vzdelanejší, tým trvalejšie si ich
osvojuje. Redakcia je najlepším postgraduálnym štúdiom, akú adept novinárskej profesie môže absolvovať.
Dajme mu najlepšie vzdelanie a potom ho pošlime pracovať do redakcie a čím tam bude lepší šéfredaktor,
tým lepšia bude aj výučba.

Zatiaľ, pokiaľ aspoň viem, nejestvuje spísaný súpis maxím či zásad profesie, ktorými by sa mal
novinár riadiť. V prípade lekára jestvuje etická sústava i vznešená Hippokratova prísaha, ktorú múdry
človek nikdy nepošliape. Aj právnik má svoj etický kódex a regule, ktorými sa riadia súdy a pravidlá
pojednávania, ktoré si musel osvojiť; ale nikdy som sa nestretol so súpisom maxím, dokonale uspôsobených
na usmerňovanie, aspoň v hrubých črtách – práce novinára; a tak som si dovolil položiť na papier zopár
zásad, ktoré mi zišli na um a ktoré, s vaším súhlasom, vážení páni, vám teraz na úžitok mladých
novinárov prečítam:

I. Zbieraj správy, zbieraj všetky správy a nič iné, než správy.
II. Nepreber z iného periodika nič bez toho, aby si mu to pripísal.

III. Nikdy neuverejni rozhovor s človekom, ktorý o tom nevie a ktorý s tým nesúhlasí.
IV. Nikdy nepublikuj platený inzerát ako správu. Nech sa každý inzerát objaví ako inzerát;

nech sa nikto neplaví pod falošnou zástavou.
V. Nikdy neútoč na slabých či bezbranných ani argumentmi, ani nadávkami, ani zosmiešňovaním,

len ak by to bolo v záujme verejnosti bezpodmienečne nutné.
VI. Bojuj za svoje názory, ale si nenamýšľaj, že obsahujú celú pravdu, alebo jedinú pravdu.

VII. Ak máš nejakú stranu, podporuj ju. Ale si nemysli, že patria do nej všetci dobrí ľudia
a že všetci zlí sú mimo nej.

VIII. A nadovšetko, uvedom si a buď presvedčený, že človečenstvo napreduje; že ľudský
život a ľudské veci smerujú k vyšším vývojovým stupňom; a že tak sväto-sväte, ako je
Boh nad nami, budúcnosť bude svetlejšia a krajšia, než súčasnosť či minulosť.

Na jednej strane je to podľa mňa dosť všeobecný kódex, na strane druhej – ako sa mi aspoň vidí –
celkom dobre vystihuje problematiku.

Je tu však aj ďalšia vec, ktorej by som sa chcel dotknúť, konkrétne problém moci tlače. Zhodneme
sa vari v tom, že tlač je mocný nástroj. Ľudia si to uvedomujú až vtedy, keď majú neúplné informácie,
keď ich uvažovanie ešte nedospelo k výsledkom a tlač im predkladá, naznačuje a napovedá nejaký názor
a úsudok, ktoré si človek, (ak, pravda, nedisponuje, výnimočnou inteligenciou a pevnosťou charakteru)
osvojí ako všeobecne prijímaný a zaužívaný fakt. To je jedna stránka moci tlače. Je to moc a vplyv,
ktorý uplatňuje nad ľudskými mysľami neraz bez akýchkoľvek znalostí či akejkoľvek kritiky zo strany
toho, kto sa im podriaďuje. A tu je podstata našej veci. Neviem, ako sa to dá zmeniť, ak len nie tak, že
príslušný jedinec sa stane inteligentnejší a schopnejší formovať si a usmerňovať vlastný úsudok a stať
sa nezávislým od takéhoto sugestívneho vplyvu a ovládania. Ibaže to nebýva prípad každého z nás.
V tomto ohľade má tlač skutočnú a pozoruhodnú moc, a práve táto moc ma jednostaj inšpiruje k veľmi
vážnemu zmyslu pre zodpovednosť. Tu, hľa, teda máte myseľ človeka a neuvedomujúc si to, formujete
ju, usmerňujete ju, a napravujete ju v smere, ktorý nepozná a ktorý – veľmi často – nepoznáte ani vy.
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Keď však vravím o moci tlače, len takto veci nechápem; lebo moc, ktorú mám na mysli, je niečo oveľa
dôležitejšie.

Ako si spomínam, pred pár rokmi sme tu mali ohromný a ďalekosiahly konflikt, ktorý poznamenal
naše srdcia a naše životy, o probléme otroctva. Tlač bola vtedy rozdelená, časť na jednej a časť na druhej
strane; tá na druhej strane nemá prečo byť na to dnes pyšná. Vtedy tlač bola ozajstná veľmoc a túto svoju
silu využívala prevažne pre dobro ľudu; teraz, keď sa pozeráme na tento mohutný konflikt s odstupom,
teší nás, tých, ktorí mali šťastie aspoň troškou sa na ňom podieľať, teší nás ten veľkolepý rezultát, ktorý
sa napokon dosiahol – dosiahol, aj keď, ako vieme, cez krv, požiar a slzy, ktoré vyryli do tejto krajiny, do
dejín nášho sveta, ryhu, čo zub času nikdy nezacelí. A práve v tomto vidím moc tlače; je to moc schopná
šíriť pocity ľudu, hlas spravodlivosti, príklady múdrosti, rozhodnosť vlastenectva, tlkot srdca celého
národa. Ak sa však tlač vydá v takýchto prípadoch zlým smerom, ako to urobili naši priatelia z druhej
strany tohto konfliktu, jej úsudok, jej lopota, jej moc vyjdú navnivoč. Pominú sa. Môžete ju hľadať, už jej
niet, všetky jej snaženia sa stratili ako po východe slnka obschne rosa.

Jestvuje však aj ďalšia funkcia tlače, spätá s uvádzanou, o ktorej som zatiaľ nerozprával, a dokonca
ešte významnejšia. Tu, v našej slobodnej vlasti vkladá naša ústava do rúk exekutívy ohromnú moc. Niet
na tomto svete kráľa, vladára, autokrata, ktorý by disponoval takým vplyvom, takou mocou, akú má
prezident Spojených štátov amerických. Predpokladajme, že sa niekedy, nedajbože, dostane na post
prezidenta muž, ktorý tak ovplyvní srdcia všetkých našich občanov, že nebudú počuť varovné hlasy
múdrosti a dajú jeho ambíciám voľný priebeh a voľné pole. Predpokladajme, že takýto muž kúsok po
kúsku odstráni obmedzenia, dané mu ústavou. Predpokladajme, že pošliape veľký princíp osobnej
slobody – to najvznešenejšie dedičstvo, ktoré nám odkázali naši otcovia, ktorý je životodarnou miazgou
tejto republiky; predpokladajme, že tento princíp pošliape; bude mať v rukách výkonnú moc, dokonca
aj súdy budú náchylné mu posluhovať, armáda bude počúvať a plniť jeho rozkazy. V čom potom
budeme hľadať záštitu našich spoločenských slobôd pred jeho ambíciami? V tlači. V slobodnej tlači. Ak
každá iná záštita padne, slobodná tlač zostane jedinou ochrankyňou slobôd, ktoré mienime postúpiť
našim deťom, a – ako aspoň dúfame – obhajkyňou republiky v celej jej majestátnosti a sláve na večné
veky vekov.

(Z anglického originálu: The Modern American Newspaper. A Lecture delivered before the Wisconsis
Editorial Association, at Milwaukee, on Tuesday, July 24, 1888. In DANA, Charles A. The Art of
Newspaper Making. New York: D. Appleton and Company, 1895, s. 1 – 24.)
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Ladislav Novomeský
ako faktický vydavateľ Národnej obrody

JÁN TRACHTA

Na niektoré z okrúhlych výročí Národnej obrody (1945 – 1948) pozval výkonný
šéfredaktor Ján Trachta (1914 – 1993) niekdajších ešte žijúcich redaktorov Národnej
obrody do modrého salónika hotela Carlton v Bratislave. Vtedy – prvý a posledný
raz – sa v pripravenom napísanom prejave (čo nebolo jeho zvykom) zaoberal
ekonomickými problémami Národnej obrody. Dozvedeli sme sa, čo sme si predtým
neuvedomovali, že Ladislav Novomeský (1904 – 1976) väčšmi než šéfredaktorom
(do redakcie chodil zriedkavo, ale písomné a telefonické odkazy posielal hojne) bol
vlastne via facti vydavateľom Národnej obrody. Nekonečné finančné starosti museli
predstavovať pre neho obrovskú záťaž, veď bol povereníkom školstva a mal tiež
stranícke funkcie.Vidno, ako veľmi mu na týchto novinách muselo záležať. Trachtov
prejav som si vtedy vyžiadal, doma ho založil a zabudol naň. Až teraz pri usporadúvaní
svojho archívu som ho našiel. Znovu som si uvedomoval, ako Novomeský, dlhoročný
redaktor slovenských komunistických novín v Prahe, po vojne túžil mať ľavicovo
orientované, ale nepartajné noviny a s nezvyčajnou urputnosťou na tie časy ich
udržoval pri živote napriek nekončiacim finančným ťažkostiam.

Juraj Charvát

O ekonomických problémoch Národnej obrody sme v redakcii nezvykli často hovoriť.
Nazdávam sa, že pri tomto jubilejnom stretnutí môžeme aspoň krátko venovať pozornosť
problémom, ktoré nás sprevádzali od Košíc cez Bratislavu, Žilinu a znova Bratislavu do Prahy,
problémom, ktorých ťarcha spočívala hlavne na Lacovi Novomeskom.

Košice

Prvé čísla Národnej obrody vyšli vo februári 1945 krátko po oslobodení doráňaných Košíc
ručnou sadzbou v malej kníhtlačiarni sv. Alžbety na Szatmáryho ul. 4, kde v miestnosti vedúcej
(3,5 × 2,5 m) bola aj redakcia (čísla 1 – 3).

Štvorstranové čísla 4 – 41 sa už sádzali v kníhtlačiarni Atheneum na Štefánikovej ul. 96.
Vychádzali sme 3-krát týždenne. Posledné číslo vyšlo 9. mája len na dvoch stranách, lebo
redacia sa už sťahovala do Bratislavy.

V tom čase mala redakcia dve miestnosti na riaditeľstve železníc v Košiciach, na tom istom
poschodí, kde som obnovil aj činnosť povstaleckej Zpravodajskej agentúry Slovenska (ZAS).
Posledné správy sme upravovali v korektorskej miestnosti tlačiarne, kde sme sa striedali
s redakciou Pravdy (vtedy ju viedol Frico Biheler). V tlačiarni bola aj expedícia, výtlačky sa
rozdeľovali medzi kolportérov. Administráciu sme nemali.
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Košice v tom čase boli hlavným mestom republiky. Zasadalo plénum SNR, zostavoval sa
zbor povereníkov, schválil sa Košický vládny program, prvítali sme prezidenta Beneša s pani
Hanou, najprv v divadle, potom bola recepcia v Jakubovom paláci, kde sme sa zhromaždili
v nepatričných batledressoch. Košice patrili povstaleckému Slovensku. S vládnou delegáciou
z Moskvy cez Chust na Podkarpatskej Rusi prišiel do Košíc aj Laco Novomeský a okamžite
začal organizovať vydávanie novín.

Novomeský vybavil, aby Národná obroda vychádzala ako orgán Slovenskej národnej
rady, ktorá tým prevzala jej financovanie. Náklady na tlač a platy redaktorov išli vtedy na účet
SNR, ale nepamätám sa, že by sme niekedy boli dostali nejakú faktúru.

Bratislava

Do Bratislavy sme prišli z Košíc vlakom cez Budapešť, lebo železničná doprava na Slovensku
bola celkom ochromená. Bolo to 12. mája. Bratislava bola oslobodená 4. apríla, takže miestne
orgány už fungovali. Novomeský zariadil tlač Národnej obrody v Grafických tlačiarenských
podnikoch Pravdy. Ja som pomocou povereníka SNR pre informácie Michala Chorvátha a predsedu
Národného výboru Antona Vaska vybavil pre redakciu miestnosti na Hviezdoslavovom námestí
14/V. po hodinárovi, ktorý ušiel. Malo to byť dočasné umiestnenie, ale ostali sme tam až do zániku
Národnej obrody.

Novomeský žiadal 14. 9. 1945 predsedníctvo SNR o pridelenie budovy na Štefánikovej ul. 17,
kde bolo nemecké kníhkupectvo a Deutsche Arbeitsfront. Typ bol dobrý, ale budovu pridelili
inému. Na to redakcia 3. októbra žiadala predsedu Zboru povereníkov o pridelenie budovy a
tlačiarne v Bratislave alebo v Žiline. Novomeský podporil túto žiadosť 9. októbra listom Karolovi
Šmidkemu. Z listu, v ktorom vysvetľuje význam a poslanie Národnej obrody, citujem:

„Národná obroda už dnes združuje schopných obetavých mladých ľudí, ktorí robia
časopis s oddanou láskou, čo je v našich pomeroch aj veľká vzácnosť aj veľký kapitál pre
budúcnosť. Obrodu poznáš a myslím, že súhlasíš so mnou, keď navrhujem, aby sa vyšlo
tomuto časopisu ďalekosiahle v ústrety a aby sme sa my snažili urobiť z neho centrálny
orgán slovenskej vlády. Keď sme v Moskve a v Chuste uvažovali o založení Obrody, mysleli
sme vybudovať z nej jednotný orgán Rady a len rýchle rozbehnutie nášho verejného
straníckeho života po straníckych koľajách zatlačilo pozíciu Obrody do úzadia. Pri tom
všetkom však, nazdávam sa, nemôžem sa vzdať úmyslu z Obrody vybudovať dobre vybavený,
nepartajný vládny časopis. Uváž láskavo tieto námety a prosím Ťa, aby si si úmysel redaktorov
Obrody, ako aj úmysel môj, z Obrody vybudovať solídny oficiálny orgán osvojil a všemožne
podporoval“.

Aj po tejto intervencii bol výsledok nulový. Na umiestnení redakcie a tiež administrácie na
Františkánskom námestí sa až do konca nič nezmenilo. Tlač ročníka 1945 sme skončili číslom
221, ktoré patrilo už denníku, v Bratislave sme vytlačili ročník 1946 a čísla 1 – 28 z ročníka 1947.
Od čísla 29 sme tlačili v žilinskej tlačiarni, ktorú medzitým prevzala Pravda.

Pre úplnosť treba spomenúť, že v tomto „bratislavskom období“ sme sa rozšírili o filiálnu
redakciu v Prahe, ktorá začala činnosť 17. októbra 1945. Spočiatku sídlila v Spálenej ul. 53/IV.
a od 8. júna 1946 sme získali pri budove pražského rozhlasu na Balbínovej ul. 16 tri miestnosti.
No kým sa tam redakcia stihla presťahovať, jednu miestnosť nám odmurovali.

Žilina

Náš prechod do Žiliny bol dosť hladký, hoci sme museli prácu redakcie i administrácie
výrobne i distribučne preorientovať na novú tlačiareň. V sobotu 2. februára vyšlo posledné
číslo v Bratislave a v nedeľu 3. februára už ďalšie číslo 29 v Žiline.

JÁN TRACHTA: LADISLAV NOVOMESKÝ AKO FAKTICKÝ VYDAVATEĽ…
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Táto zmena sa ukázala byť finančne nevýhodná. Aj sťažila prácu redakcie, keď prevažnú časť
rukopisov bolo treba posielať vlakom z Bratislavy so Žiliny, ale hlavne sa zvyšovali náklady na
dobudovanú redakciu, ktorá musela byť prítomná aj v Žiline, na ďalekopisy, na telefóny do Žiliny,
do Prahy, na vlakovú poštu atď. Jedinou výhodou Žiliny bola jej výhodná dopravná poloha pre
distribúciu, nakoľko nad ránom odchádzali zo Žiliny spoje na všetky smery.

A tak bolo rozhodnuté znovu sa sťahovať. V Žiline sme tlačili do 27. apríla 1947 po číslo 98.
Sťahovanie späť do Bratislavy trvalo týždeň. V nedeľu 4. mája 1947 vyšlo v Bratislave 99.
číslo vo väčšom formáte. Hospodárska situácia však aj naďalej ostávala nevyjasnená, ťažkosti
s vydávaním neprestávali.

Nekončiace finančné starosti

Ťarchu tlačiarenských a mzdových nákladov sme začali pociťovať už po 1. júni 1946, keď
Slovenská národná rada na zásah svojho predsedu Lettricha zrušila v Národnej obrode podtitul
„orgán SNR“ a o pár mesiacov prestali aj dotácie, hoci Lettrich sľúbil prevziať záväzky Národnej
obrody. Národná obroda od začiatku nemala vydavateľa a ťarcha tejto funkcie chtiac-nechtiac
spadla na plecia Laca Novomeského. Do júna postačilo, že je to orgán SNR. Po tomto termíne však
predsedníctvo SNR oznámilo, že Národná obroda nielenže nie je, ale ani nebola orgánom SNR.
Takúto nepravdu a vedomý podraz si Novomeský s Lettrichom vyjasnili a SNR potom zaplatila
svoje dlžoby vo výške 792 tisíc korún. Po júni 1946 dlžoby znovu rástli a len „sekera“ v tlačiarni
dosiahla výšky takmer tri a pol milióna starých korún. Začali sa vymýšľať záchranné akcie.

Laco Novomeský sa začiatkom decembra 1946 obrátil listom na vtedajšieho podpredsedu
vlády Viliama Širokého a požiadal ho o súhlas, aby majitelia viazaných vkladov (vkladov z čias
vojny a starších, ktoré od konca vojny nebolo možné z banky vybrať) venovali zadržané
peniaze na Národnú obrodu s tým, aby táto podpora nepodliehala majetkovým dávkam.

Tento plán sa neuskutočnil a dlh bol zaplatený z peňazí obuvníckeho podniku v Baťovanoch
poskytnutých za predplatenú novinovú reklamu. Tieto peniaze som osobne doviezol do Žiliny
a zaplatil tlačiarenský účet. Aj redakcia sa snažila zabezpečiť ďalšie vydávanie novín
mimoriadnymi číslami s hospo-dárskymi prílohami, domácimi aj zahraničnými. Každý predplatiteľ
bol súčasne úrazovo poistený. Ohlas mala tiež akcia „Deti povstania“. Deti narodené v období
SNP dostali darček zo zásob organizácie UNRRA.

Laco Novomeský začal rokovať s reprezentantmi oblastných riaditeľstiev znárodneného
priemyslu. Očividne získal od nich predbežný súhlas, lebo 2. decembra 1946 mi to napísal. Pri
rokovaní druhej gernitúry sa však ukázalo, že také jednoduché to nebude, ako sa vysokí
šéfovia zásadne dohodli na prvej schôdzi.

Na druhej schôdzi v mojej prítomnosti sa rokovalo po dvoch linkách:
– o budúcom obsahovom zameraní novín,
– o revíznej správe, ktorú predložil prednosta prvého odboru povereníctva priemyslu a

obchodu Padušický 18. júna 1947.
Podľa nej k 30. 4. 1947 dosahovali dlžoby 1 823 824 a aktíva asi 830 tisíc Kčs.
V redakcii je zamestnaných 18 redaktorov a na honorároch sa vyplatilo za minulý rok okolo

milióna korún, čo sa rovná platom ďalších 12 redaktorov. Okrem toho sú ďalší administratívni
zamestnanci. Pre noviny, ktoré vychádzajú v týždni 5-krát na 6 stranách a raz na 8 stranách aj 50 %
terajšieho stavu zamestnancov v redakcii je vysoký, hovorí Padušického správa. V prvých štyroch
mesiacoch sa na platoch vyplatilo 654 tisíc korún, spolu s ostatnými osobnými nákladmi vyše
milióna. Súčasne správa kritizuje pokles príjmov z inzercie a reklamy v prvom polroku.

Záver: ak sa má podnik zachovať, musia sa po vydavateľskej, administratívnej a obchodnej
stránke urobiť podstatné zmeny.
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Uzavretie dohody sa aj naďalej preťahovalo aj pre reorganizáciu priemyslu. Tlačiareň stále
naliehala na zaplatenie dlžoby. Ďalšie dejstvo tejto histórie je zaznamenané na ďalekopisnom
zázname: „Odkaz pre dr. Frisa od bratislavskej redakcie Národnej obrody (Trachta): Dnes
som podpísal dohodu s Osídlovacím úradom (dr. Cech), takže na sobotu máme zaistenú
sumu, o ktorej sme hovorili, odhliadnuc od dohody s priemyslom, na ktorú som už dnes
dostal záväzné listy od piatich riaditeľstiev znárodneného priemyslu. Teda na sobotu je
prvá suma zaistená, na čo môžem dodať aj písomné doklady. Prosím vec Obrody zariadiť
tak, aby sme zo strany tlačiarne mali pokoj aspoň do prvého, do kedy chceme aj ostatné veci
realizovať a položiť celý podnik na zdravú základňu.“

K definitívnej dohode však stále ešte nedošlo a Národná obroda vychádzala ďalej podľa
rámcových zmlúv s jednotlivými riaditeľstvami znárodneného priemyslu.

Memorandum

Všetky tieto dohadovania, prieťahy a predovšetkým z nich vyplývajúca neistota mali nemalý
vplyv na prácu redakcie. Vystihuje to aj vyhlásenie závodného výboru redakcie poslané na
adresu „P.T. šéfredaktora a zainteresovaných činiteľov Národnej obrody“ 2. júla 1947. Hovorí
sa tam o technických ťažkostiach ktoré sťažujú prácu redaktorov, ako je napr. „zastavenie
pražského diaľkopisu, vypínanie telefónov, zastavovanie dodávok z tlačovej agentúry,
neplatenie honorárov, všetko pre neplatenie dlžôb.“ „Takéto ťažkosti vyvolávajú v redaktoroch
pocit neistoty. Pracovná morálka je priamo závislá od pocitu sociálnych istôt.“

Pri najbližšej príležitosti som toto vyhlásenie ukázal Novomeskému. Neprekvapilo ho.
„Čudujem sa, že to nenapísali už dávno. Mne to ide na nervy už tretí rok.“

Preberali sme znovu možnosti ako vyriešiť túto zúfalú situáciu. Napokon som vytiahol
Memorandum, ktoré vypracoval jeden člen našej redakcie ešte koncom roka 1945. Novomeskému
sa myšlienka zapáčila, najmä bystré zdôvodnenie, ktoré vylučovalo vonkajší vplyv na noviny.

Myslím, že toto Memorandum bolo popudom na založenie Obrody, nakladateľskej a
vydavateľskej spoločnosti s r. o. A tak konečne po troch rokoch dostala Národná obroda
vydavateľa a dala sa na svoju poslednú púť do Prahy.

Praha

Na tretie výročie svojho založenia vyšlo 3. februára 1948 prvé číslo Národnej obrody
tlačené v Prahe s hlavičkou NÁRODNÁ OBRODA, nezávislý denník a v tiráži: hlavný redaktor
Laco Novomeský, zodpovedný redaktor Dr. Bohumil Marko, vydáva Obroda, nakladateľská a
vydavateľská spoločnosť s r. o., tlačí kníhtlačiareň Orbis a. s., Praha XII., Stalinova 46.

Mýlil by sa však každý, kto by sa nazdával, že už bolo všetko v poriadku. Prešli sme do
hlavného mesta začiatkom februára 1948. Na jeho konci sa odohrali udalosti, ktoré rozhodli
o ďalších osudoch republiky. Pomery pre vydávanie tlače sa radikálne zmenili.

Pokiaľ ide o redakciu, opakovala sa v horšom meradle situácia, ktorú sme poznali v Žiline.
Zvýšili sa výrobné náklady. Musela sa posilniť pražská redakcia, ale aj tak väčšina rukopisov
dochádzala z Bratislavy. Pre skorú uzávierku nedostávali sme do novín najčerstvejšie správy
ani z Bratislavy, ba ani z Prahy napriek tomu, že sme robili dve mutácie a pri „senzačkách“ aj tri.
Tento raz sa vyhrocovali rozpory predovšetkým medzi pražskou a bratislavskou redakciou.
Ich rozsah zachycovala vzájomná korešpondencia. Postupne sa to síce urovnalo, ale asi mesiac
či dva po februárovom víťazstve KSČ začali znova kolovať správy o zániku Obrody.

Ako sa ukázalo, tieto chýry tento raz neboli plané. Komunisti nepotrebovali bezpartajné
noviny. Pokyn na zánik dal Václav Kopecký, čs. minister informácií a člen politbyra ÚV KSČ.
Národná obroda prestala vychádzať posledným číslom z 30. mája 1948.

JÁN TRACHTA: LADISLAV NOVOMESKÝ AKO FAKTICKÝ VYDAVATEĽ…



44OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 1 – 2

Iracký konflikt
ako učebnica žurnalistiky

VÍTĚZSLAV  HORÁK

Nič nie je staršie ako včerajšie noviny. Spravodajstvo o irackom konflikte v roku 2003 je
dávno za nami a len málokto si dnes spomenie na jeho skutočný priebeh. Už tento fakt veľa
prezrádza o tom, ako je v skutočnosti vnímaná mediálna informácia. Jej bezprostrednosť a
reálny alebo skoro reálny čas sú pre nás známkou jej kvality a relevancie. Ohliadnutia po
rokoch ale majú nesporne tú výhodu, že môžu dávať do súvislostí veci, ktoré v okamihu
spravodajstva vnímame skôr živelne než reflektovane. Asi najviac to platí o neverbálnych
vizuálnych informáciách. A práve v prípade irackého konfliktu jednoznačne nešlo len o obrazy
vojny, ale aj o vojnu obrazov. A ako každá vojna, mala aj tá spravodajská svojich stratégov, do
ktorých dielne sa pre žurnalistu oplatí krátko nahliadnuť.

SPRAVODAJSKÉ  HRY:  BOLI  SME  PRIAMO  PRI  TOM(?)

Významným bojiskom počas irackej krízy v roku 2003 boli televízna obrazovka a stránky
novín. Úspech akcie sa v tomto prípade nemeral len vojenskými kritériami, ale v rozhodujúcej
miere aj úspechom informačných stratégií aktérov krízy. V tzv. západných demokraciách je
bežné intenzívne sa starať o obraz politiky na verejnosti. Tlak na potvrdenie správnosti
americko-britského postupu bol však v tomto prípade omnoho väčší. Ani medzi tradičnými
spojencami, akými sú USA a Veľká Británia na jednej strane a Nemecko a Francúzsko na druhej
strane, totiž nejestvoval konsenzus o nutnosti vojenského riešenia konfliktu. Chyby v militárnej
oblasti sa pri rozsahu akcie nedali vylúčiť. Chyby v spravodajskej oblasti sa práve preto
nesmeli pripustiť.

Na poli spravodajstva sa azda najvýraznejšie prejavila nerovnosť síl oboch zúčastnených
strán. Evidentné zavádzanie zo strany irackého ministra informácií al-Sahafa bolo na Západe
po niekoľkých dňoch konfliktu vnímané skôr ako smiešne a trápne. Emotívne tvrdenia nešetriace
vulgarizmami striedalo tvrdohlavé ubezpečovanie o neohrozenosti irackých obranných síl.
Vďaka premrštenej rétorike však pôsobilo bezmocne a priehľadne. Nástojčivé presviedčanie
jednoducho nikdy nedosiahne vierohodnosť suverénneho tvrdenia. V internete sa rýchlo
začali objavovať stránky tvrdo ironizujúce výroky a osobu ministra. Osudnou sa al-Sahafovi
stala jeho vlastná veta, ktorou sa snažil podkopať vierohodnosť nepriateľského spravodajstva:
“They are lying every day” (Klamú každý deň).
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Na americkej strane bola informačná stratégia oveľa rafinovanejšia. Nechala vzniknúť
nový fenomén na poli spravodajstva – tzv. embedded journalism, alebo skrátene – embed-
ment, ktorý spočíva v začlenení novinárov do bojových jednotiek. Už počas druhej svetovej
vojny síce jestvovali prípady investigatívnych novinárov a fotografov pripravujúcich reportáže
a zábery priamo z bojových línií. Naviac bolo pokrytie obrazoviek živými vstupmi z frontových
oblastí (live coverage) dobre známe už z vojny v Perzskom zálive v roku 1991. Embedment bol
ale nový priamou integráciou žurnalistov do jednotiek, ktorá podliehala koncesii zo strany
americkej vlády. Neobmedzoval sa však len na amerických a britských novinárov, aj keď ich
početná prevaha bola evidentná.

Embedment v novom svetle odhalil starý problém objektívnosti mediálnej informácie. Priama
účasť žurnalistov na bojových akciách, spravodajstvo podávané do jednotlivých domácností
živým satelitným prenosom v reálnom čase. Oba uvedené faktory nechávajú vzniknúť auru
autentickosti takto podanej mediálnej informácie. Jednak sú novinári civilnými osobami, ktoré
nepatria do establišmentu americkej armády. To stimuluje obraz ich nezávislosti. Na druhej
strane sugeruje bezprostredná účasť na udalostiach konfliktu objektívnosť podanej správy.
Čím bližšie k bojovej línii spravodajstvo vzniká, tým vierohodnejšie sa javí príjemcovi. Centrom
diania bol Irak. Centrom žurnalistov okrem embedded a bagdadskej skupiny novinárov bol ale
Kuvajt. Veľké očakávania na strane príjemcov informácií boli preto spojené s priamymi vstupmi
západných novinárov z bojových línií.

Z Bagdadu prichádzali správy úplne inej kvality. Počas vojny tu bola umiestnená skupina
novinárov odkázaná na informácie z  tlačových konferencií irackého ministra informácií. Ich
činnosť podliehala koncesiám Ministerstva informácií, ktoré prideľovalo jednotlivým štábom
pri výjazdoch a rozhovoroch domácich „sprievodcov“ (minder). Pod zámienkou uľahčiť
jazykovou a kultúrnou bariérou sťažený kontakt západných žurnalistov s obyvateľstvom,
umožnili detailne kontrolovať prácu novinárov. Po nočných bombardovaniach organizovalo
ministerstvo výjazdy štábov do vybraných štvrtí irackej metropoly, v ktorých údajne bolo
zasiahnuté civilné obyvateľstvo. Iracké vedenie sa šikovne pokúsilo využiť prítomnosť
západných novinárov pre vlastné ciele. Zábery zbombardovaných obytných domov, či
zranených civilistov z bagdadských nemocníc mali živiť obraz Ameriky ako bezohľadného
agresora. Stupeň dôveryhodnosti takto získaných informácií však bol z hore uvedených
dôvodov veľmi nízky, na čo mnohí novinári priamo poukazovali vo svojich živých vstupoch.

Pre dôveryhodnosť informácie sa ako najdôležitejšia ukázala stigma bezprostrednosti. Ani
vstupy bagdadských novinárov preto nemohli reálne konkurovať embedded. Samotné vizuálne
informácie boli spravidla absolútne netransparentné. Odkázanosť publika na vysvetľujúce
komentáre bola logicky veľmi vysoká. Monochrónne, zrnité a značne roztrasené obrazy
spravodajských vstupov priamo z frontových línií sa paradoxne stali mienkotvornou zložkou
spravodajstva. V skutočnosti však práve embedded podliehali relatívne prísnemu výberu zo
strany americkej vlády. Po výbere podpisovali rozsiahly kódex asi 50-tich pravidiel, ktoré mimo
iného určovali aj obsah spravodajských vstupov. Kombinácia vierohodnosti zdroja v očiach
verejnosti a zároveň priam ideálnej možnosti vplyvu zo strany americkej armády – to bol reálny
charakter modernej informačnej stratégie.

Zároveň bol však embedment nemalým rizikom a mohol sa ľahko stať kontraproduktívnym.
Verejnosť je v Amerike tradične citlivá na vojnové obete vo vlastných radoch. Tzv. kolaterálne
škody je ochotná do istej miery tolerovať len na strane nepriateľa. Viacmenej zbytočné
nasadenie civilistov v riskantných bojových akciách preto nemusí byť vnímané pozitívne.

VÍTĚZSLAV HORÁK: IRACKÝ KONFLIKT AKO UČEBNICA ŽURNALISTIKY
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Preto bolo nutné od začiatku prezentovať embedment nie ako zbytočný hazard, ale ako hrdinský
čin v záujme verejnosti – jej základného práva na informácie.

Ako však spolu súvisia bezprostrednosť a  objektívnosť informácie? Je rozumné domnievať
sa, že bezprostredná informácia embedded je objektívnejšia než sprostredkovaná z kuvajtského
štábu alebo od domácich komentátorov? Čo má byť predmetom objektívnej informácie, zlomok
reality podaný očitými svedkami udalostí, alebo komplex skutočnosti zhodnotený z kritického
odstupu komentátora či politického analytika? Veľká nejednoznačnosť panuje už v našej
základnej intuícii o objektívnosti informácie. Často sa nám zdá byť práve nedostatok kritického
nadhľadu a odstupu príčinou neadekvátnosti. Presne opačne sa ale hodnotiaca reflexia často
javí ako neobjektívna. Problémom embedded nie je možno neadekvátnosť v podaní jednotlivých
faktov, ale celkom určite výpovedná hodnota ich informácií, ktoré zachytávajú výhradne
partikulárne udalosti. Embedment vojnové udalosti skôr ilustruje než vyčerpávajúco
dokumentuje, alebo dáva do súvislostí.

Prezident George W. Bush ukončil prvé dejstvo irackého konfliktu priam pompézne.
Začiatkom mája 2003 pristál stíhačkou na americkej lietadlovej lodi Abraham Lincoln oblečený
do uniformy, aby dvojznačne oznámil, že „bojové akcie v Iraku sú do veľkej miery ukončené“.
Zábery opäť obleteli svet. Takisto aj neskoršia správa o tom, že sa Abraham Lincoln v tom
čase už nachádzala v blízkosti pobrežia USA pri San Diegu. Bola dokonca zámerne pozdržaná,
len aby na nej malo ešte zmysel pristáť stíhačkou. Takisto bolo nutné loď otočiť smerom na
voľné more, aby na záberoch prezidenta nebolo vidno kalifornský breh. Ukončiť vojnu sa iste
dá aj dekrétom od stola oválnej pracovne v Bielom dome. Vtedajší hovorca americkej vlády Ari
Fleischer však 6. mája 2003 vysvetlil (alebo skôr nechtiac prezradil), že prezident „to chcel
urobiť čo najrealistickejšie“.

SPRAVODAJSKÉ  DOHRY:  OBRAZY  OBETÍ  A  OBETE  OBRAZOV

Iracká kríza zažívala približne rok po skončení vojnových operácií pozoruhodnú dohru. Na
oboch svojich frontoch – v irackých mestách a v médiách – sa opäť neúnavne bojovalo.
Podstatným rozdielom však bolo, že zatiaľ čo v Iraku bojovali ako v roku 2003 miestni povstalci
proti spojencom, v médiách sa objavili pre americký vojnový establishment nepríjemné obrazy
týraných zajatcov, ktoré boli trofejou západných médií ako televízie CBS, britského denníka
The Daily Mirror a amerických novín The Washington Post.

Ale nemýľme sa: prvé zverejnené zábery zajatcov boli už v tom čase približne rok staré.
Každý si spomenie na rozčarovanie americko-britských predstaviteľov, keď vtedajší iracký
minister al-Sahaf nechal zverejniť zábery amerických vojnových zajatcov pri výsluchu, medzi
nimi i zranených. Bez chvíle váhania sa odvolávali na Ženevskú konvenciu č. 3, ktorá výslovne
zakazuje verejnú exhibíciu a ponižovanie zajatých vojakov (čl. 13 III GA I-IV). Američania
dobre vedeli, že ide o zábery, ktoré môžu zamiešať verejnou mienkou doma a v už aj tak
pobúrenej kontinentálnej Európe.

Ďalšie mediálne známe zábery zajatca – tentokrát Saddama Husseina, ktorého Američania
našli v jeho provizórnom úkryte, si však v ničom nezadali s predchádzajúcimi obrazmi amerických
zajatcov. Hussein, strapatý, uvláčený a špinavý starec, akoby náhodou natočený práve pri
lekárskej prehliadke zahrnujúcej hľadanie vší či vizitáciu chrupu. Zlomený Saddam poslúchajúci
bez výhrad inštrukcie ošetrujúceho lekára. Môžu zábery kedysi mocného diktátora byť
ponižujúcejšie? Ženevské konvencie v tomto prípade už nikto neprivolával.
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Rozhodujúcim úderom proti mediálne živenému imidžu spojencov ako kultivovaných
osloboditeľov – nositeľov západných hodnôt, ktorí naliehavo apelujú na dodržiavanie Ženevských
konvencií však boli až fotografie zverejnené americkou televíziou CBS, ktoré stvárňujú týranie
irackých zajatcov zo strany amerických vojakov. Korenie a cynickú príchuť celému prípadu dodal
fakt, že zábery pochádzajú z budovy väzenia v Abu Ghraib neďaleko Bagdadu, ktoré bolo medzi
Iračanmi povestné krutosťami Saddamovho režimu proti predstaviteľom vtedajšej opozície.
Posolstvo celej aféry pre iracké obyvateľstvo, ktoré obrazy videlo v televíziách Al Jazeera a Al
Arabia, malo nasledovnú zjednodušenú podobu: v Abu Ghraib sa mučilo pred vojnou aj po nej.
Aký je teda v skutočnosti prínos amerického „oslobodenia“?

Obranná stratégia oficiálnych miest v Amerike a Británii mala hneď niekoľko odlišných
tvárí. V podstate sa málokto pokúsil pravosť fotografií priamo spochybniť. Bolo by asi zbytočné
poukazovať napríklad na fakt, že fotografie sú až príliš jasné a ľahko „čitateľné“, než aby mohli
byť považované za viacmenej náhodné zábery vo vypätej situácii týrania zajatcov. Očakával
by niekto skôr rozmazané momentky než pózovanie so zajatcami? Asi nie, aj keď britský The
Observer sa s podobnou myšlienkou pohrával.

Fakt, že fotografie stvárňovali skôr zinscenované pózy než skutočné udalosti však celú
aféru skutočne staval do iného svetla. Strácal sa tým totiž dokumentačný charakter fotografií.
Teoreticky bolo možné argumentovať tým, že zábery boli urobené „na pamiatku“ budúcich
vojnových veteránov. Otázne však je, či by to bol istý druh poľahčujúcej okolnosti. Veď
fotografie boli zdrojom rozhorčenia práve preto, že stvárňovali epizódy bezúčelnej zábavy
amerických vojakov so zajatcami, ktorí napríklad pred publikom pobehujú nahí a simulujú sex.
Ak by sa však potvrdilo, že zábery sú dokumentáciou výsluchových metód vojenskej tajnej
služby, bolo by to paradoxne pre mnohých prijateľnejšie. V opačnom prípade totiž vznikal
pocit, že Američania nemajú udalosti v Iraku úplne pod kontrolou – a to ani vo vlastných
radoch. Americkí predstavitelia boli manévrovaní do bezvýchodiskovej situácie. Prijateľné
nebolo ani jedno z možných vysvetlení záberov.

Väčšina pokusov sa snažila o spochybnenie výpovednej hodnoty záberov, ale pomerne
veľkou okľukou. Veď napríklad opakovane dôrazne vyhlásiť: „Všetko dôkladne prešetríme“,
znamená nepriamo povedať: „Samotné zábery nie sú dosť jasné“, „Nič nie je dokázané“ či
„Uvidíme!“ a pod. Je to veľmi efektívna protiobrana – práve preto, že je skrytá. Navodzuje sa
tým totiž podstatne iná situácia. Už nie fotografie potvrdzujú isté činy, ale fotografie samotné
treba potvrdiť. Zjednodušene povedané, diskusia upriamuje svoju pozornosť predovšetkým
na obrazy samotné a menej na činy, ktoré stvárňujú.

***

Inou stratégiou bola bagatelizácia. Diala sa v princípe dvomi cestami. Na jednej strane sa
americká armáda snažila celému prípadu zobrať punc senzácie, keď poukazovala na fakt, že
o týraní zajatcov vedela, nikdy ho neskrývala a dokonca šiestich svojich vojakov už v marci
2004 – teda ešte pred zverejnením fotografií – obvinila. Štyroch ďalších údajne už vtedy
vyšetrovala. Armáda naznačovala, že sa novinári vlamujú do otvorených dverí. Druhou cestou
bagatelizácie bolo spochybnenie reprezentatívnosti fotografií pre udalosti v obsadenom Iraku.
Išlo o to stvárniť ich ako trestuhodné kriminálne činy, ktoré sú nežiaducim sprievodným javom
hlavnej udalosti – oslobodenia krajiny spod vlády zločinného režimu. Práve tu Američania
dobre vedeli, že musia podobne rozhodne ako proti prívržencom Saddama Husseina
postupovať aj proti zločincom z vlastných radov. Toľká deklarovaná odhodlanosť vyšetriť a

VÍTĚZSLAV HORÁK: IRACKÝ KONFLIKT AKO UČEBNICA ŽURNALISTIKY



48OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 1 – 2

potrestať zločiny bez ohľadu na pôvodcu priam navodzovala pocit, že je americká armáda
nebodaj vďačná za pomoc poctivých novinárov pri odhaľovaní hanebných zločinov.

Obrazy padlých vojakov takisto patrili už počas vojny do kategórie tých nežiaducich. Len
krátko pred škandálom z Abu Ghraib sa pritom objavili správy o snahe cenzurovať zábery
americkou vlajkou prikrytých rakví, v ktorých sa vojaci „vracali“ späť k svojim rodinám. Táto
aféra bola zo strany americkej armády dosť nešťastne zvládnutá. Pretože čo je senzačnejšie:
fotografia korby lietadla plnej rakví, alebo fotografia korby lietadla plnej rakví, ktorú sa snaží
americký establishment cenzúrovať? Publicita týchto záberov bola teda čiastočne až výsledkom
podozrenia zo skrytej cenzúry. Zároveň tým vedenie armády len upozornilo na svoje obavy, že
americký občan bude mať pocit, že rakví je priveľa a bude vnímať americké aktivity v Iraku len
v znamení strát a nie v znamení ich prínosu. V konečnom dôsledku však bolo rakví o to viac –
na stránkach novín a obrazovkách v miliónoch nielen amerických domácností.

SVETOVÝ  TERORIZMUS  A  OBRAZY

Iracký konflikt nám bol neraz prezentovaný ako súčasť boja proti svetovému terorizmu.
Významnou zbraňou teroristov sa v posledných rokoch stali práve obrazy. Padajúce mrakodrapy
World Trade Center, straty na ľudských životoch v stovkách alebo tisícoch západnou
spoločnosťou ani ekonomikou pravdepodobne neotrasú. Inak je to s obrazmi týchto udalostí.
V rukách médií sa tieto udalosti menia na posolstvá. Stávajú sa z nich znaky, ktorých princípom
je, že v nich vnímame vždy viac než v skutočnosti sú. Svetový terorizmus rýchlo pochopil silu
týchto prostriedkov a je oveľa ďalej, než skôr primitívna informačná stratégia irackého
ministerstva informácií z roku 2003.

V posledných rokoch teroristi posolstvami pre západný svet nešetrili. Videonahrávky
topteroristu Bin Ládina, zábery improvizovaných a symbolických popráv rôznymi
extrémistickými skupinami, či obrazy unesených civilistov pravidelne zapĺňajú obrazovky a
titulné strany západných novín. Ciele svetového terorizmu a našich médií sa očividne prekrývajú.
Obom ide v prvom rade o publicitu. Pradoxne asi najlepšie kvóty médiám prinášajú obrazy,
ktoré pre ich údajnú brutalitu nikdy nepublikovali. Najmä nahrávkam popráv sa systematicky
skôr vyhýbajú, aj keď o nich hovoria.

Teroristi svojimi posolstvami útočia priam na základy kedysi neohrozenej západnej kultúry,
ktorá v prvom rade spočíva v pocite istoty a bezpečnosti. Udržujú istú mieru nervozity medzi
obyvateľstvom  a dosahujú veľmi reálne politické ciele. Asi každý si spomenie na reakciu
španielskych ľavičiarov, ktorí po útokoch v Madride stiahli svoje jednotky z Iraku. Médiá,
ktoré sa často skrývajú za fundamenty demokratického sveta ako sloboda názoru a podnikania,
si musia uvedomiť, že sa nepriamo podieľajú na ich podkopávaní.

Adresa autora: Dr. VÍTĚZSLAV HORÁK, e-mail: vitanhorak@hotmail.com,
vedecký pracovník, Institut für Kunstwissenschaft und Medientheorie, Karlsruhe
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Reality show:
Má divák na výber?

MARCEL  LINCÉNYI

Reality show je nový fenomén v zahraničí, ako aj na Slovensku. Tento druh zábavných
programov si získava divákov na celom svete a má úspech takmer vo všetkých
televíziách, ale aj v ostatných médiách. Slovo reality show je momentálne asi
najsklonovanejším slovným spojením. Vysielané relácie dosahujú rekordnú
sledovanosť, počúvanosť, a výtlačky novín o reality show majú rekordnú čítanosť.
Čo je to vlastne reality show? Pod reality show rozumiem zostrih nepretržitého
monitorovania vybraného okruhu osôb, ktoré sú podrobne sledované na každom
kroku. Nevyhnutnou súčasťou je konfliktnosť či vyhrotenosť situácií, ktorým sú
účastníci vystavovaní. To sú najmä programy ako Big Brother či VyVolení. Programy
ako SuperStar sú skrátka len zábavné programy, ktorým iba pridali autori populárnu
nálepku.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje odborná literatúra k tejto téme. O reality show je okrajová
zmienka v štúdii Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020: „Reality show spočíva
v permanentnom sledovaní vybraných ľudí v ich každodenných situáciách podobne ako
napríklad Big Brother v Nemecku. Tvorcovia relácií sa snažia o čoraz väčšiu autentickosť.
Počítačové príšery začínajú nudiť. Tvorcom ide viac o emócie, pocity – navodenie čo
najautentickejšieho pocitu, napríklad strachu.“1

Definícia reality show nie je jednotná. Väčšina definícií však hovorí o tom, že ide o nehrané
reakcie reálnych ľudí v autentických životných situáciách. Podľa českého psychológa Jeronýma
Klímeša vlna úspešnej reality show dokáže vyburcovať celý národ. „Presne ako v obdobiach
pred vojnami klesá počet tých, ktorí sú nevyhranení. Národ sa rozdeľuje na tvrdých priaznivcov
a rovnako tvrdých odporcov reality show a to, naopak, formuje obe tieto skupiny.“2

Český odborník na médiá Ján Pomuk Štepánek chápe reality žánre ako veľkolepé stelesnenie
Warholovej vízie o pätnástich minútach slávy pre každého. „Ide o to ešte navyše stvoriť
dokonalý mediálny produkt, ktorý bude ďalej reprezentovať show aj niekoľko mesiacov po
tom, čo zmizne z obrazovky. Chce to hviezdy, spevákov, kapely, modelky.“3  Ďalší český
odborník na médiá Michal Brož považuje reality show za náhradu za tradičné večerné programy,
ľahké porno či vykalkulovaný krutý voyerizmus.4

1 GÁL, F., MESEŽNIKOV, G., KOLLÁR, M. Kapitola 21: Médiá. Východiskový stav a podstatné trendy. In
Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava : IVO, 2003; Dostupné na internete: <http:/
/www.government.gov.sk/miklos/vizia_2020/IVO_kapitola_21_media.doc>

2 KLIMEŠ, J. Kde se bere síla reality show? Dostupné na internete: <http://sweb.cz/Jeronym.Klimes/clanky/
psychologie/reality_show.htm>

3 ŠTĚPÁNEK, J. P. Tvrdá realita. In Hype lifestyle magazín, 2004, s. 54.
4 BROŽ, M. Reality show & sitcom: co nám ve skutečnosti nedopřejí domácí televizní kanály? In Britské

listy, 11. 6. 2004, s. 1.
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Český dokumentarista a filmový teoretik Vít Janeček povedal o reality show toto: „Reality
show úzko súvisí s dávnymi túžbami dosiahnuť taký spôsob autenticity, ktorý nie je len
podobou reality, ale ktorý sa jej simultánne dotýka. Televízia teda túto starú potrebu
priamého prenosu naplnila vďaka moderným technológiám.“ Dodal, že princíp reality show
je úplne jednoduchý a táborový vedúci dokáže podobnú hru vymyslieť do pol hodiny. „Ide
o to vymyslieť rafinovanú hernú štruktúru plnú nečakaných prekvapení, zápletiek, ktoré
permanentne udržujú pozornosť. V tom sú diváci komerčných televízií a pubertálne deti
identické cieľové skupiny.“5  Český filozof Miroslav Petříček prináša zase novú definíciu
pojmu reality: ,,Realita je prameň informácií. Realita je to, čo núti meniť modely, čo falzifikuje
hypotézy. Téze realita je správa potom zodpovedajú úplne nové modely.“6

Pojem reality show sa stal akými symbolom televízneho vysielania konca 20. storočia. Tomuto
fenoménu sa darí v Spojených štátoch a v západných európskych krajinách. Tieto programy sú
dynamické, napínavé, zvrátené a televíznych divákov to núti zapnúť si televíziu opäť. Reality
show predchádzali televízne súťaže, ktoré boli populárne v 50-tych rokoch. V 70-tych rokoch
Chuck Barries začal zverejňovať osobné detaily, ktoré umožňovali divákom väčšiu identifikáciu
s účinkujúcimi. Za prvú skutočnú reality show sa považuje séria od PBS s názvom Americká
rodina, ktorá sa vysielala v USA a mala 12 dielov. Najznámejšími reality shows sú Survivor, The
Apprentice, Amazing Race, The Contender, Pop idol, Big Brother, Surreal Life, The Bachelor, Fear
Factor, Simple life.  Úspech reality show tkvie vo fenoméne nazývanom americký sen. V súťaži ide
o zhustenú verziu amerického sna alebo rozprávkového príbehu, ktorý by sa mohol volať ako sa
z hlúpeho Jana stala popová hviezda. „Podľa odborníkov sa priemerní ľudia, ktorí stratili
možnosť sebarealizácie, môžu mať pocit sily zasiahnuť do behu sveta.“7

Vlna reality show zahlcuje slovenského diváka čoraz viac. V priebehu necelého roka sa fenomén
reality show dostal aj do slovenských médií a stal sa nástrojom konkurenčného boja. Diváka
každý deň bombardujú programy s témou reality show. Rozhodol som sa preto spracovať výskum,
v ktorom som si dal za cieľ zanalyzovať programovú štruktúru slovenských televízií a zistiť, koľko
hodín tohto žánrového typu je v bežný týždeň v televíziách. Dospel som k nasledovným výsledkom:
V jednom týždni slovenského diváka zahlcuje až vyše 39 hodín programov, ktoré majú známky
reality show. Tento typ programov je na obrazovkách každý deň. Najhoršie na tom bol slovenský
divák v sobotu, keď televízie ponúkli takmer desať hodín programov reality show. V piatok a
v sobotu ponúkala verejnoprávna televízia po tri hodiny programy s reality show, čo je pre
bežného diváka nebezpečné. Nie každý divák si totiž uvedomí, že sa nemôže stelesniť vo všetkom,
čo vidí a mal by selektovať televízne programy tak, aby boli pre neho prínosom.

Vo svojom výskume som analyzoval programové štruktúry slovenských televízií v čase od
soboty 11. februára 2006 až do piatka 17. februára 2006. Sledoval som programovú štruktúru
v Slovenskej televízii, televízii Markíza a televízii Joj. Sumárne tieto televízie odvysielali programy
s typom reality show v spomínanom čase spolu 39 hodín a 25 minút. Najviac reality show odvysielala
televízia Joj  –  až 29 hodín 50 minút. To je, ako keby jedna televízia vysielala celý jeden deň iba
reality show a ešte ďalší deň by zaradila do svojho programu vyše päť hodín reality show. Na
druhom mieste skončila Slovenská televízia, ktorá vysielala týždenne reality show v dĺžke 9 hodín
a 25 minút. Prekvapujúco najmenej reality show v tomto týždni zaradila do programu televízia
Markíza  –  len v dĺžke 2 hodiny 10 minút. Treba však uviesť, že táto televízia nedávno ukončila
program reality show Big Brother, s ktorým nemala veľký úspech.

5 JANEČEK, V. What does reality show? Vít Janeček o reality show. Dostupné na internete: <http://
www.dokument-festival.cz/files/zk_pictures_230_516_c2016d40.pdf>

.6 PETŘÍČEK, M. Úvod do teorie médií Dostupné na internete: <http://visions.cz/media_activism_theory/
uvod_do_teorie_medii>. Cit. 25. 10. 2005.

7 ČERNUŠÁKOVÁ, B., DORIČOVÁ, D., VOJTÉNYIOVÁ, D. Nový fenomén – reality show. In Hospodárske
noviny, 31. 12. 2004, s. 18.
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V skúmanom týždni sa najviac objavovali na obrazovkách programy VyVolení 2 na televízii
Joj a program Slovensko hľadá SuperStar II. v Slovenskej televízii. Tieto programy zaraďovali
televízie do programovej štruktúry takmer každý deň a sústreďovali sa do hlavného vysielacieho
času od 19.00 hod. do 21.00 hod. Program VyVolení 2 na TV Joj pokračoval do neskorých
večerných hodín. Televízia Joj vysielala VyVolení 2  –  denný súhrn každý deň. V pondelok
diváci mohli vidieť Výber, v stredu Výzvu, vo štvrtok Protiúder a v sobotu bol hlavný program
Duel. Okrem toho zaraďovala televízia vo svojom vysielaní večerný program Noc VyVolených
a programy v neskorých hodinách opakovala. Hlavný program Slovenskej televízie Slovensko
hľadá SuperStar bol v piatok večer, pričom televízia tiež vysielala sprievodné programy. Cez
týždeň Hviezdne hniezdo, Magazín a tiež Talkshow.

Sobota: Alarmujúci je fakt, že slovenské televízie neponúkli jeden deň bez reality show.
Najhoršie na tom bol slovenský divák v sobotu, keď televízie ponúkli takmer desať hodín
programov reality show. Podieľala sa na tom najmä televízia Joj s hlavným programom VyVolení 2
– Duel vo večerných hodinách. Dá sa povedať, že na televízii Joj v sobotu od 20.05 hod. do
neskorých večerných, respektíve ranných hodín v pondelok, bola takmer len reality show. Dokopy
je to od 20.05 hod. do 5.25 hod. až 6 hodín a 5 minút vysielania reality show. Rovnako na tom bola
v sobotu aj Slovenská televízia, ktorá opakovala v ranných hodinách Slovensko hľadá SuperStar
II. Od 10.45 hod. Do 14.40 hod. tak televízny divák na tejto televízii nemal inú voľbu. S večerným
programom Hviezdne hniezdo vysielala Slovenská televízia v sobotu až 3 hodiny a 40 minút
reality show. Fakt je o to vážnejší, že prakticky počas časti doobedia a poobedia na verejnoprávnej
televízii bola iba reality show. Oveľa lepšie to však nebolo ani po iné dni.

Nedeľa: V nedeľu odvysielali televízie program s reality show v čase 2 hodiny a 55 minút.
Verejnoprávna televízia zaradila po 19.00 hod. program Hviezdne hniezdo s časom 25 minút.
Televízia Joj zase večer vysielala denný súhrn VyVolení 2 a dokopy v nedeľu divák mohol
vidieť na tejto televízii až 2 hodiny 30 minút reality show.

Pondelok: V pondelkových programových štruktúrach televízií zase mohol nájsť divák
štyri hodiny a 50 minút reality show. Slovenská televízia vysielala Hviezdne hniezdo aj
v pondelok s časom 25 minút. Joj tu však zvýšila reality show na 4 hodiny 30 minút.

Utorok: V utorok boli vo vysielaní spolu 3 hodiny 25 minút programu s reality show.
Verejnoprávna televízia vysielala Magazín – Slovensko hľadá SuperStar II. V dĺžke 45 minút.
Jojka vysielala reality show v dĺžke 3 hodiny 25 minút. S reality show tu konkurovala už aj
komerčná televízia Markíza, ktorá zaradila do programovej štruktúry program Zámena manželiek
s dĺžkou 1 hodina 20 minút.

Streda: S reality show súperili všetky tri televízie aj v stredu. Bez piatich minút by to bolo
presne sedem hodín reality show. Verejnoprávna televízia súperila s Magazínom a Hviezdnym
hniezdom s dĺžkou 55 minút. Markíza sa snažila preraziť s reality show Nákupná horúčka, ktorá
trvala 50 minút. Televízia Joj pripravila v stredu pre televízneho diváka program VyVolení 2 –
Výzva, ktorá s Nocou VyVolených a nočným opakovaním trvala 5 hodín a 10 minút.

Štvrtok: Vo štvrtok 16. februára mohol divák vidieť 6 hodín 15 minút reality show. Slovenská
televízia vysielala program Slovensko hľadá SuperStar II.  –  Magazín, ktorý trval 40 minút.
Program reality show VyVolení na TV Joj presahoval opäť 5 hodín.

Piatok: V piatok trvali programy s reality show 5 hodín 35 minút. Na televíznom trhu už
tradične dominovala verejnoprávna televízia s hlavnou reláciou Slovensko hľadá SuperStar II.
Celý program trval neuveriteľné tri hodiny. Televízia Joj mala v piatok jedinýkrát kratší pro-
gram s reality show ako Slovenská televízia. Program VyVolení 2. dosahoval v piatok na Joj len
2 hodiny a 35 minút.

Adresa autora: Mgr. MARCEL LINCÉNYI, e-mail: marcel.lincenyi@pobox.sk
Bohrova 9, 851 01 Bratislava 5

MARCEL LINCÉNYI: REALITY SHOW: MÁ DIVÁK NA VÝBER?
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Reality show v televízii – 11. február 2006
až 17. február 2006

Sobota – 11. február
STV
10.45 – 11.20 Slovensko hľadá SuperStar II
11.20 – 11.50 Slovensko hľadá SuperStar II
11.50 – 12.25 Slovensko hľadá SuperStar II
12.25 – 12.50 Slovensko hľadá SuperStar II

– Talkshow
14.10 – 14.40 Slovensko hľadá SuperStar II

–  Rozhodnutie
18.25 – 19.10 Activity show
19.10 – 19.30 Slovensko hľadá Superstar II

– Hviezdne hniezdo
Spolu: 3 hodiny 40 minút

J O J
20.05 – 23.00 VyVolení 2 – Duel
00.40 – 01.25 Noc Vyvolených
03.00 – 05.25 VyVolení 2 – Duel
Spolu: 6 hodín 5 minút

Nedeľa – 12. február
STV
19.05 – 19.30 Slovensko hľadá SuperStar II

– Hviezdne hniezdo
Spolu: 25 minút

J O J
21.05 – 22.00 VyVolení 2
23.45 – 00.30 Noc VyVolených
02.25 – 03.15 VyVolení 2
Spolu: 2 hodiny, 30 minút

Pondelok –  13. február
STV
19.10 – 19.30 Slovensko hľadá SuperStar II

– Hviezdne hniezdo
Spolu: 20 minút

J O J
20.05 – 22.00 VyVolení 2 – Výber
22.30 – 23.25 Noc VyVolených
02.15 – 03.55 VyVolení 2  –  Výber
Spolu: 4 hodiny 30 minút

Utorok – 14. február
STV
20.55 – 21.40 Slovensko hľadá SuperStar II

– Magazín
Spolu: 45 minút

Markíza
20.00 – 21.20 Zámena manželiek
Spolu: 1 hodina 20 minút

J O J
21.05 – 22.05 VyVolení 2
22.50 – 23.40 Noc VyVolených
03.00 – 03.45 VyVolení 2
04.45 – 05.35 Noc VyVolených
Spolu: 3 hodiny 25 minút

Streda – 15. február
STV
03.40 – 04.10 Slovensko hľadá SuperStar II

– Magazín
19.05 – 19.30 Slovensko hľadá SuperStar II

– Hviezdne hniezdo
Spolu: 55 minút

Markíza
20.00 – 20.50 Nákupná horúčka
Spolu: 50 minút

J O J
20.05 – 22.00 VyVolení 2 – Výzva
22.55 – 23.45 Noc VyVolených
03.05 – 04.40 VyVolení 2 – Výzva
04.40 – 05.30 Noc VyVolených
Spolu: 5 hodín 10 minút

Štvrtok – 16. február
STV
20.50 – 21.30 Slovensko hľadá SuperStar II
Spolu: 40 minút

J O J
21.05 – 22.05 VyVolení 2
22.45 – 23.25 Vyvolení 2 – Protiúder
23.25 – 00.15 Noc VyVolených
03.30 – 04.15 VyVolení 2
04.15 – 04.45 VyVolení 2  –  Protiúder
04.45 – 05.35 Noc VyVolených
Spolu: 5 hodín 35 minút

Piatok – 17. február
STV
20.05 – 20.40 Slovensko hľadá SuperStar II
20.40 – 21.20 Slovensko hľadá SuperStar II
21.20 – 22.00 Slovensko hľadá SuperStar II
22.00 – 22.30 Slovensko hľadá SuperStar II

–  Talkshow
23.50 – 00.25 Slovensko hľadá SuperStar II
– Rozhodnutie
Spolu: 3 hodiny

J O J
22.10 – 23.10 VyVolení 2
00.45 – 01.30 Noc VyVolených
03.25 – 04.15 VyVolení 2
Spolu: 2 hodiny 35 minút
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Koordinácia komunikácie vládnych rezortov
– ilúzia alebo reálny cieľ?

MIRIAM  FIŤMOVÁ

„Veríme, že pravda je nezničiteľná a svätá, že poskytovanie verejných informácií je
skutočnou štátnou službou... že každý občan má  právo na rovnaké, plné, zrozumiteľné
a aktuálne fakty o svojej vláde.“

(Národná asociácia vládnych komunikátorov USA)

Vznik každej novej vlády prináša so sebou aj odbornú diskusiu o tom, či je možné
koordinovať komunikáciu vládnych rezortov. Táto otázka sa objavuje s nástojčivosťou
opakovane napriek tomu, že v demokratickej Slovenskej republike nemáme tradíciu
jednofarebných vlád – a toto jednoduché konštatovanie zároveň obsahuje v sebe odpoveď
na otázku danú v nadpise.

Je po voľbách, zvyknite si – platí to aj pre vládnu komunikáciu, pokiaľ sa mení vedenie
vlády zásadným spôsobom, teda ak dochádza k zmene premiéra. Nie inak tomu bolo v roku
1998, keď nastupovala prvá Dzurindova vláda, ktorá nastavovala úplne nanovo štandardy
komunikácie s médiami po mečiarovskom mlčaní či zatajovaní informácií pre médiá. Ficova
vláda nemusí nastavovať štandardy nanovo, keďže nájde dobre koordinovaný a účelne
štrukturovaný Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, avšak bez pochýb ho „vymetie“
tak, ako aj celý Úrad vlády povolebným spôsobom typickým pre Slovensko.

Sú tu však pravidlá a štandardy, ktoré by mali zostať nezmenené – i keď ľudia sa
pochopiteľne menia. Pracovať pre vládu na postoch zásadných pre komunikáciu skutočne
nemôže nik, kto sa s jej líniou nestotožňuje. Múdre pravidlo však vraví, že len hlupák sa učí
z vlastných a nie z už vykonaných chýb – preto dovoľte citát teoretika A. Školkaya, ktorý vo
svojej štúdii Komunikácia vlády videl (prvú) Dzurindovu vládu takto: „... koaličná forma
vlády a osobné politické ambície často znemožňovali prezentáciu vlády a vládnych zámerov
v médiách ako výsledok kolektívneho a teda spoločného rozhodnutia.“

S týmto konštatovaním je žiaľ, možné súhlasiť, otázkou je, kam z tejto situácie von – najmä
ak aj keď slovenská trojica vo vládnej koalícii (aj osobnostne) signalizuje, že jeden subjekt
bude udávať zásadný tón, avšak ďalšie dva nebudú zaiste mlčať a budú presadzovať nielen
body svojej politickej agendy, ale aj svoje stanoviská počuteľným spôsobom.

V tejto situácii zohrajú svoju rolu hovorcovia: Vzhľadom na to, že výkon štátnej
administratívy realizujú v Slovenskej republike na rozhodujúcich pozíciách nominanti politických
strán, rovnako aj  kľúčovými komunikátormi a hovorcami štátnych inštitúcií sa väčšinou

MIRIAM FIŤMOVÁ: KOORDINÁCIA KOMUNIKÁCIE VLÁDNYCH REZORTOV…
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stávajú ľudia s politickým zázemím. Toto špecifikum prináša so sebou subordináciu hovorcu
svojmu nadriadenému nielen po linke vládnej (napr. v prípade hovorcu vlády je jeho priamym
nadriadeným vedúci Úradu vlády), ale aj po linke straníckej (čiže predsedovi strany, ktorá
nominovala predsedu vlády).

Hovorca v administratíve nastupuje v ideálnom prípade do funkcie spoločne so svojím
nadriadeným – politickým nominantom. Ak sú komunikačné procesy v inštitúcii profesionálne
nastavené, mal by sa stať integrálnou a do úvahy branou súčasťou úzkeho tímu politika.
Znamená to, že má možnosť prichádzať s nápadmi, zároveň však z komunikačného hľadiska
posudzuje a komentuje krátkodobú i dlhodobú agendu svojho nadriadeného. Je to totiž práve
hovorca, ktorý musí so svojím tímom skĺbiť dva zvyčajne úplne rozdielne záujmy.

V prípade hovorcu vlády sú to dva často na pohľad nezlučiteľné uhly:
® byť advokátom postojov (vysvetľovať zmysel vládnych opatrení),
® byť advokátom médií v štruktúrach vlády, zabezpečujúc ich požiadavky.
Zároveň platí, že hovorca štátnej inštitúcie je obvykle prvým na trecej ploche medzi záujmom

médií, ktoré sa pokúšajú získať informáciu, ktorá zvýši ich čítanosť či sledovanosť, a záumom
štátnej organizácie, ktorú reprezentujú – teda informovať občanov (a voličov) o svojich
aktivitách, názoroch či plánoch (pokiaľ majú tieto pozitívny dopad na život občanov či vývoj
preferencií politika).

Slovenská skúsenosť ukazuje, že hovorcami v štátnej správe sa len v zriedkavejších
prípadoch novinári či komunikační poradcovia bez politickej príslušnosti. Zvyčajne postrádajú
manažérsku skúsenosť, čo môže viesť k nedorozumeniam najmä vtedy, ak popri realizácii
právomocí hovorcu riadia komunikačný či tlačový odbor príslušného orgánu štátnej správy.
Osadenstvo týchto oddelení na mnohých rezortoch tvoria štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú
svoju prácu bez rozdielu na orientáciu vládnucej garnitúry, takže základnú líniu štátnej politiky
aplikuje práve vedenie oddelenia. Úrad vlády SR je iným príkladom práve preto, že jeho tím je
dynamický a v kontexte iných úradov veľmi dynamický, takže presne zrkadlí agendu predsedu
vlády.

Predstavovať si, že hovorca vyťažený dennodennou operatívou (v ideálnom prípade istený
tímom ľudí pracujúcich na detailnej stratégii a „long-time thinkers“ ako aj analytikmi) bude
organizovať koordinačné stretnutia hovorcov, ktoré prinesú konkrétne výsledky, je ilúziou.
Hovorcovia sa môžu dohodnúť na čomkoľvek, základnú líniu aj tak určia politici samotní –
a ak budú spory v koalícii, čo pri rôznorodosti slovenských koalícií je vlastne nevyhnutné,
voliči budú nútení načúvať koaličným i vládnym sporom nielen o agende, ale aj o osobných
postojoch jedného politika k druhému, ako tomu bolo aj v minulosti.

Neznamená to, že pracovná koordinácia hovorcov a tak kľúčových koordinátorov
jednotlivých vládnych rezortov nemá zmysel – naopak. Iste sú tu namieste koordinačné
stretnutia, konferenčné telefonáty, zdieľanie spoločných kľúčových stanovísk – to všetko je
dnes vďaka informačným technológiám hračkou.

Nemení to však nič na veci, že vládne strany sú stranami POLITICKÝMI, ich nominanti vo
vláde sú POLITIKMI a tomu podlieha aj ich komunikácia.

Adresa autorky: Mgr. MIRIAM  FIŤMOVÁ, e-mail:  fitmova@interel.sk.
Autorka bola hovorkyňou (1999 – 2001)1. Dzurindovej vlády, dnes pracuje

v komunikačnom poradenstve a je doktorandkou na FiF UK
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Aktuálna novinárska príručka v češtine

Stephan Russ-Mohl – Hana Bakičová: Žurnalistika. Komplexní průvodce praktickou
žurnalistikou. Grada Publishing,  Praha 7,  2005,  292 s. Přeloženo a upraveno z německého
originálu Das Hand- und Lehrbuch, nakl. F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und
Medieninformationen, Frankfurt am Main, 2003. České vydání s podporou nadace Stiftung
Presse-Haus, Essen, odborná spolupráce PhDr. Václav Moravec, odb. as. fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy, Praha.

Dr. Stephan Russ-Mohl je univerzitný profesor
komunikácie a publicistiky vo švajčiarskom Lugane,
ale 16 rokov pôsobil na Slobodnej univerzite
v Berlíne. Študoval v Mníchove, Konstanci, v USA,
ale aj v Taliansku. Česká novinárka Hana Bakičová
študovala v Prahe Vysokú školu ekonomickú a
v rokoch 2000/01 sa v Berlíne na Slobodnej
univerzite zúčastnila na študijnom programe
Europäische Journalisten-Fellowships, ktorý viedol
práve prof. Russ-Mohl. Keď profesor vydal svoju
najnovšiu knižku, Hana Bakičová ju za odbornej
spolupráce starostlivo preložila a pre českého
čitateľa na mnohých miestach doplnila stručnými
vsuvkami o situácii v Česku v tej ktorej novinárskej
oblasti. Z tejto širšej spolupráce vznikla v češtine
odborná príručka a učebnica pre novinárov, elévov a
poslucháčov novinárstva, ktorá chce byť čo najbližšie
praxi, ale súčasne oboznamuje čitateľa s niektorými
vedeckými poznatkami, výsledkami vedeckých
výskumov z oblasti žurnalistiky a komunikácie.
Hneď na začiatku chcem povedať, že tak vznikla
príručka dobrá, živá, obsažná, aktuálna,
s množstvom ilustrácií, väčšinou z novinových
výstrižkov, ktoré vhodne dopĺňajú daný text.

Vedecké poznatky
V zozname literatúry sú uvedené okrem veľkého

množstva iných aj mená všeobecne známych
nemeckých novinovedcov (Brecht, Bücher, Dovifat,
Groth, Kunczik, Luhmann, Noelle-Neumann,
Ronneberger, Rühl, Saxer atď.), ale v knižke nie je
žiadna kapitola o novinárskych teóriách, ani ináč
nie sú uvedené teoretické názory týchto (ani
amerických) zakladateľov (Bücherova zakladateľská
práca vyšla pred 100 rokmi) a budovateľov vedy
o žurnalistike. Nakoľko ide o praktickú príručku
nemusí to tam byť, ale ja si myslím, že by
nezaškodilo, keby sa aj praktickí novinári dozvedeli,

že nejaká veda o žurnalistike tu vôbec existuje alebo
sa aspoň zväčša na univerzitách prácne vyvíja.

Prednosťou tejto príručky je, že čitateľ sa na
viacerých miestach oboznámi s výsledkami
vedeckých výskumov. Tieto výskumy sa však
zväčša týkajú vstupov a výstupov (ku
konzumentom, k publiku) do a zo systému
novinárskej komunikácie, ktoré sa dajú skúmať
sociologickými metódami a ktorých výsledky sú
v čase i priestore veľmi pohyblivé, menlivé. Otázky
„čistej“ teórie, nemenné konštanty, ako aj odpoveď
na otázku, čo je podstatou javu, nemožno zistiť
tak, že sa budeme pýtať ľudí na ulici s mikrofónom
v ruke. Takéto odpovede nám uvedené výskumy
nemôžu priniesť.

Za funkcie žurnalistiky sa tradične označujú:
informovanie, publicita a cez ňu aj kontrola verejného
života, vzdelávanie, socializácia (vedenie ľudí
k prospešným spoločenským cieľom), integrácia
spoločnosti. Pre túto príručku je príznačné, že takéto
tradičné charakteristiky dopĺňa výsledkami
vedeckých výskumov. Aj kapitola Funkcie
žurnalistiky je doplnená výsledkom amerického
výskumu nazývaného agenda setting, ktorý dospel
k záveru, že masové médiá sústreďujú našu
pozornosť len na niekoľko málo tém a udalostí, ktoré
sa ocitajú vo svetle záujmu verejnosti. Takéto
sústreďovanie pozornosti verejnosti na veľmi
ohraničený počet tém nazývajú odborníci agenda
setting, lebo prostredníctvom tejto skutočnosti je
významne ovplyvňovaný priebeh (agenda)
verejného života.

Iný príklad uvádzania výsledkov výskumu
poskytuje kapitola o výbere správ v redakcii. Podľa
akých kritérií sa správy v redakcii vyberajú? Kto
ich vyberá a na základe čoho? Touto otázkou sa
v päťdesiatych rokoch začali zaoberať v USA a tento
výskum dostal názov gatekeeper (strážca, vrátnik,



56OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 1 – 2

brankár). Zistené kritériá výberu sa väčšinou
uvádzajú podľa formulácií autorov Galtung – Ruge.
Sú to najmä: aktualita, blízkosť, geografická,
politická, kultúrna, status centrálnosti či
regionálnosti, osobný vplyv, ďalej dynamika, čo
značí, či prenáša nejaké prekvapenie, valencia na
negativizmus (sem patrí známe americké heslo „len
zlé správy sú dobré správy“) či pozitivizmus,
personifikácia, t. j. či za udalosťou stojí človek (ľudský
dotyk), etnocentrizmus  – správam z vlastného
kultúrneho prostredia sa dáva prednosť. Čím správa
obsahuje viac týchto kritérií, tým má väčšiu šancu,
že bude vybratá na uverejnenie. (Tieto kritériá sú
uvedené aj v mojich skriptách z r. 1991.)

Tretí príklad môžeme vziať z kapitoly Správy
a politika, kde sa hovorí, že vedci zaoberajúci sa
komunikáciou, sa už desaťročia venujú politickému
spravodajstvu a jeho vplyvu na politiku a
rozhodovanie vo voľbách. Zástupcovia mohučskej
školy predložili empirické štúdie, podľa ktorých
nemeckí novinári pôsobili ako skrytí volební
pomocníci, kým anglosaskí novinári skôr odhaľovali
korupciu, škandály, špinavé obchody. Novšie štúdie
ukazujú, že nastupujúca generácia novinárov sa
oveľa menej delí na politicko-stranícke tábory a
chápu samých seba skôr ako neutrálnych
sprostredkovateľov informácií. Na druhej strane ale
vnucujú politike svoje pravidlá, keď robia z politiky
show: nevšímajú si programy politických strán,
upínajú sa najmä na politikov ako osoby, na ich
súkromie, škandály okolo nich, čoho dôsledkom je
otrávenosť ľudí z politiky. Médiá spoluvytvárajú a
podporujú rozmrzelosť z politiky, čo má negatívny
vplyv na rozvoj demokracie v krajine.

Trendy vývoja
Za významný prínos tejto príručky považujem

kapitolu Trendy v žurnalistike a v spoločnosti,
ktorá nebýva súčasťou takýchto príručiek. Akým
smerom sa žurnalistika v spoločnosti bude ďalej
vyvíjať? Trendy, ktoré zrejme budú ovplyvňovať
žurnalistiku v budúcich rokoch, vidí autor takto:

Naša spoločnosť sa mení tempom, ktoré berie
dych, zmeny prebiehajú stále rýchlejšie. Je to dané
predovšetkým úžasným technologickým rozvojom,
v posledných rokoch najmä v oblasti počítačov a
telekomunikačných technológií.

Za tejto situácie sa aj žurnalistika stáva
rýchlejšou, cieľom je čo najväčšia aktuálnosť.
Dôsledkom je rastúca povrchnosť správ.

Klasické informačné technológie (televízia,
počítače, telefón) sa dajú multimediálne prepojiť do

jedinej informačnej diaľnice. Vydavateľské domy sa
rozvíjajú do podoby lokálnych a regionálnych
informačných uzlov celosvetovej siete. Noviny
tlačené na papieri budú možno pripadať ľuďom o 20
rokov rovnako staromódne, ako sú pre nás poštové
dostavníky. Raz nám budú malé počítače
s modemom a skladacou obrazovkou pripadať
samozrejmé ako telefón alebo farebná televízia. Keď
budú vydavateľské domy doručovať svoje produkty
elektronicky, ušetria až 80 % zo svojich nákladov
(za tlač a distribúciu). Kto si bude chcieť nejakú
časť informácií prečítať na papieri ráno pri stole,
môže si ju sám vytlačiť. Už dnešné počítačové deti
budú možno čítať noviny z mobilného displeja, ktorý
budú stále nosiť so sebou, ako dnes mobilný telefón.
Pracovné miesta v redakciách sa premenia na
terminály.

Spoločnosť sa bude ďalej demokratizovať.
Vďaka internetu si už dnes môže hocikto lacno
zriadiť webovú stránku, nemusí vlastniť
vydavateľstvo s celou tlačiarňou.

Informačná potopa sa ďalej rozlieva, rozvoj
spoločnosti prináša stále väčšie množstvo
informácií. Na internete sa každých sto dní
zdvojnásobuje množstvo dát. Noviny sú stále
tučnejšie, časopisov je stále viac. Z informačnej
presýtenosti vzniká nový nedostatok: naša
pozornosť je obmedzená. Celá skupina vedcov
v oblasti spoločenských vied sa zaoberá otázkou,
ako sa v podmienkach ekonómie pozornosti mení
náš život.

Stále väčšia časť mediálnej produkcie sa vyrába
a šíri komerčne. Zostruje sa konkurencia medzi
médiami. Mediálne produkty sa predávajú dva
razy: jednak produkt publiku a jednak publikum
samotné zadávateľom reklamy. Pritom sa už médiá
stali sektorom s najväčším reklamným obratom:
r. 2000 tento obrat po prvý raz prekonal objem
reklamy v automobilovom priemysle, obchode a
v telekomunikáciách.

Stále dôležitejšími pre túto reklamu sa stávajú
ponuky orientované na presnú cieľovú skupinu
konzumentov. Ak treba zasiahnuť masové publikum,
musí byť zastúpená zábava, teatrálnosť a špičkový
šport  – to je diktát počúvanosti a predaného nákladu.
Značí to prinášať krátke, zjednodušené informácie
podávané čo najviac uvoľnenou formou. Upred-
nostňujú sa senzácie, správy o sexe a kriminalite.
Náročná publicistika žije už len z toho, že vzdelané
dobre zarábajúce a tým kúpyschopné elity sú
obľúbenou cieľovou skupinou reklamy cez náročné
mienkotvorné noviny.
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Obsah novín čoraz väčšmi ovplyvňujú
oddelenia public relations (tlačové oddelenia
v podnikoch, tlačoví hovorcovia). Zásobujú
redakcie materiálmi, ktoré sú z hľadiska potrieb
redakcie hotové a hlavne sú zadarmo. Empirické
výskumy v Nemecku (1985) ukázali, že public
relations majú pod kontrolou témy a načasovanie
(timing) mediálneho spravodajstva. Skoro dve
tretiny všetkých agentúrnych správ, správ
v novinách, rozhlase a televízii, v konečnom
dôsledku pochádzajú z materiálov public relations.

Proces redigovania
Ako autora vysokoškolských skrípt o procese

redigovania (o novinárskom a redakčnom pracovnom
procese) ma zvlášť zaujímalo prostredných 100 strán
tejto novinárskej učebnice, kde sú kapitoly Pracovné
postupy žurnalistiky a Rubriky a redakčný
management. Aj keď obsah je v podstate zhodný
s mojím, názvy sú modernejšie, čo v súčasnosti značí
väčšmi cudzojazyčné (americké).

Proces redigovania (u mňa chápaný ako úhrnný
riadený pracovný proces) sa u prof. Russ-Mohla
volá žurnalistický produkčný proces, ktorý sa
skladá z jednotlivých etáp (u mňa fáz). Vstupy sa
v tomto procese premieňajú na výstupy zo
systému. Prvým a hlavným vstupom sú
informácie, a tak prvou etapou je ich výber:
„udalosti sa stanú správami len vtedy, ak sú
vyvolené a vybrané z totality a komplexnosti
diania“ (u mňa je to získavanie aktuálnych
informácií, ich selekcia, tvorba novinárskych
informácií  – profesor používa termín informácií
bez akýchkoľvek adjektív).

Druhou etapou je „napísanie článku,
zostavenie obrazového materiálu k nemu, prípadne
strihanie obrazového a zvukového materiálu
s tvorbou textu k nemu“ (u mňa tvorba novinár-
skych prejavov). Text musí dostať formu, ktorá
zodpovedá novinárskemu žánru a médiu, pre ktoré
príspevok vzniká. To všetko sa najčastejšie deje
na obrazovke počítača.

V recenzovanej knižke sa termín redigovanie
používa oproti môjmu chápaniu v zúženom
význame len pre obsah práce 3. etapy: „už samo
profesijné označenie „redaktor“ pre novinára
poukazuje na to, že ide o obzvlášť dôležitú a
zodpovednú činnosť: spracovanie rukopisov na
redakčnom termináli s cieľom vytvoriť
publikovateľné konečné znenie“ (u mňa tvorba
novinárskeho celku). Dôležité je, že to nie je autor,
kto príspevok ďalej spracúva, pričom si všíma

obsah, jazyk, formu (žáner), etickosť a právny
aspekt. Príspevok sa umiestni v periodiku alebo
v programe s titulkom, ilustráciami alebo s textom
pre moderátora a znovu sa upravuje, prípadne kráti.

4. etapa prezentácia (u mňa realizácia, produkcia,
mediálne formovanie novinárskeho celku) je
„redakčná práca, pri ktorej sa najviac prejavujú
mediálne špecifiká“. Autor rozoberá špecifiká
tlačených médií, rozhlasu, televízie, nemá
novinársky film, ale má už podkapitolku o internete.

V internete sa spájajú klasické médiá a tým tiež
formy prezentácie. Aj v internete nie všetko, čo sa
ponúka, je žurnalistikou. V princípe nie je internet
ničím iným než novou distribučnou cestou.
Neprehľadné množstvo informácií na internete je
prezentované neprehľadným uzavretým kruhom
obchodných značiek informačných a spravodajských
firiem. Nové médium pôsobí na zmeny v novinárskej
profesii tým, že
– zväčšuje sa tlak na aktuálnosť;
– stránky na obrazovke nútia k porcovaniu

a deleniu, k roztrieštenosti žurnalistiky,
informácie sú prezentované ako kamienky
do mozaiky;

– v on-line žurnalistike je možné ľubovoľne
prepájať textové a audiovizuálne formy
prezentácie. Odborníci hovoria o konver-
gencii. V podstate sa doterajšie médiá
spájajú do jedného univerzálneho média;

– vďaka odkazom (links) sa navzájom
prepájajú rôzne webové stránky. Pyra
mídová štruktúra správ tak stráca svoj
pôvodný zmysel a nahradzuje sa sieťovou
štruktúrou.

Podkapitolky, ktoré nasledujú po pracovných
postupoch žurnalistiky, sú z môjho pohľadu
poprehadzované, ich radenie nemá logiku
štrukturovaného pracovného procesu. Ja
vychádzam z poznatku teórie pracovného procesu
(novinovedcom všeobecne sú teórie ekonomickej
vedy zrejme vzdialené až nedostupné?), že každý
pracovný proces prebieha súčasne a nerozlučne
v dvoch rovinách:
– v konkrétnej, špecifickej, technologickej

rovine, kde pracovné postupy sú vždy
iné, v našom prípade sú to pracovné
postupy žurnalistiky (etapy, fázy);

– vo všeobecnej rovine, v ktorej vždy prebieha
činnosť vedenia (stanovenia cieľov), riadenia
(realizácie cieľov) a kontroly vykonanej práce.

JURAJ CHARVÁT: AKTUÁLNA NOVINÁRSKA PRÍRUČKA V ČEŠTINE
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Podľa tohto sledu by bolo treba najprv pojednať
o stanovení cieľov (koncepcie, plánovanie), potom
o realizácii cieľov, kam patrí stanovenie štruktúry
redakcie i novinárskeho celku a organizácia práce
ako nástroj riadenia. Lenže v recenzovanej publikácii
je to naopak. Najprv sa hovorí o štruktúrach redakcie
(oddelenia) a novinárskeho celku (kap. Rezorty,
rubriky a tematické oblasti) a až v ďalšej kapitole
Redakčný marketing a management sa hovorí
o koncepcii a plánovaní.

Až nakoniec pod hlavičkou Redakčný mar-
keting: spätná väzba s publikom sa objavuje to,
čo u mňa je piatou fázou redakčného pracovného
procesu a čo teda patrí ešte do kapitoly Pracovné
postupy žurnalistiky, lebo na konci každého
pracovného procesu nemôže chýbať kontrola
úspešnosti tohto pracovného procesu (spätná
väzba). Pojem marketing je v publikácii nestabi-
lizovaný, keď na jednej strane sa pod marketingom
rozumie „umenie ponúkať zákazníkom zodpo-
vedajúcim spôsobom nejaký produkt alebo službu
a tým súčasne celú organizáciu, ktorá poskytuje
daný produkt alebo službu“ a na druhej strane sa
označuje za koncovú pracovnú etapu: „do
žurnalistického produkčného procesu teda treba
vložiť aj slučku spätnej väzby.“ Až na túto výhradu
nemožno mať  proti textu o redakčnej práci
námietky, hoci sled kapitol je poprehadzovaný.

Záverečná kapitolka pravdivo oznamuje, že
tempo zmien v žurnalistike sa rapídne zvýšilo.

Toto tempo tiež redukuje polčas rozpadu učebníc
a príručiek žurnalistiky. Ale napriek tomu existujú
konštanty. Existuje kánon základných novi-
nárskych vedomostí, ktorý je pevný a možno ho
zafixovať (podľa mňa medzi konštanty patrí aj
všeobecná teória novinárstva, pokiaľ by sa
dopracovala k pochopeniu podstaty javu). Tento
kánon je v tejto učebnici naozaj kvalitne obsiahnutý
a tiež hojne dokumentovaný aktuálnymi príkladmi.

V publikácii sa neraz uvádza, že novinárska
práca je zaujímavá a prospešná a tiež obdivovaná
v tom zmysle, že mnohých novinárov privádza
pri výkone profesie do styku s najvyššími
priečkami spoločnosti. Napriek tomu záver autora
vyznieva rozpačito: „Nejsem si jist, zda bych měl
v tomto světě radit dětem, aby se staly novináři.
Jeden chytrý muž řekl ve filmu Die Meute (Smečka),
že skutečnou chutí a vzrušením žurnalistiky je
povrchnost tohto řemesla.“ A posledná veta
v knižke znie: „Pokud budou novináři místo
materiálů jdoucích do hloubky stále více libovolně
chrlit nejrůznější povrchnosti, pokud redakce
budou dále dávat všanc svou důvěryhodnost,
pokud se stále více a více nechají degradovat na
kolečko v giganticky velkém stroji reklamního
a zábavného průmyslu, tak to nebude s buducností
žurnalistiky a s informacemi pro nás všechny
vypadat nejlépe.“

Doc. Ing. JURAJ CHARVÁT, CSc.

Jubilantov komplexný pohľad

VOJTEK, Juraj. Prehľad dejín anglického a amerického novinárstva (1622, resp. 1690
– 2000) . Trnava : UCM, 2006, 266 s.

Na jar roku 2006 pri príležitosti životného
jubilea prof. PhDr. Juraja Vojteka, CSc., vydala
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozoruhodnú
publikáciu Prehľad dejín anglického
a amerického novinárstva (1622, resp. 1690
– 2000), ktorej autorom je 70-ročný jubilant.

Autor v nej zúročil svoje celoživotné in-
tenzívne skúmanie uvedenej problematiky a
– ako sa vyznáva v Predhovore – rozvinul
dielo svojho dlhoročného spolupracovníka
doc. JUDr. Luboša Šefčáka, CSc.

Publikácia podáva komplexný pohľad na
vývoj novinárstva v Anglicku a USA
s ťažiskom na vývoj anglického novinárstva.

Pri periodizácii dejín anglického a americ-
kého novinárstva sa J. Vojtek inšpiroval dielom
Johna Tebbela The Compact History of the
American Newspaper. (New York : Hawthorn
Books, Inc., 1969) a jeho troma etapami dejín
amerických novín. Uvedenú periodizáciu
aplikuje – ako uvádza v Predhovore na s. 4 –
s istými špecifikami a korekciami aj na anglické
podmienky. Spomenuté periódy nepovažuje za
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raz a navždy uzatvorené, naopak predpokladá,
že v každej z nich sa prejavujú aj tendencie
z predchádzajúcej periódy, aj z tej nasledujúcej.

Problematiku anglického a amerického
novinárstva neštudoval autor len na Slo-
vensku, ale venoval sa jej počas viacerých
študijných pobytov vo Veľkej Británii a USA
a konzultoval ju s mnohými britskými
a americkými odborníkmi, ktorých mená sa
čitatelia dozvedia z Predhovoru. Obraz
o autorovi a jeho úzkom vzťahu k téme podáva
aj profesijná biografia a priložený výberový
súpis publikačnej činnosti prof. Vojteka.

Po predhovore nasleduje Úvod do prob-
lematiky a jej vymedzenie. Autor začína
definíciou novinárstva resp. žurnalistiky.
V nadväznosti načrtáva situáciu v Európe
v období vynájdenia kníhtlače Johannom
Gensfleischom v 15. storočí a pripomína
podmienky rozhodujúce pre jej šírenie.
Stručne pripomína medzistupeň na ceste
k periodickej tlači letáky a letákové noviny
a prvé týždenníky z Antverp, zo Štrasburgu,
Anglicka a Francúzska zo začiatku 17. storočia.
V následnom nahliadnutí do 17. až 19. storočia
sa zmieňuje o obsahu novín a jeho postupnej
diferenciácii, o pokračujúcej deľbe práce pri
tvorbe periodík, o postupujúcej špecializácii
novinárskej profesie a i.

Vývoj novinárstva si všíma v kontexte
s ideovým bojom. Pritom na s. 10 konštatuje,
že „moderná žurnalistika mohla vzniknúť až
ako dôsledok občianskych revolúcií, keď sa
sformovala spoločnosť aspoň formálne
rovnoprávnych ľudí.“

Širší priestor venuje technickým vyná-
lezom, najskôr rotačným a iným strojom, ktoré
umožnili znásobenie nákladu periodík. Ďalej
telegrafu, ktorý podľa Juraja Vojteka priamo
ovplyvnil metodiku novinových prejavov cez
agentúrne spravodajstvo.

Autor neopomína ani ekonomické faktory,
pretože, ako zdôrazňuje, v trhovo orientovanej
spoločnosti založenej na komerčnom princípe,
čoraz väčšiu časť príjmov poskytuje tlači
inzercia.

Dva predposledné odseky sú vyhradené,
prvý vývoju formátu a zalamovaniu novín,
druhý ich distribúcii. V záverečnom odseku
približuje autor rozlíšenie komerčného
novinárstva na tlač pre elitu (Elite Press) a tlač
pre masy (Popular Press) na prahu 19. a 20.
storočia. Úvodnú stať vhodne ilustrujú
obrázky tlačiarenskej oficíny zo začiatku 17.
storočia a rotačného stroja Američana Roberta
Hoea z roku 1875.

Prvá kapitola má názov Stranícka éra.
Straníckosť však autor nechápe v zmysle
príslušnosti resp. členstva v politickej strane,
ale v zmysle zaujatosti za niečo, naklonenosti
niečomu. Všíma si brzdenie slobodného toku
informácií zo strany verejnej moci a približuje
(i obrazom) osobnosť Johna Miltona, ktorý ako
prvý vo svojej Areopagitike vystúpil na obranu
slobody tlače. Stranícku éru v anglickom
novinárstve datuje Juraj Vojtek rokmi 1622 až
1785. Spolitizovanie anglickej tlače kladie do
obdobia vlády Karola I., keď medzi sebou
bojovali stúpenci kráľa a parlamentu aj cestou
tlače.

Následne približuje atmosféru reštau-
račných rokov po poprave Karola I.
a najvýznamnejšie žurnalistické osobnosti tej
doby t. j. Henricha Mudimana, ktorého meno
sa spája s prvými skutočnými anglickými
novinami Oxford (od roku 1666 London) Ga-
zette a sira Rogera L’Estrangea, rojalistu,
stúpenca Stuartovcov. Do obdobia straníckej
éry v Anglicku kladie autor aj základy typológie
anglickej tlače – po denníku Daily Courant
(1702) sa v roku 1706 objavil prvý večerník
Evening Post, v roku 1730 prvé vyslovene
inzertné periodikum Daily Advertiser, ktoré sa
neskôr stalo normálnym denníkom, v roku 1779
vznikol prvý nedeľník E. Johnson’s British Ga-
zette & Sunday, v roku 1785 začal vychádzať
dnešný Times pôvodne ako Daily Universal
Register a v roku 1791 The Observer.

Programy anglických novín, upozorňuje
Juraj Vojtek na s. 22, sa však postupne odkláňali
od zaujatosti k nestrannosti, nezaujatosti
a nepredpojatosti.

DANUŠA SERAFÍNOVÁ: JUBILANTOV KOMPLEXNÝ POHĽAD
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Z časopiseckej tvorby uvedených rokov
pripomína autor periodiká „otca anglickej žur-
nalistiky“ Daniela Defoea a moralizujúce resp.
mravopisné časopisy Josepha Addisona a sira
Richarda Steela, The Tatler a The Spectator,
ktoré si našli napodobňovateľov v mnohých
európskych krajinách. V súvislosti s časopisom
The Spectator upozorňuje J. Vojtek na skutočnú
kuriozitu anglického novinárstva, keď časopis
bol denníkom.

V záverečnej časti straníckej éry v Anglicku
upozorňuje J. Vojtek na fakt, že už začiatkom 18.
storočia nahradil cenzúru v Anglicku
ekonomický tlak na médiá prostredníctvom tzv.
daní z vedomostí, ktoré pretrvali až do začiatku
60. rokov 19. storočia. Anglické novinárstvo
rokov 1622 až 1785 približuje autor aj formou
titulných strán periodík Weekly News, The
London Gazette aThe Daily Courant.

Stranícku éru amerického novinárstva
datuje autor rokmi 1690 až 1835. V prvej časti
sa podrobne venuje najstarším periodikám
z koloniálneho obdobia Public Occurences
a Boston News Letter, ktorých titulné strany
dokladá aj obrazom. Nasleduje informácia
o bratoch Franklinovcoch a ich mieste
v americkej žurnalistike. Prvú časť uzaviera
proces Johna (Johanna) Petra Zengera za
uverejnenie hanlivej informácie o guvernérovi
W. Cosbym a obhajobou menovaného A.
Hamiltonom, ktorý presadil právo amerických
novín na kritiku vládnej moci.

V druhej časti sa čitateľ zoznámi
s americkými novinami v boji za nezávislosť
a ideové smerovanie mladej republiky. Autor je
presvedčený, že to boli noviny, ktoré pomohli
udržať kolónie pokope v ich odpore k materskej
krajine (s. 35). Z významných osobností tohto
obdobia pripomína autor aj obrazom Isaiaha
Thomasa, prvého amerického vojnového
korešpondenta, ktorý zastával jednoznačne
protibritské pozície. Z politikov sa zameriava
hlavne na A. Hamiltona, federalistu a jeho Ga-
zette of The United Staates a republikána T.
Jeffersona a jeho National Gazette, ktorí videli
v novinách nástroj propagandy a vedome ich
využívali na šírenie svojich myšlienok.

Obdobie straníckej žurnalistiky v USA,
podľa Juraja Vojteka vyvrcholilo denníkom
Washington Globe, ktorý je svedectvom toho,
že americká tlač bola podriadená záujmom
politických strán a slúžila šíreniu ich ideológií
resp. cieľov (s. 30).

Druhá kapitola zahrnuje éru osobnostnú.
V anglickom novinárstve ju autor datuje do
rokov 1785 až 1900. V tomto období žili a pôsobili
významní anglickí žurnalisti, ktorí sa zaslúžili
o slobodu tlače, o možnosť parlamentnej kritiky
ako bol Henry Sampson Woodfall, ktorý
uverejňoval Juniové listy sira Philippa Francisa
v periodiku The Public Advertiser. Autor
pripomína aj ďalšie významné tituly a ich
vydavateľov, ktorí sa zapísali do histórie
anglického novinárstva. Najpodrobnejšie
rozoberá denník The Times. Prikladá aj portrét
Johna Waltera I., zakladateľa denníka The Daily
Universal Register, neskôr The Times.

V časti pod nadpisom Tlač radikálov Juraj
Vojtek približuje situáciu tlače anglického
robotníctva, hlavne tlače politického hnutia
– chartistov. Za prvého hovorcu radikálneho
hnutia označuje Williama Cobbetta. Za vrchol
radikálnej tlače považuje periodikum The
Northern Star, marxistické a triedne robotnícke
noviny.

V podkapitole venovanej ére osobností
v Anglicku autor nezabúda ani na Paula Juliusa
Reutera, zakladateľa svetoznámej agentúry
Reuters, ktorého podobizeň pripája. Najširší
priestor v podkapitole venovanej ére
žurnalistických osobností v Anglicku vyhradil
autor grajciarovej žurnalistike. Rozoberá jej
významné tituly ako napr. The Daily Telegraph.

Novú žurnalistiku spája s menom Williama
Thomasa Steada a s večerníkmi The Pall Mall
Gazette a Evening Standard. Novosť vidí
v zmene grafickej podoby, vo výraznejších
titulkoch, vo využívaní ilustrácií, resp.
v zavedení žánru interview, ktoré, ako uvádza
na s. 48, považovali v tom čase v Anglicku
mnohí za výraz lacného amerikanizmu.

Osobnostnú éru v americkom novinárstve
datuje Juraj Vojtek do rokov 1835 až 1900. Jej
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začiatok spája so vznikom grajciarovej tlače
v USA. Poznamenáva, že práve v tom čase
vstúpila do americkej žurnalistiky generácia
silných osobností. Nekonali v mene straníckej
doktríny, ale samy za seba. V snahe mať
úspech rovná sa zisk neštítili sa neprávd
a nezodpovedného prístupu k informácii.
Zmenili charakter novín uprednostňovaním
spravodajstva pred postojovými príspevkami.
Čitateľ publikácie sa zoznámi s B. H. Dayom,
J. G. Bennettom, H. Greelym, H. Jarvisom
Raymondom a ich novinami Sun, Herald Tri-
bune a New York Times. J. G. Bennetta spozná
aj formou obrazu.

Polopravdy a nepravdy grajciarovej
žurnalistiky vystr iedala „neraz lacná
a vulgárna zábava žltej žurnalistiky“, ktorú
Juraj Vojtek označuje ako úpadkový typ
novinárstva, lebo nedodržiava etické princípy
profesie a výber a spracovanie faktov
jednostranne podriaďovala komerčným
zámerom. Po priekopníkovi žltej žurnalistiky
J. Pulitzerovi venuje autor  osobitnú
pozornosť vedúcemu predstaviteľovi žltej
žurnalistiky W. R. Hearstovi, podnikateľovi
bez zábran, ktorého karikovali i v podobe
nenásytného pavúka (s. 61).

Protipólom takto chápanej žurnalistiky
bolo seriózne novinárstvo, ktorého
stelesnením boli – ako pripomína Juraj Vojtek,
denník New York Times na čele s Adolphom
Simonom Ochsom a odhaľovači neprávostí
obrazne pomenovaní hnojári ako Ida Minerva
Tarbellová, periodiká ako Munsey’s Maga-
zine, Argosy, McClure’s Magazine a i.

Autor upozorňuje na to, že tento boj proti
skorumpovanej žurnalistike zasiahol aj
niektoré americké časopisy, ktoré napr.
odmietali uverejňovať neetickú inzerciu.
V závere podkapitoly upozorňuje Juraj Vojtek
čitateľov na knihu Uptona Sinclaira
Mosadzná známka, ktorá je považovaná za
prvú veľkú obžalobu amerického novinárstva,
jeho praktík, predajnosti a skorumpovanosti.

Záverečná kapitola Éra veľkého biznisu
zahrnuje v oboch krajinách celé dvadsiate

storočie. Východiskovým bodom v Anglicku
je tzv. Nortcliffova revolúcia, ku ktorej došlo
koncom 19. storočia a jej cieľom bolo
sprístupniť noviny nižšej strednej vrstve
zlacnením ich predplatného pomocou inzercie,
z ktorej sa stane súčasť novinárskeho
podnikania. A. Harmsworth pochopil, že
jednoduchému čitateľovi lepšie poslúži
obsahovo menej náročnejšia tlač. A tak
noviny pre jednoduchého čitateľa, pripomína
J. Vojtek, preniesli váhu z intelektu na cit.
Vysokú politiku nahradili kuriozity a banality,
čím bol zvýraznený zábavný charakter
žurnalistiky. Podobu titulnej strany jeho
úspešného denníka Daily Mail nájde čitateľ
v publikácii na s. 81. A. Harmsworth a jeho
nasledovníci noviny nielen zakladali, ale aj
skupovali. A kúpou nadobúdali aj papierne,
tlačiarne a iné z vydavateľskými aktivitami
súvisiacie podniky, čo viedlo k vzniku
horizontálnych a vertikálnych monopolov.
Autor predstavuje najvýznamnejšie z nich
a ich majiteľov ako lorda Rothermeera, bratov
Berryovcov, W. M. Aitkena, J. S. Eliasa
a ďalších, rovnako periodiká, ktoré vydávali
a ich podnikateľskú stratégiu.

V časti vyhradenej situácii v anglickej tlači
za 2. svetovej vojny J. Vojtek konštatuje, že
prekazila boje skomercializovanej tlače
o čitateľa. Cenzúra bola dobrovoľná,
podliehali jej len fakty, nie názory. Z denníkov
sa na čelo predaja dostali Daily Express a Daily
Mirror, z nedeľníkov News of the World.

V časti Zápas o spoločenskú zodpoved-
nosť tlače venuje autor pozornosť práci
Kráľovských tlačových komisií v druhej
polovici 20. storočia, keď v Anglicku vznikali
obavy z toho, či skupovanie periodík
monopolmi resp. zánik titulov neohrozí
pluralitu informácií. Autor popisuje zloženie
a kompetencie Všeobecnej tlačovej rady,
zmyslom činnosti ktorej bola ochrana
slobody slova v britskom ponímaní
a podpora spoločenskej zodpovednosti
novinárov. Zmieňuje sa o kompetenciách jej
dvoch výborov – Výboru pre všeobecné
účely (General Purposes Commitee) a Výboru

DANUŠA SERAFÍNOVÁ: JUBILANTOV KOMPLEXNÝ POHĽAD
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pre sťažnosti (Complains Committee).
Podrobne približuje aj prácu Komisie pre
sťažnosti na tlač, nástupcu Tlačovej rady od
roku 1990. Juraj Vojtek považuje jej zriadenie
za významný čin na poli boja za etiku britskej
žurnalistiky (s. 119).

Súčasťou podkapitoly o ére veľkého
biznisu v Anglicku je aj informácia o prieniku
zahraničného kapitálu na anglický trh, ktorý
stúpol v 70. a 80. rokoch 20. storočia a spája
sa o. i. s menom Ruperta Murdocha.

Podkapitola končí popisom štruktúry
a typológie anglických novín v závere 20.
storočia až po elektronické médiá resp.
internetové noviny. Pod typológiou rozumie
autor špecifickú oblasť teórie novinárstva,
ktorá sa zaoberá triedením resp. klasifikáciou
novinárskych celkov (s. 109). Autor
dopodrobna rozoberá znaky anglickej elitnej
a masovej tlače a medzistupňa mid-market,
ktorý určitým spôsobom spája prvky oboch
skupín. Teoretickú úvahu dopĺňa tabuľkový
prehľad významných anglických súčasných
periodík zoradených podľa jednotlivých
kategórií, kde J. Vojtek porovnáva vývoj ich
nákladu v rokoch 1980, 1990 a 2000.

V prvej časti podkapitoly Éra veľkého
biznisu v USA s názvom Na ceste k peňažníctvu
sa J. Vojtek zmieňuje o spore medzi denníkom
New York World a prezidentom USA vo veci
korupčného škandálu spojeného s Panamským
prieplavom. Tento spor, zdôrazňuje autor, mal
veľký význam pre ďalšie osudy vzťahu štátnej
moci a tlače. Po ňom už štátna moc nemohla
obžalovať noviny z kriminálneho libelu na
najvyššom súde. V nadväznosti autor
poukazuje na skutočnosť, že tento slávny
Puliterzov denník neprežil len preto, lebo
Pulitzerovi synovia nepochopili postupnú
zmenu novín na tovar a z kapitálu denníka len
odčerpávali.

Zánikom New York Worldu, podčiarkuje
J. Vojtek, sa skončila jedna éra a začali sa

v USA uplatňovať praktiky veľkého biznisu.
Predstavuje nám novinových biznismannov
ako F. R. Munsey, E. Scripps, zakladateľ
prvého novinového reťazca v USA a priro-
dzene znovu sa vracia aj ku kontroverznému
W. R. Hearstovi. Pritom neopomína ani dva
nové fenomény, ktoré sa objavili v USA v 20.
rokoch 20. storočia – džezovú žurnalistiku
a hlavne tabloidy. Ako kontrapunkt
veľkomestských novín v USA sa mu javí tzv.
vidiecka žurnalistika,  ktorej venuje
predposlednú časť tejto podkapitoly. Jej
záverečná časť mapuje hlavné trendy vývoja
amerického novinárstva v 20. storočí
a anotačným spôsobom predstavuje
najvýznamnejšie súčasné americké denníky
a časopisy. Upozorňuje, že prepracovaná
typológia časopisov v USA neexistuje. On
sám sa pri ich triedení opiera o Paula Adamsa
a Catherine McKercherovú.

***
Kvalitne spracovaný základný text pub-

likácie sprevádzaný bohatým poznámkovým
aparátom dopĺňajú profesijné biografie
významných osobností anglickej a americkej
žurnalistiky a kalendáriá vývoja anglickej
a americkej žurnalistiky od začiatkov do roku
1999. V prílohách figurujú o. i. viaceré príspevky
bojovníka za slobodu tlače v Anglicku Johna
Wilkesa v origináli a preklade doplnené
poznámkovým aparátom.

Takto koncipovaná práca je prospešnou
pomôckou pre štúdium anglickej a americkej
žurnalistiky pre študentov, ktorým nepos-
tačuje história podaná formou náčrtov a plne
uspokojí aj širší okruh čitateľov. Súpis
literatúry a prameňov v počte 253 položiek
umožní záujemcom o danú problematiku
vyhľadať si konkrétny príspevok a zoznámiť
sa s čiastkovou problematikou ešte
podrobnejšie ako im na fundovanej úrovni
sprostredkoval autor publikácie.

Doc. PhDr. DANUŠA SERAFÍNOVÁ, PhD.
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Mediálne systémy
v Európe – Ukrajina

SAMUEL  BREČKA

Ukrajina je jednou z viacerých nezávislých
krajín, ktoré vznikli po zániku Sovietskeho zväzu.
Je to náš najbližší veľký sused s takmer 50
miliónmi obyvateľov. Z hľadiska rozšírenosti
médií je to podstatný faktor, pretože ide o trh,
ktorý má veľkú kapacitu. Z rovnakého dôvodu
je však dôležité vedieť, že viac ako 20%
obyvateľov tvoria Rusi, ktorí žijú predovšetkým
vo východnej, k Rusku bližšej časti krajiny, kde
sa v niektorých oblastiach častejšie používa
ruština ako úradný jazyk ukrajinčina. To má
pochopiteľný vplyv aj na štruktúru médií
krajiny.

PERIODICKÁ TLAČ

V súčasnosti je na Ukrajine registrovaných
približne 355 celoštátnych, 464 regionálnych
a 1732 lokálnych titulov tlače, medzi ktorými je
2551 novín a 1374 časopisov. Najväčším
denníkom je bulvárny titul Fakty i komentarii
(Fakty a komentáre) s nákladom viac ako jeden
milión výtlačkov denne. Nasledujú ho vidieku
určený denník Silski visti (Vidiecke správy)
s nákladom takmer pol milióna výtlačkov a
politicky orientovaný Golos Ukrajiny (Hlas
Ukrajiny) s necelými 200 tisícami exemplárov.

Odkedy sa Ukrajina stala nezávislým
štátom, vývoj ukrajinskej tlače prešiel troma
vlnami. Prvá vlna nastúpila po roku 1991, keď
všetky ukrajinské noviny mali svoje centrály
v Moskve a ukrajinské médiá potrebovali
vytvoriť svoju vlastnú základňu. Táto etapa
trvala asi do roku 1995. Druhá vlna bola krátka

a trvala od roku 1995 do roku 1996, keď sa
objavili najväčšie denníky – Den, Zerkalo
nedeli (Zrkadlo týždňa) a bulvárny denník
Kievskije Vedomosti a následne po nich aj
ďalšie vyslovene ukrajinské periodiká.

Tretia vlna sa datuje do rokov 1998 – 1999,
keď sa na ukrajinskom trhu tlače objavili
najväčšie tabloidné denníky ako Segodnia
(Dnes), Fakty i komentarii (Fakty a komentáre),
Večerni visti (Večerné správy), Stoličnyje
novosti (Správy z hlavného mesta) a ďalšie
bulvárne periodiká.

V posledných rokoch sa počet periodík
zvýšil, no napriek tomu je celková rozšírenosť
tlače nedostatočná, aj keď v roku 2004 vy-
chádzalo (resp. bolo zaregistrovaných) na
Ukrajine viac ako 2500 novín a takmer 1400
časopisov. Nižšiu rozšírenosť spôsobuje
skutočnosť,  že náklady tlače klesajú
a v posledných rokoch poklesli o tretinu zo
4,6 milióna na 3 milióny exemplárov ročne.

Podľa údajov UNESCO by na 1000
obyvateľov malo pripadať minimálne 100
exemplárov novín. Na Ukrajine je to len 60
exemplárov. Na porovnanie – v osemdesia-
tych rokoch v Sovietskom zväze na 1000
obyvateľov pripadalo 440 exemplárov novín.
Znížený dopyt po novinách je výsledkom
nižšej kúpyschopnosti obyvateľstva, vyššej
ceny novín a nepriaznivej daňovej politiky.
Napríklad pre ukrajinských vydavateľov je
lacnejšie vydávať noviny v Rusku alebo na
Slovensku a dovážať ich na Ukrajinu.

Väčšina regionálnej a lokálnej tlače sa
transformovala z bývalej sovietskej komu-
nistickej tlače na periodiká západného štýlu
s relatívnou slobodou prejavu. Nanovo sa
zaregistrovali a sčasti zmenili nielen názvy, ale
aj osadenstvá redakcií. To tiež prispelo
k tomu, že regionálna tlač má vcelku vyššie
náklady ako tlač celoštátna. Ale hlavná príčina
je väčšia spätosť so záujmami regionálnych
a lokálnych čitateľov.

Väčšina ukrajinských tlačených periodík
vychádza v ruskom jazyku. Denný náklad
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v ruštine vychádzajúcich novín dosahuje 25
miliónov výtlačkov, zatiaľ čo v ukrajinskom
jazyku denne vychádza iba 16 miliónov
exemplárov novín. Asi 20 % nákladov novín
vychádza dvojjazyčne. Podiel v ruskom jazyku
vychádzajúcich novín a časopisov je veľký
v celej krajine, ale najmä na jej východe
a juhu.

Špeciálnym problémom ukrajinskej tlače
je pašovaná zahraničná, najmä ruská a poľská
tlač, pretože dosahuje takmer milión
výtlačkov denne. Niektoré zahraničné tituly
sú dostupné aj na ukrajinskom trhu ako Kiev
Post, Whats up alebo Welcome to Ukraine.
Väčšinou sa distribuujú v hlavnom meste a vo
veľkých hoteloch. Na vidieku však nie sú
dostupné.

Na Ukrajine vychádza pomerne málo
časopisov. Väčšina z nich je špecializovaných
a má pomerne nízke náklady. Jedine tzv. ženské
magazíny vychádzajú vo vyšších nákladoch
a sú pomerne rozšírené v celej krajine. Sú to
väčšinou mesačníky. Viaceré z nich patria do
vlastníctva západoeurópskych vydavateľ-
ských domov. Napríklad rozšírené časopisy
Natalie, Academi, Eva, Lisa alebo Otdochni
patria do vydavateľskej skupiny Burda Maga-
zine.

Samostatným problémom ukrajinskej tlače
je menšinová tlač, napríklad tlač autonómnej
Krymskej republiky, v rámci ktorej vychádzajú
aj publikácie v tatárskom jazyku. Na Kryme je
v súčasnosti registrovaných viac ako 600
periodík, aj keď v skutočnosti ich nevychádza
viac ako 300. Na krymskom trhu stále
prevažuje ruská tlač, najmä v lete, keď
turistické centrá Čierneho mora obliehajú ruskí
návštevníci.

AUDIOVIZUÁLNE  MÉDIÁ

Na Ukrajine má povolenie na rozhlasové
a televízne vysielanie 831 spoločností, 513
súkromných a 28 štátnych. Ale skutočnosť je
taká, že 144 z nich vôbec nevysiela a 378 sotva
prežíva. Asi 90 % všetkých reklamných príjmov
„požierajú“ tri hlavné televízne stanice –

nezávislá televízna stanica Inter TV a štátne
Štúdio 1+1 a UT-1. Trošku z reklamného koláča
sa ujde staniciam ako Novyj Kanal, STB a ICZV.
Ostatných 828 televíznych a rozhlasových
staníc sa musí deliť o zvyšných 10 %
reklamných príjmov. Vzhľadom na túto
skutočnosť sú ich ekonomické problémy
pochopiteľné.

Aj keď na Ukrajine pôsobí „iba“ 28 štátnych
rozhlasových a televíznych staníc, tieto
zohrávajú rozhodujúcu úlohu v informačnom
prostredí krajiny. Zásluhou troch faktorov:

Štátny systém rozhlasového a televízneho
vysielania je stále veľmi silný. Tento systém
zahŕňa štátnu televíznu spoločnosť NTCU,
štátnu rozhlasovú spoločnosť NRCU, štátnu
televíznu spoločnosť na Kryme, kyjevskú
a sevastopoľskú televíznu spoločnosť, ako
aj 26 oblastných (regionálnych) štátnych
televíznych a rozhlasových spoločností.

De facto trvá štátny monopol na rádiové
(rozhlasové a televízne) vysielanie (telekomu-
nikácie), čo v praxi znamená zásobovanie asi
10 miliónov rozhlasových a televíznych
prijímačov v celej krajine.

Financie zohrávajú tiež dôležitú úlohu vo
formovaní mediálneho prostredia krajiny.
Z tohto hľadiska je dôležité, že štátom
financované médiá vo svojom vysielaní
nezaujímajú stanoviská, ktoré by protirečili
záujmom vlády.

Na Ukrajine pôsobia tri celoštátne
televízne kanály: UT-1 má 98 % a UT-2 95 %
pokrytie územia krajiny, ale len 88,5 % pokrytie
obyvateľstva Ukrajiny. Tretí kanál, UT-3,
pokrýva svojím signálom 62 % krajiny.

V krajine je množstvo regionálnych
a lokálnych rozhlasových a televíznych staníc
– 322 televíznych a 417 rozhlasových a 44
zmiešaných (televízno-rozhlasových)
spoločností.

Údaje o káblovej televízii hovoria, že na
Ukrajine pôsobí 59 káblových spoločností.
Podľa oficiálnych údajov majú približne pol
milióna predplatiteľov, ale podľa súkromných
zdrojov je užívateľov káblovej televízie aspoň
dva milióny.
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Najsledovanejšou televíznou stanicou na
Ukrajine je Inter, ktorú vlastní sociálno-
demokratická strana Ukrajiny a ktorá má 26,2 %
podiel na ukrajinskom televíznom trhu. Na
druhom mieste je štúdio 1+1 s podielom 21,7 %,
potom nasleduje Novyj Kanal (7,2 %), STB
(5,1 %), UT-1 (4,7 %), ICTV (2,9 %). Ostatné
televízne kanály sa delia o zvyšných 32,2 %
diváckeho publika. Na Ukrajine ešte stále
pôsobí niekoľko ruských televíznych staníc,
vysielajúcich prostredníctvom káblových
a satelitných systémov. Samozrejme, že
predplatitelia káblovej televízie alebo vlastníci
individuálnych satelitných antén môžu prijímať
širokú škálu poľských, slovenských a ma-
ďarských programov. V južných oblastiach
Ukrajiny je záujem aj o vysielanie tureckých
televíznych spoločností.

Prostredníctvom satelitov a káblových
sietí môžu obyvatelia Ukrajiny sledovať aj
vysielanie svetových a západoeurópskych
satelitných staníc ako CNN International,
BBC World, ZDF, TVE alebo Eurosport.

V krajine pôsobí aj menší počet súk-
romných rozhlasových sietí, z ktorých viaceré
sú vo vlastníctve mediálnych skupín ako NIKO
FM, Naše Radio, Hit FM a pod. Okrem týchto
rozhlasových sietí s celoštátnym pokrytím
vysiela na Ukrajine aj viacero súkromných
regionálnych sietí a samostatných staníc.

INTERNET

Za posledné roky zažíva Ukrajina veľký
rozvoj internetu. Koncom roku 2000 bolo na
Ukrajine iba necelých 370 tisíc užívateľov
internetu, dnes je ich takmer 2 200 000.
Ukrajinský segment internetu sa začal rozvíjať
koncom roku 1990. Doména „.ua“ bola
zaregistrovaná v decembri 1992. Asi 8 %
užívateľov tejto domény sú obyvatelia USA,
Nemecka a Izraela. Výskumy ukazujú, že
takmer 59 % užívateľov má prístup k internetu
z domu, 43,8 % z pracoviska a iba niečo nad
jedno percento z univerzít a škôl. Väčšina
užívateľov internetu využíva telefonické
napojenie.

Vo využívaní online služieb je Ukrajina na
28. mieste v Európe a 45. na svete. Na webe
pôsobí viac ako 500 rôznych domácich médií.
Sú väčšinou nezávislé a nepatria žiadnym
politickým stranám alebo iným záujmovým
skupinám. To prináša väčšiu slobodu prejavu
ako vo väčšine printových alebo elektronic-
kých médií.

Prvý ukrajinský internetový portál Brama
založili ukrajinskí emigranti v Kanade.
V posledných piatich rokoch vzniká čoraz
väčšie množstvo domácich portálov a vy-
hľadávačov, ktoré však iba ťažko konkurujú
najväčším svetovým gigantom ako Yahoo
alebo Google. Najpopulárnejším ukrajinským
vyhľadávačom je Meta a medzi najznámejšie
a najnavštevovanejšie portály patria Uapor-
tal, Ukrop a Bigmirnet. K dobrým spra-
vodajským portálom patria aj Electronni visti
a Mignewscom.ua z produkcie mediálneho
maganáta V. Rabinovicha.

Celkove najpopulárnejším internetovým
médiom je virtuálny magazín Korrespon-
dent.net, ktorý vychádza aj v tlačenej verzii,
ale pôvodne vznikol ako internetový časopis.
Na druhej strane väčšina printových médií
má svoje internetové vydania.

Dobrým zdrojom informácií o ukrajinských
médiách je Ukrajinský mediálny server (http:/
/vlada.kiev.ua/ums/serj/) s bohatou databázou
ukrajinských médií, ale aj informáciami
o ukrajinskej mediálnej legislatíve, regulácii,
novinároch a novinárskych organizáciách.

SPRAVODAJSKÉ  AGENTÚRY

Na Ukrajine je registrovaných 35 in-
formačných agentúr. Medzi tri najväčšie patrí
štátna informačná agentúra Ukrinform, ktorá
produkuje a distribuuje informácie pre
domácich i zahraničných odberateľov
a dodáva svoje spravodajstvo v ukrajinskom,
ruskom a anglickom jazyku. Druhou dôležitou
agentúrou je Interfax-Ukraine, ktorá je
pobočkou ruskej agentúry Interfax. Väčšinu
jej predplatiteľov tvoria regionálne médiá,
z ktorých mnohé vychádzajú v ruskom
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jazyku. Treťou agentúrou je UNIAN, ktorá
spravodajsky pokrýva celú krajinu a dodáva
svoj informačný servis väčšine ukrajinských
médií. Má zároveň najlepší fotografický
servis.

V poslednej dobe sa na ukrajinskom trhu
objavila nová agentúra – Media-Prostir –
patriaca do skupiny mediálneho magnáta V.
Rabinovicha. Novinkou v servise tejto agentúry
sú pobočky v 26 regiónoch krajiny, ktoré
zásobujú spravodajstvom výlučne tieto
regióny. V súčasnosti je lokálne spravodajstvo
rovnako dôležité ako celonárodné alebo
medzinárodné, preto sa služby tejto agentúry
tešia veľkej pozornosti.

MEDIÁLNE  ORGANIZÁCIE

IREX Pro media je nezisková organizácia,
ktorá podporuje nezávislé médiá a novinárov
na Ukrajine. Pre novinárov zabezpečuje kniž-
nicu, právne poradenstvo a voľný prístup na
internet.

Inštitút pre masové informácie (IMI) je
mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá
slobodou tlače, podporuje rozvoj ukrajinskej
žurnalistiku, skúma verejnú mienku a iné
otázky, ktoré bezprostredne súvisia
s formovaním masového vedomia. IMI je
zastupujúcou inštitúciou svetovej organizácie
Reportéri bez hraníc. Na Ukrajine pôsobia
v mediálnom sektore aj ďalšie mimovládne
organizácie ako Freedom House Ukraine
alebo Internews.

K profesijným organizáciám patrí Národný
zväz Ukrajiny, Krymská asociácia nezávislých
novinárov, Krymské stredisko pre nezávislých
politických bádateľov a novinárov, ako aj
Nezávislá asociácia vysielateľov, ktorá
združuje regionálne televízne a rozhlasové
spoločnosti, chráni ich záujmy a poskytuje
právnu pomoc a poradenstvo.

SYSTÉM  REGULÁCIE

Regulácia mediálneho systému na
Ukrajine spadá do kompetencie niekoľkých

organizácií. V prvom rade sem patrí Štátny
výbor pre informačnú politiku a vysielanie,
ktorý sa zaoberá etickými problémami médií,
ale aj kontrolou reklamy a vysielania. Zároveň
má na starosti realizáciu koncepcie štátnej
informačnej politiky, ktorú formuje parlament
a prezident.

Národná rada pre rozhlas a televíziu je
štátny orgán zodpovedajúci sa za svoju
činnosť parlamentu a prezidentovi, ktorý
vznikol na ochranu slobody médií a obranu
práv a záujmov rozhlasového a televízneho
publika. Aj do jej kompetencie spadá časť
štátnej informačnej politiky v oblasti
vysielania, ale najmä udeľovanie licencií na
vysielanie. Rada má podobné funkcie ako
naša Rada pre vysielanie a retransmisiu SR.

Do systému regulácie patria ešte inštitúcie,
ktoré majú na starosti predovšetkým technické
otázky vysielania (frekvencie, štandardizácie
a pod.) – Štátny výbor pre komunikáciu
a informáciu a Oddelenie zvláštnych
telekomunikačných systémov a ochrany
informácií, ktoré sú súčasťou ukrajinskej
bezpečnostnej služby SBU.

ŠTÁTNA  MEDIÁLNA  POLITIKA

Podľa Európskeho audiovizuálneho
observatória má ukrajinská televízia najvyšší
podiel nekvalitných filmov v Európe. Nie je
preto prekvapujúce, že problémy morálky
a nízkej kvality televíznych programov sú
v centre záujmu ukrajinskej štátnej mediálnej
politiky. Existujú koncepcie politiky, ktorá by
mala zaručovať slobodu prejavu a práva na
informácie, avšak mnohé deklarácie v tomto
smere zostávajú iba deklaráciami, pretože
ukrajinský mediálny trh ovláda v prvom rade
tzv. „šedá ekonomika“.

Okrem iného sa v cieľoch štátnej mediálnej
politiky počíta aj s postupným zavádzaním
nových komunikačných technológií, čo by
malo zvýšiť konkurenčnú schopnosť
ukrajinských médií. K plánom patrí aj prijatie
zákona na ochranu autorských práv.
V posledných rokoch bolo síce prijatých
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viacero právnych predpisov, ktoré teoreticky
zaručujú nezávislosť médií, ale – podobne ako
v ostatných postkomunistických krajinách vo
východnej Európe – snaha o manipulovanie
médií je stále veľkým problémom na Ukrajine.

NAJNOVŠÍ  VÝVOJ

Jedným z charakteristických znakov
najnovšieho vývoja médií na Ukrajine je
decentralizácia ich vplyvu. Týka sa to nielen
regionálnej tlače, ale aj regionálneho
vysielania, ktoré sa stáva stále viac
populárnym a konkuruje celoštátnym médiám.

Napríklad rozhlasová spoločnosť Radio
Lux vysiela zo západnej Ukrajiny. Spoločnosť
nezabezpečuje iba rozhlasové vysielanie pre
niekoľko regiónov západnej Ukrajiny, ale
vyrába aj kvalitné regionálne televízne
spravodajstvo a zábavné televízne programy.
Iným príkladom je Nezaležne televizijne
agenstvo (Nezávislá televízna agentúra). Aj
keď táto agentúra nesídli v hlavnom meste,
produkuje televízne spravodajstvo (väčšinou
z regiónov) pre celoštátne televízne stanice.

K najnovšiemu vývoju patrí aj vznik
nových fakúlt žurnalistiky. Pred desiatimi
rokmi boli na Ukrajine iba dve žurnalistické

fakulty – v Kyjeve a Ľvove. V súčasnosti je
ich po celej krajine viac ako 20. Napriek tomu
je v ukrajinskej žurnalistike ešte stále
problémom kvalita, dostatok vzdelaných
a najmä „nových“ novinárov, nepoznačených
skúsenosťami totalitného režimu.

K najnovším projektom v oblasti tele-
vízneho vysielania patrí národný satelitný kanál
Ukrajina a svet. Má to byť prvý satelitný kanál,
ktorý bude vysielať ukrajinský program do
celého sveta.

V posledných rokoch začalo na Ukrajine
pôsobiť množstvo mimovládnych mediálnych
organizácií. Nielenže poskytujú bezplatnú
právnu pomoc a poradenstvo, ale zabezpečujú
novinárom aj prístup do knižníc a na internet.
Okrem toho monitorujú dodržiavanie slobody
prejavu a práv novinárov. Patria k najväčším
oponentom štátnej cenzúry a kontroly médií
v krajine.

Podľa zahraničných prameňov spracoval:
Doc. PhDr. SAMUEL  BREČKA, PhD.
e-mail: samuel.brecka@fphil.uniba.sk

Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9,
818 01 Bratislava,

tel.: 02/52 96 41 92, fax: 02/52 92 65 30
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REMINISCENCIE

Liberálne a agrárne orientovaná
slovenská tlač do roku 1918

DANUŠA  SERAFÍNOVÁ

„Nehaòte ¾ud môj slepí sudcovia, že èasto ¾ud môj je len ¾ud sprostý, èasto sú múdri hlúpi
¾udkovia, dåa súdu svetskej múdrosti. Poèuješ? spieva slovenské pole, Spievanky zrodia
Homérov, len ¾úbos� útlu spievajú hole, no budú aj bohatierov.“

A. Sládkoviè

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia popri martinských
konzervatívcoch a katolíckej slovenskej inteligencii na obranu
slovenského národa, jeho práva na vlastný jazyk a školstvo, jeho
hospodárske a sociálne pozdvihnutie začali vystupovať ďalšie politické
prúdy, ktoré svoje názory prezentovali aj prostredníctvom svojich
tlačových orgánov a tlače im blízkej a to i napriek prísnej cenzúre,
pokutovaniu a väzneniu redaktorov resp. autorov proslovensky
orientovaných príspevkov.

Bola to jednak mladá slovenská liberálne orientovaná inteligencia,
ktorá sa začala formovať už v 90. rokoch 19. storočia v pražskom spolku

Detvan, ďalej Milan Hodža so svojou ideológiou slovenského agrárneho hnutia, ktorou sa
snažil podchytiť vyššie a stredné roľníctvo a zároveň i sociálni demokrati, ktorí vystupovali
na obranu práv slovenského robotníctva.

Cieľom príspevku – ako vyplýva už zo samotného názvu – je predstaviť a prostredníctvom
ukážok priblížiť periodikum liberálne orientovanej slovenskej mládeže Hlas (1898 –1904)
a agrárne orientované periodiká Milana Hodžu Slovenský denník (1910 – 1915) a Slovenský
týždenník (1903 – 1918). Tlači slovenskej sociálnej demokracie bude venované ďalšie voľné
pokračovanie tohto cyklu.

Hlasisti a ich tlač
Slovenským študentom v Prahe nekonvenovala prílišná pasivita martinských

konzervatívcov, ich venovanie sa výlučne vysokej politike a odtrhnutosť od ľudu. Inšpirovali
sa myšlienkami filozofa a pedagóga Tomáša G. Masaryka o dôležitosti drobnej práce medzi
ľudom a potrebe jeho duchovnej obrody. Nesúhlasili ani so zahranično-politickou orientáciou
martinských konzervatívcov na cárske Rusko, podporovali myšlienku česko-slovenskej
vzájomnosti.

Tlačovým orgánom liberálne orientovanej mladej slovenskej inteligencie sa stal Hlas,
mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu, ktorý od roku 1898 vychádzal desať ráz do
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roka v Skalici s výnimkou letných prázdnin.
Jeho prvým redaktorom bol Pavol Blaho.
Členov skupiny, ktorá sa grupovala okolo
mesačníka Hlas nazývali hlasistami. Patrili
k nim Vavro Šrobár, Pavol Blaho, Anton
Štefánek, Fedor Houdek, Milan Hodža a ďalší.
Svoje smerovanie pod titulkom Naše snahy
predstavili už vo svojom prvom čísle na strane
prvej až šiestej. Príspevok z pera Vavra Šrobára
sa začínal takto:

„Nepodávame z punkta na punkt
vypracovaného programu. Celkom úprimne sa
priznávame, že cítime svoju nehotovosť
povstávajúc uprostred mladej generácie po
svete roztrúsenej i pod vlivom rôznych
spoločenských, politických a mravných
názorov stojácej. My sa podoberáme spojiť ju
z vnútornej potreby, už formálnejšie prejavivšej
sa na sjazdoch martinských v túhe po
spoločnej, organisovanej práci. A ani z tej
príčiny nepredstupujeme s takým programom,
lebo výstrahou nám je skúsenosť: doma
nezachránil nás pred úpadkom ani tak dômyselne sostavený program, ako je Memorandum…“1

Aké teda mali byť ciele snáh hlasistov?
1. Hlasisti chceli dosiahnuť, aby sa slovenský človek obrodil mravne. „Žiadame u seba

samých nie hmotnú a nehmotnú lož, ale pravdu, nie lieň, ale prácu na osoh blížneho, nie
nenávisť, ale lásku k človeku,“ zdôrazňoval V. Šrobár.2 V tom istom odseku na s. 3 vyslovil
svoju zúfalosť nad skutočnosťou, že slovenský národ akoby predstavovala len „pars pro
toto“ resp. hŕstka slovenskej inteligencie. Vyčítal jej, že sa za demokratickú považuje vtedy, ak
sa „na verejnosti neokúňa a nehanbí kráčať popri hrubej sedliackej halene!“ Proti takémuto
egoistickému názoru staval zásady rovnosti jednotlivca voči jednotlivcovi, národa voči národu,
zásady bratstva, lásky v konaní a v styku s blízkymi, zásady pravdy v zmýšľaní človeka a jeho
prejave.

2. Hlasisti chceli motivovať slovenskú inteligenciu, aby prehĺbila a rozšírila prácu osvetovú.
Žiadali na „slovenskom právnikovi, medikovi, inžinierovi, filozofovi, bohoslovcovi,
obchodníkovi i remeselníkovi a t.ď., aby sa nielen vyznal vo svojom obore, ale aby ho ovládal
čo najdokonalejšie, lebo v terajšom čase len odborne vzdelaní pracovníci majú cenu a význam
v každom národe.“3 Mali sa chodiť vzdelávať do Čiech, Nemecka, Francúzska, Anglicka
a trebárs i do Ameriky. Povinnosťou študentov malo byť v čase letných prázdnin cestovať po
Slovensku a prednášať, šíriť osvetu hlavne v zabudnutých krajoch.

3. Na poli národohospodárskom zamýšľali hlasisti priniesť vo svojom časopise štatistické
dáta, ktoré by podali „pravdivý obraz o produktívnosti zeme Slovenskej a finančnej sile

1 Ukážky z periodík sú uvádzané v pôvodnom pravopise.
2 ŠROBÁR, V. Naše snahy. In Hlas, 1898, roč. 1, č. 1, s. 1.
3 ŠROBÁR, V. Naše snahy. In Hlas, 1898, roč. 1, č. 1, s. 4.
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Slovenska“.4 Rozhodli sa nabádať Slovákov k zakladaniu odborných časopisov, ako výbornej
pomôcky pre skvalitňovanie príslušného druhu odbornej práce. Nabádali ich aj k zakladaniu
rozličných družstiev a peňažných ústavov.

4. V oblasti politickej činnosti chceli konať akúkoľvek prácu „na osoh blížneho. K jeho
povzneseniu mravnému, vzdelanostnému a k zaisteniu jeho hmotného blahobytu.“5 Nečakali
spasenie od tzv. vyššej politiky. Naopak, za skutočnú politickú moc pokladali tú, ak každý zvlášť
bude silný v svojej obci, mestečku, v stolici, lebo iba toto boli podľa nich reálne veličiny a hodnoty,
z ktorých sa v Uhorsku skladala všetka politická moc. Hoci predmetom ich záujmu bol v prvom
rade slovenský roľník, neobchádzali ani problémy slovenského robotníctva.

5. V otázke československej ich snahou bolo dôrazné vyzdvihovanie kultúrnej jednoty
národa československého. Túto jednotu odporúčali zo všetkých síl pestovať a jej plodmi sa
obživovať, aby „sme sa … časom dľa svojich síl a počtu účinne zúčastnili i spoločnej osvetovej
práce národa československého i kultúrnej práce všeľudskej.“6

Predsavzatia, ktoré si stanovili v príspevku Naše snahy sa hlasisti skutočne snažili aj
naplniť uverejňovaním národnoobranných, národnobuditeľských, osvetových a i. príspevkov.
Za redigovania Pavlom Blahom dosahoval Hlas náklad 700 až 800 výtlačkov.7 Do Hlasu
spočiatku prispievali aj katolícki kňazi ako Andrej Hlinka, František Jehlička, Jozef Buday
a ďalší, ktorí zastávali kresťanské zásady ľudskosti, zásady sociálnej lásky obsiahnuté v stati
Naše snahy ako opozícia proti „vyvýšenosti aristokraticky naladeného liberála…voči „hlúpej
mase ľudu.“8 Neskôr sa však kresťanskí socialisti s hlasistami rozišli. Po roztržke s mladými
katolíckymi kňazmi, viedli nezhody medzi Pavlom Blahom a Vavrom Šrobárom k tomu, že časopis,
častý predmet kritiky zo strany martinských národniarov, začal upadať. Obnoveniu jeho
pôvodnej úrovne malo napomôcť zavedenie rubrík Obzor literárny, umelecký, politický, školský,
študentský národohospodársky, časopisecký a i., ktoré inicioval Milan R. Štefánik. V Hlase
patrili príspevky zapĺňajúce tieto rubriky podľa Fraňa Ruttkaya k „najkvalitnejším,
informatívnym a syntetizujúcim materiálom.“9 V roku 1902 sa Pavol Blaho vzdal redigovania
Hlasu. Časopis až do jeho zániku v roku 1904 redigoval Vavro Šrobár a vychádzal v Ružomberku.
V tom čase už mal iba 300 až 400 odberateľov.10 V roku 1903 došlo k zavedeniu beletristickej
prílohy Hlasu. Dohromady však vyšli iba tri dvojčísla tejto prílohy s názvom Umelecký hlas,
kam mohli slovenskí literáti zasielať svoje prvotiny. Umelecký hlas tlačili v Prahe a spolu
s Vavrom Šrobárom ho viedol Al. Kalvoda, akademický maliar pôvodom z Moravy.

Medzeru po Hlase mal zaplniť časopis Slovenský obzor – mesačná revue vydávaný Antonom
Štefánkom v rokoch 1907 až 1908 a najmä politická revue slovenskej mládeže Prúdy, ktorá začala
v Ružomberku vychádzať v roku 1909. Starší hlasisti, menovite V. Šrobár, jej však vyčítali názorovú
nevyhranenosť. Snahy o obnovenie Hlasu, ktorý by sa pridržiaval jednej orientácie, pokračovali.
Naposledy odzneli na súkromnej porade v Žiline v roku 1912. Obnovený Hlas mal redigovať
Vavro Šrobár. Ten však pre pracovnú zaneprázdnenosť odmietol. Časopis Hlas sa teda obnoviť
nepodarilo. Akousi náhradou zaň mal byť mesačník Nové časy, časopis pre vzdelanie slovenského
ľudu, ktorý vychádzal v rokoch 1913 až 1915 v Ružomberku. Úroveň Hlasu však nedosiahol.
  4 ŠROBÁR, V. Naše snahy. In Hlas, 1898, roč. 1, č. 1, s. 5.
  5 ŠROBÁR, V. Naše snahy. In Hlas, 1898, roč. 1, č. 1, s. 5.
  6 ŠROBÁR, V. Naše snahy. In Hlas, 1898, roč. 1, č. 1, s. 6.
  7 POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Martin : Matica slovenská, s. 47.
  8 ŠROBÁR, V. Naše snahy. In Hlas, 1898, roč. 1, č. 1, s. 4.
  9 RUTTKAY, F. Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918. Bratislava : VEDA, 1999, s. 192.
10 POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Martin : Matica slovenská,

s. 47.



71

Milan Hodža a jeho Slovenský denník a Slovenský týždenník
Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej žurnalistiky prvých decénií 20.

storočia bol Milan Hodža, zakladateľ agrárneho krídla slovenskej politiky. Svoju žurnalistickú
kariéru začal v periodiku Slovenské listy, ktoré v Ružomberku vydával Karol Salva. V roku
1896 pracoval ako parlamentný spravodajca peštianskeho Abendblattu. V rokoch 1901 a 1902
do odchodu na vojenskú službu redigoval lacný ľudový Slovenský denník Viktora Székelyho.
V krátkom čase dokázal zvýšiť jeho náklad na 4000 kusov. Po Hodžovom odchode na vojenčinu
zanikol aj pre nedostatok financií. Po návrate z vojenskej služby Milan Hodža krátky čas
pôsobil ako redaktor Ľudových novín Antona Bieleka. Dňa 4. júla 1903 začal v Budapešti
vydávať Slovenský týždenník, v ňom slovenskej verejnosti jednoduchým a ľahko prístupným
štýlom približoval politické dianie. Obracal sa hlavne na zámožných slovenských roľníkov.
V prvom čísle z 4. júna 1903 na 1. strane predstavil čitateľovi svoj týždenník a jeho ciele takto:

„Slovenský Týždenník.“
– Nový časopis? Čo-že ten chce?– opýta sa zaiste jeden-druhý. Ale otázky sem, otázky

tam. Nám sa tak zdá, že peštiansky časopis slovenský, ľudový, národný nemôže byť bez
úžitku pre náš ľud. I začali sme ho vydávať. Týždenne raz, v nedeľu, ročne za štyri koruny,
polročne za 2 kor., štvrťročne za 1 korunu. Bude sa predávať i po jednotlivých číslach a síce
po 4 grajciaroch.

Popri bežných udalostiach, majúcich verejný význam, obrátime vše živú pozornosť
záležitosťam hospodárskym, priemyselným a obchodným. Mimo odborných článkov podáme
vždy značnejšie novinky, ktoré sa v týchto oboroch vyskytnú. V každom čísle bude obrázok
dva i viac dľa potreby.

V sostavovaní „Týždenníka“ budeme mať na zreteli vždy to, čo sa našeho života v prvom
rade týka. Vysoká politika nám nebude robiť bôle hlavy. Tak myslíme, že, jestli z nás Slovákov

má dačo byť, neslobodno sa nám spoliehať
na nikoho iného a na nič iné, ako len na svoju
vlastnú prácu a na svoj rozum. Vždy nám bude
na ume i to, že Slovákom až potom zakvitne
šťastnejšia doba v politike a vo všeobecnom
pokroku, keď  budú hospodárski silní
a neodvislí…“

Slovenský týždenník vychádzal spravidla na
ôsmich až dvanástich stranách, počas prvej
svetovej vojny na štyroch stranách. Popri
politike analyzovanej v úvodníkoch a približo-
vanej stálych rubrikách ako Politický prehľad
a spravodajstve uverejňovaňom o. i. v rubrikách
Domáce zprávy, Zprávy, Zo zahraničia,
Národohospodárske zprávy, Chronika a i. si
mohli čitatelia až do vojny v týždenníku prečítať
aj beletriu v rubrike Besednica, listy čitateľov
v rubrike Jako to nažívame, anekdoty v rubrike
Všeličo a spravidla na poslednej strane nájsť
rozličnú inzerciu, najmä strojov a produktov
slúžiacich roľníkom. Spolupracovníkmi M.
Hodžu pri vydávaní Slovenského týždenníka
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boli Dušan Porubský, Anton Štefánek, František Votruba a Bohdan Paulů. Od 28. augusta 1908
bol vydavateľom Slovenského týždenníka Budapeštiansky vydavateľský spolok, ktorý Hodža
založil v roku 1906 a ktorý od roku 1908 mal i vlastnú tlačiareň. Hodžove podniky podporovala aj
slovenská katolícka inteligencia na čele s Andrejom Hlinkom, ktorá nesúhlasila s politikou
martinských národniarov. Peňažnými prostriedkami na podporu slovenskej tlače prispievala,
predplatiteľov a dopisovateľov pre slovenské noviny a časopisy v Čechách získavala, Česká
jednota pražská. V USA podobný servis vykonávali americkí Slováci. Peniaze slúžili na zaplatenie
nepokrytého predplatného, ale najmä pokút a súdnych trov za príspevky, ktoré sa nepáčili
cenzorom.

„V siedmom ročníku.
Slovenskému týždenníku udelil fiškus dôkladný vianočný a novoročný dar. Pamätáte sa

na naše články, ktoré vychodili v našom časopise pod záhlavím „Sedliaci?“ Akoby ste sa
nepamätali. V týchto našich článkoch písalo sa smele za slovenských sedliakov, a za to
slovenské právo, ktoré prináleží každému Slovákovi… Zabolely tieto články vládu tak
citlive, že nám ich fiškus pred Vianocami všetky zažaloval. To bude procesov! … Nuž ostria
si zuby na nás, ale padla kosa na kameň. Tak ako stál „Slovenský Týždenník“ na stráži
slovenských práv dosiaľ, tak verne a hlavato-neústupne bude tam stáť a pracovať a budiť
a učiť slovenský ľud i naďalej…“11

V roku 1909, kde sa v prvom čísle objavili vyššie uvedené slová rezonoval v úvodných
statiach Slovenského týždenníka boj za všeobecné rovné a tajné hlasovacie právo, hľadanie
odpovede na to, prečo vláda toto právo tak dlho odťahuje. Milan Hodža osobitne citlivo
sledoval, ako o veci zmýšľa následník trónu František Ferdinand, zástanca federatívneho
usporiadania monarchie, ku ktorého tzv. belvederskému krídlu sa pridal on sám. V roku 1910
autori úvodníkov v Slovenskom týždenníku opakovane zdôrazňovali potrebu obrany práv
slovenského národa, i to, kto tvorí slovenský národ.

„Základ a fundament národa to je sedliak, roľník, remeselník, delník, kupec,
priemyselník, práve tak, akokoľvek aj advokát, redaktor, kňaz, učiteľ, bankár, doktor alebo
ktokoľvek iný. To jest národ je nielen inteligencia. Národ: To je všetok náš ľud. … Ľud
vzdelaný je kováčom svojho šťastia, ľud nevzdelaný je svojho šťastia hrobárom…“12

Náklad, ktorý Slovenský týždenník dosahoval pred prvou svetovou vojnou sa uvádza
počtom 14 000 výtlačkov.13

Počas prvej svetovej vojny bol zredukovaný počet rubrík v týždenníku vzhľadom na odchod
redaktorov na front a počet strán v súvislosti s nedostatkom papiera. Rubrikou, ktorá pribudla sa
stala Vojna. Samotný Milan Hodža sa zapojil do 1. svetovej vojny ako dôstojník rakúsko-uhorskej
armády v rokoch 1914 až 1915 v Trenčíne a vo Veszpréme, v rokoch 1915 – 1916 ako šéf vojenského
cenzúrneho úradu pre Chorvátov, v rokoch 1916 až 1918 ako redaktor rakúskej tlačovej kancelárie
vo Viedni. V roku 1917 uverejnil v čísle 1 Slovenského týždenníka na titulnej strane príspevok
Kráľ Karol IV., v ktorom pri príležitosti korunovácie mladého kráľa vyslovil presvedčenie, že sa
oboznámi s programom Františka Ferdinanda na federatívne usporiadanie monarchie a osvojí si
ho. Milan Hodža až do vojny zostal stúpencom habsburgovcov. Dúfal, že zmenou panovníka
dôjde aj k zmene postavenia národností v monarchii. Počas 1. svetovej vojny sa však už Milan

11 Slovenský týždenník, 1909, roč. 7, č. 2, s. 1.
12 Národná politika Slovenského Týždenníka. In Slovenský týždenník, 1910, roč. 8, č. 50, s. 1.
13 POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Martin : Matica slovenská,

s. 38.
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Hodža vo Viedni podieľal na vypracovaní projektu samostatného československého štátu. Koncom
vojny priniesol Slovenský týždenník príspevok Slovenská sloboda, kde sa autor dožadoval
bezpodmienečného splnenia všetkých národných požiadaviek Slovákov.

„Slovenská sloboda. Slovenská národná rada vyhlásila v podobe osvedčenia na
uhorskom sneme, aké sú požiadavky slovenského ľudu. Samo sebou sa rozumie, že vyhlásené
naše požiadavky sú v úplnom súhlase s tými zásadami svetovej politiky, ktoré sú už všeobecne
uznané ako jediný spôsob na riešenie všetkých národných otázok a ku ktorému v podstate
pripojila sa i úradná politika rakúsko-uhorská. Požiadavky Slovenskej národnej rady sú
požiadavkami celého slovenského ľudu a neomylne musia byť a budú splnené.“14

Tie isté idey ako v Slovenskom týždenníku razil Milan Hodža aj prostredníctvom
Slovenského denníka, ktorý založil v roku 1910. Jasne to vyplýva aj z príspevku Slovenskej
verejnosti!, ktorý priniesol pri príležitosti vstupu denníka do IV. ročníka jeho vychádzania.

„Slovenskej verejnosti!
O niekoľko dní vstúpi „Slovenský denník

do IV. ročníka. Nakoľko sme zodpovedali
v uplynulom trojročnom období úkolom
slovenského národného života a a slovenskej
národnej politiky nejdeme posudzovať. My
sme sa vždy snažili napomáhať pokrok
slovenskej veci dľa nášho najlepšieho
vedomia a svedomia. Kto pozná naše verejné
pomery a ťažkosti, ktoré musí prekonať každý
nový podnik, vie uznať,  že podnik náš
vyžadoval od prvopočiatku značné investície.
Ťažkou prácou sme docielili konečne takých
výsledkov pri vydávaní nášho časopisu, že
sa nemusí viac obávať o jeho existenciu.
Mnoho tisíc Slovákov a Čechov čítajú denne
náš časopis. Počet predplatiteľov
i odberateľov v drobnom predaji rapídne
rastie. I inzercia v denníku sa množí. Tým sme
ešte naskrze nie u konca vo vývine nášho
časopisu. „Slovenský denník musí i obsahove
sa stále zdokonaľovať. Terajší jeho objem je
natoľko skromný, že zďaleka nestačí…“15

Zodpovedným redaktorom denníka bol Anton Štefánek. Milan Hodža figuroval do mája
1911 ako hlavný redaktor. Majiteľom a vydavateľom bol Slovenský denník úč. spol. v Budapešti,
tlačil ho Budapeštiansky nakladateľský spolok úč. spoločnosť. Denník vychádzal každý deň
okrem pondelka a piatku v Budapešti a bol určený čitateľom, ktorí očakávali od periodík
aktuálnejšie informácie, aké im mohol poskytnúť týždenník. Popri národnobuditeľských
a národnoobranných úvodníkoch mal rubriky ako Politický prehľad, Krajinský snem, Hlasy

14 Slovenský týždenník, 1918, roč. 16, č. 43, s. 1.
15 Slovenský denník, 1912, roč. 3, č. 242, s. 1.
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peštianskych novín, Telegrafické zprávy. Denný prehľad, Denné zprávy, Zahraničné zprávy,
Spisba, Umenie, Národný hospodár, Rozmanité zprávy, Zo súdnej siene, Z vedy a umenia,
Telegramy, Besednica. Chýrnik. Spravidla na poslednej strane prinášal inzerciu hlavne českých
firiem. Nezabudol upozorňovať na potrebu nakupovania domácich výrobkov heslami ako
Svoj k svojmu! a pripomínať sám seba výzvami Inzerujte v Slov. Denníku.

V pohnutých posledných dňoch 1. svetovej vojny, keď sa rozhodovalo o osude monarchie,
a v prvých dňoch po vzniku Československej republiky (ČSR) vychádzal Slovenský denník
ako orgán Slovenskej národnej rady, ktorej členom sa stal a Deklaráciu slovenského národa
podpísal aj Milan Hodža, ktorý sa po vytvorení republiky v novembri a decembri 1918 stal
splnomocneným zástupcom čs. vlády v Budapešti. Slovenský denník v tie časy uverejňoval
výzvy a ohlasy SNR slovenskému národu i reči popredných národovcov, akým bol Andrej
Hlinka.

Slová v ohlasoch zneli i takto:

„Bratia! Slováci!
Naše deti nebudú nám už viac cudzou rečou v školách trápiť, do našich kostolov nebudú

nám už viac cudzie spevy a kázne natískať, od úradov nebudú nám už viac nesrozumiteľné
uzavretia doručovať, pred súdmi a úradmi musí sa nám budúcne pravda po slovensky
prisluhovať. Prestane krivda, pravda za stôl sadne.“16

Pre slovenský národ sa začala písať nová kapitola histórie. Stal sa pánom na svojom
slovenskom území. Zásluhu na tom mala nesporne aj tá hŕstka národne orientovaných slovenských
periodík, ktoré Slováci do roku 1918 mali, medzi nimi aj Slovenský denník a Slovenský týždenník.

Adresa autorky: Doc. PhDr. DANUŠA  SERAFÍNOVÁ, PhD.,
e-mail: danusa.serafinova@fphil.uniba.sk

Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,
tel.: 02/52 96 41 92, fax: 02/52 92 65 30

16 Ohlas Slovenskej národnej rady. In Slovenský denník, 1918, roč. 1, č. 5, s. 1.
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GALÉRIA FOTOGRAFIE

Zdravá konkurencia zvyšuje kvalitu

PETRA  FICOVÁ

Narodila som sa v roku 1985 v Nitre, no do
prvého roku môjho života som vyrastala
v Bratislave.  Po maturite na gymnáziu na
Hubeného ulici v roku 2004  som začala
študovať na Katedre žurnalistiky FiF UK. Popri
štúdiu pracujem ako fotografka. Špecializujem
sa na portrétnu a módnu fotografiu a napriek
svojmu veku som už stihla spolupracovať
s mnohými slovenskými, ale aj českými tlačenými
periodikami.

Keď som pred takmer desiatimi rokmi behala na
každej rodinnej dovolenke s minifotoaparátom v ruke
a cvakala všetko živé naokolo (samozrejme, okrem
rodiny – tá mi prišla príliš nudná J), nepomyslela som
si, že raz vyrastiem a ako dospeláčka sa budem práve
týmto cvakaním živiť. Pravda, vtedy mi ani nenapadlo,
že raz vôbec vyrastiem…

Každopádne môžem čestne vyhlásiť, že tým, čo
robím, sa mi splnil sen a som za to naozaj vďačná. Či už ľuďom, ktorí ma od začiatku podporovali,
verili a pomáhali mi, ale aj tým, ktorí robili presný opak. Aj keď táto veta môže vyznievať ako
klišé, na ktoré som sa zmohla, pretože tieto riadky píšem už zase po polnoci, keďže to je jediný
čas, kedy môžem spraviť niečo navyše okrem povinností, ktoré mám v ostatné denné i nočné
hodiny, klišé to určite nie je. Som narodená v znamení Barana a to ma naozaj vystihuje. Riadim
sa heslom „čo ťa nezabije, to ťa posilní“, a to ma vystihuje ešte viac.

Práve neprajníci ma vedia najviac nakopnúť k poriadnemu výkonu, a keď sa mi následne
podarí niečo, na čo som naozaj hrdá, viem si pocit víťazstva náležite vychutnať. Len aby to
nevyzeralo, že potrebujem okolo seba samých neprajníkov, to určite nie! Práve naopak, výhra
nad nimi ma teší, ale aby som načerpala silu a energiu na môj dosť náročný život, musím byť
obklopená ľuďmi, o ktorých sa môžem oprieť. Tými, o ktorých viem, že sa neuhnú…

Už v maturitnom ročníku sa pre mňa fotografia zo dňa na deň zmenila z koníčka na
zamestnanie. Len pár mesiacov predtým som si listovala naše slovenské časopisy a vravela
som si, aké by to bolo úžasné, mať raz niekde – hocikde – uverejnenú aspoň maličkú fotku.

A zrazu bum… nafotila som kamarátku, tá s fotkami išla na modelingový casting, fotky sa
páčili, prišli sa dať fotiť ďalšie a ďalšie dievčatá, po čase som snímky odoslala do rôznych
časopisov a s ponukou spolupráce sa ozvali akurát z napredávanejšieho ženského mesačníka.
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A vtedy sa môj život rozbehol
tak, že ho sama neviem zastaviť.

Taká malá slovenská roz-
právka… Tá má, samozrejme, aj
svoju odvrátenú stránku, ale
nesťažujem si. Nad tým, že sa mi
ani raz za rok nepodarí ísť so
spolužiakmi na pivo alebo kávu,
lebo každú voľnú chvíľu booku-
jem termíny fotení, vybavujem
lokácie alebo iné formality, sa už
ani nepozastavujem. To, že
takmer nespím, aby som všetko
na 100 % stihla, je tiež zanedba-
teľný fakt, veď som mladá, niečo
vydržím! (aj keď momentálne sa
tak necítim, sú tr i hodiny
nadránom a o ôsmej ráno už
fotím – kto tvrdí, že všetci umelci
prespia celé dni?!).

Nuž ale, dosť bolo sťažo-
vania sa, asi naozaj nemám
najhorší osud na tejto planéte,
tak to budem musieť nejako
vydržať. J) Verím, že každý je sám
strojcom vlastného osudu a tak
na tom svojom pracujem tak
veľmi, ako sa len dá.

Ale poďme na tvorbu, tá je na mojej existencii asi najpodstatnejšia.
Každou svojou fotkou chcem vždy potešiť tých, ktorí ju vidia ako nezávislí diváci, či už sú

z radov laickejšej verejnosti, alebo z radov tzv. módnych expertov, no a samozrejme tých,
ktorých na fotke zvečňujem. Nepoznám lepší pocit, ako keď niekto po vzhliadnutí mojich fotiek
povie „waw!“.

Veľmi podstatné pre mňa je, aby sa človek, ktorý sa dostane pred môj objektív, cítil dobre
a veril ako mne, tak aj tímu, s ktorým robím. V tíme je vždy stylistka a vizážista, občas supervízor,
ktorý dohliada na všetky detaily, a moja maličkosť. Všetci sme mladí ľudia, plní nápadov
a životného elánu a myslím, že sa to odráža aj na fotografiách, ktoré spolu vytvárame. V ateliéri
alebo na inom mieste fotenia sa vždy snažíme vytvoriť čo najlepšiu atmosféru, nezáleží na tom,
či ide o štrnásťročnú modelku, alebo celebritu veľkého kalibru.

Aj na profesionálovi je vidieť, či sa cíti dobre alebo nie. Keď nám potom dotyčný či
dotyčná povedia, že sa im z ateliéru ani nechce odísť, lebo sa s nami cítia ako s vlastnou
rodinou, je to to najväčšie zadosťučinenie, akého sa nám môže dostať.

Práve poznávanie nových, zaujímavých ľudí, je ďalším dôvodom, prečo svoju prácu milujem.
Vo svojom pomerne krátkom živote som už počula stovky životných príbehov, z ktorých sa dá

Vendula Svobodová. Foto: Petra Ficová
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veľa čerpať a naučiť.  Mám
možnosť poznať ľudí, ktorých si
nevážim pre to, že sú každý
týždeň na titulkách bulvárnych
plátkov, ale preto, že niečo naozaj
vo svojom živote dokázali. To,
samozrejme, neplatí o všetkých…

Na svojich fotografiách rada
zobrazujem najmä ženy tak, ako
ich verejnosť ešte nepozná. To
som mala príležitosť dokázať
najmä v najčerstvejšej publikácii
Top 50 nejzajímavějších českých
žen, ktorú sme takmer celú nafotili
so spomínaným tímom.

Možno práve náš slovenský
pôvod bol príčinou toho, že sme
dámy videli odlišne, ako ich
ostatní poznali (mnohé sme videli
prvýkrát až na fotení J), no
s výsledkom sú všetky strany
spokojné. Každú sme sa snažili
spraviť tak, aby bola čo najkraj-
šia, ženská, no nie vulgárna, iná
ako dovtedy, no zároveň stále
svoja. Veď keď sa nám už
odovzdali do rúk, nemohli sme
Slovensku spraviť hanbu!

***
Pri fotení módy si môžeme dovoliť viac extravagancie a experimentov. Tam ide naozaj o to,

čo najlepšie prezentovať fotené modely, no ak sa dá, aj modelku či modela. Vytvárame ilúziu
dokonalosti, ktorou ale aspoň ja osobne nechcem klamať ani zavádzať, skôr len svojou malou
troškou tento náš svet skrášliť. Aj modelky majú akné, celulitídu či silnejšie stehná… na
stránkach časopisov to ale ľudia vidieť nechcú a tak im to neukazujeme. Ale môžem vás uistiť,
že dnes už takmer každá fotka prechádza cez program zvaný photoshop a tam sa s ňou dejú
zázraky…

Pracovať v tomto biznise znamená prinášať stále niečo nové, aby sa na vás nezabudlo
a boli ste stále IN. Vždy to však, samozrejme, musí byť lepšie a lepšie, či už spracovaním,
nápadom, prezentáciou…, ale tak je to v dnešnom svete vlastne všade. Nahraditeľný je každý
a uspieť znamená bojovať. Keď vás však práca naozaj baví – ako mňa – a doslova sa tešíte
z každej fotky, ktorá má úspech a páči sa – ako ja – zistíte, že každý boj sa dá prežiť. A zdravá
konkurencia len zvyšuje kvalitu práce… J

Adresa autorky: PETRA FICOVÁ, e-mail: petra@petraficova.com,
Katedra žurnalistiky FiF UK, Bratislava, Štúrova 9

Simona Krainová. Foto: Petra Ficová
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HESLÁR MEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

Médiá ako predmet
interdisciplinárneho
výskumu

Médiá a mediálna (masová) komunikácia
sú predmetom skúmania mnohých vedeckých
disciplín. Vedci sa už dávno zhodli na tom, že
vedy, ktoré chcú skúmať médiá a masovú
komunikáciu, musia byť inter-disciplinárne.

Už pri vzniku žurnalistiky, ale najmä po tom,
čo nadobudla dimenzie masovej komunikácie,
veľmi zreteľne vystupovali do popredia jej
početné spoločenské aspekty: kultúrny,
výchovný, etický, estetický, právny (sloboda
prejavu), politický (tlač ako nástroj politického
boja a organizácie politických strán), eko-
nomický (noviny ako predmet podnikania),
sociologický (pôsobenie na masy), psycho-
logický (pôsobenie na jednotlivca), historický
(noviny ako historický prameň, ale aj predmet
historiografie), lingvistický (novinové texty ako
zvláštne jazykové prejavy) atď.

Ukázalo sa, že tak ako medziľudská
komunikácia v personálnych systémoch,
masová komunikácia v sociálnych, politických,
ekonomických, kultúrnych a iných systémoch

Rubriku vedie doc. PhDr. S. Brečka, PhD. je nevyhnutným predpokladom ich existencie
a fungovania, a že sa ako totálny fenomén
dotýka všetkých oblastí života spoločnosti.

Sociológia

Sociológia, všeobecne povedané, je
vedou o spoločnosti a médiá a mediálna
komunikácia sú javy a procesy, bez ktorých
by spoločnosť vôbec nemohla existovať.
Preto sociológia je z hľadiska mediálneho
výskumu hlavná a najdôležitejšia vedná
disciplína. Navyše aj v mediálnom výskume
používané metódy a techniky vo veľkej miere
pochádzajú zo sociológie. Mnohí autori
dokonca mediálny výskum neoprávnene
stotožňujú so sociologickým výskumom
médií alebo masovej komunikácie.

Sociológia skúma postavenie médií
v spoločnosti, ich sociálny (spoločenský)
význam. Zaujíma sa tiež o spoločenské
štruktúry, v ktorých masová komunikácia
prebieha, ale aj o spoločenské skupiny,
skupinové vzťahy a skupinové štruktúry,
ktoré majú vplyv na priebeh a účinky masovej
komunikácie.

Sociológia zohrávala i naďalej zohráva
rozhodujúcu úlohu vo výskume médií
a masovej komunikácie. Napriek tomu je
v úzkom kontakte s početnými sesterskými
disciplínami, bez ktorých by ťažko mohla
dospieť k platným teoretickým i praktickým
poznatkom. Pretože stále platí, čo už pred
mnohými rokmi konštatovala jedna
z najvýznamnejších osobností americkej
sociológie Talcott Parsons: „Dobrá teória
z oblasti ľudskej činnosti, hocijako pevne
spätá s nejakou disciplínou, musí byť nutne
interdisciplinárnou teóriou.“1

V tejto súvislosti treba tiež vidieť
skutočnosť, že sociológia masovej komunikácie
sa neprofilovala hneď od začiatku ako
samostatný smer vedeckého bádania. Ako

1 PARSONS, T. General Theory in Sociology. In MERTON, R., BROOM, L., GOTTRELL, L. S. Sociology
Today : Problems and Prospects. New York, 1959, s. 37.
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spoločenský fenomén, dotýkajúci sa prakticky
všetkých sfér života spoločnosti, sa masová
komunikácia už pri svojom vzniku dostávala
do zorného poľa záujmu sociológov,
zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami
spoločenského života.

Médiá a spoločenský konsenzus

V prvej polovici minulého storočia (pres-
nejšie: v tridsiatych rokoch) sa viacerí americkí
sociológovia, najmä príslušníci tzv. chicagskej
školy zaoberali príspevkom masových médií
k zachovaniu spoločenského konsenzu
a kontinuity vývoja spoločnosti. Vychádzajúc
z teórií sociálnych psychológov C. H. Coolyho
a G. H. Meada vyzdvihovali pozitívnu,
integračnú sociálnu funkciu týchto prostried-
kov, najmä v súvislosti so začleňovaním
prisťahovalcov do americkej spoločnosti.
Obzvlášť si úlohu tlače v tomto procese všímal
významný americký sociológ a popredný
predstaviteľ chicagskej školy R. E. Park.2

Médiá a sociálna patológia

Naproti tomu sociológovia, ktorí sa
zaoberali sociálnymi problémami a sociálnou
patológiou, zaujali k médiám úplne opačné
stanovisko, keď ich skúmali ako príčinu
rozpadu primárnych sociálnych vzťahov
a oslabenia spoločenských hodnôt a noriem.
V ich interpretácii masové médiá prispievajú
k izolácii človeka v urbanizovanom svete,
k nadmernému rastu významu materiálnych
hodnôt, kriminality a násilia. Ukazuje sa, že
tento okruh problémov je aktuálny trvale a že
dnes ešte vypuklejšie ako v minulosti.

Médiá a politika

Ďalšia dôležitá oblasť sociológie, sociológia
politiky, si masové médiá všímala najmä z troch

hľadísk: 1. Ako nástroj manipulácie verejnej
mienky v rukách mocenskej elity (C. W. Mills,
V. O. Key, W. Kornhauser; 2. ako prostriedok
demokratizácie politiky a informovanosti
voličov (K. Lang – G. E. Lang); 3. ako faktor
vplyvu vo volebných kampaniach (P.
Lazarsfeld, B. Berelson a mnohí iní). 3

Médiá a sociálny a hospodársky rozvoj

Veľkú pozornosť masovým médiám
venovali sociológovia, ktorí sa po II. svetovej
vojne začali zaoberať problematikou sociálneho
a hospodárskeho rozvoja v krajinách tzv.
tretieho sveta a ktorí nadväzovali na práce
agrárnych sociológov z tridsiatych rokov,
venované difúzii inovácií (šírenia noviniek)
v poľnohospodárstve. Mnohé z týchto prác
mali aj svojich úspešných nasledovníkov (napr.
E. Rogers, W. Schramm).

Médiá, kultúra a umenie

Nemožno v tejto súvislosti obísť ani
významné miesto masových médií v sociológii
kultúry a umenia, do ktorej sa zvykne zaraďovať
aj sociológia voľného času. Masové médiá sa
do tejto odvetvovej sociológie dostali ako
fenomény masovej kultúry (Edgar Morin, David
Riesman). Sociológia voľného času mala
bohatú tradíciu najmä vo Francúzsku, kde sa
súvislosťami medzi prácou a voľným časom
zaoberali významní sociológovia priemyslu
G. Friedman a J. Dumazadier.4

Aj tento krátky prehľad záujmov
sociológov rôzneho zamerania o masové
médiá (masovú komunikáciu) dokumentuje
dôležitosť sociologického skúmania vzťahov
medzi spoločnosťou a jej komunikačnými
systémami. Oprávnene však v tejto súvislosti
poznamenáva D. McQuail, že do mnohých
oblastí rozptýlené a často iba okrajové

2 Pozri LANG, K, LANG, G. The „new“Rhetoric of Mass Communication Research: A Longer View. In
Journal of Communication, 33, 1983, č. 3, s. 128 – 140.

3 McQUAIL, D. Soziologie der Massenkommunikation. Berlin : Verlag Volker Spiess, 1973; MILLS, C. W.
Mocenská elita. Praha : Orbis, 1966. 501 s. ISBN 99-00-00023-X; RIESMAN, D. Osamělý dav. Praha :
Mladá fronta, 1968. 365 s. ISBN 99-00-00064-X.

4 Pozri BALLE, F., CAPPE de BAILLON, I. Mass Media Research in France: An Emerging Discipline. In
Journal of Communication, 33, 1983, č. 3, s. 208 – 218.
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skúmanie masovej komunikácie iba málo
prispelo k rozvoju samotnej sociológie
masovej komunikácie.5

Psychológia, sociálna psychológia

Psychológia je veda, ktorá v rámci svojich
početných odborov (psychológia vnímania,
psychológia osobnosti, sociálna psychológia,
psychológia učenia a pod.) skúma rôzne
aspekty existencie človeka a jeho interakcie
s prostredím. Preto psychológia nemôže
obchádzať kontakt človeka s médiami, ktoré
zohrávajú stále dôležitejšie miesto v jeho živote
(poznávaní sveta, učení, vytváraní a zmene
názorov a postojov, správaní).

Najvýznamnejšou sférou psychológie boli
dlhú dobu otázky účinkov a účinnosti
mediálnej komunikácie, najmä vytváranie
a zmena názorov a postojov a správania sa
človeka vplyvom médií. Aj keď sa v súvislosti
s médiami uplatňujú viaceré smery psycholo-
gického výskumu, rozhodujúcu úlohu od
počiatkov zohrávala sociálna a experimen-
tálna psychológia.

Sociálna psychológia nepredstavuje len
dôležité výskumno-technické inštrumentárium
pre analýzu účinkov masovej, resp. tvorivej
činnosti komunikátora, ale je zároveň hlavným
inšpirátorom a priekopníkom mediálneho
výskumu. Na pôde sociálnopsychologického
výskumu masovej komunikácie v USA sa
konala renesancia skúmania malých skupín,
skúmania postojov, boli tu formulované
početné kognitívne a motivačné teórie.
Rozhodujúcu úlohu zohrala a dodnes zohráva
sociálna psychológia vo výskume účinkov
masovej komunikácie.

V histórii výskumu masovej komunikácie
majú svoje pevné miesto práce výskumného
strediska skupinovej dynamiky (Research
Center for Group Dynamics) v Ann Arbore
(USA), založeného Kurt Lewinom a výsledky
rozsiahleho výskumného programu Yalskej

univerzity (Yale Studies in Attitude and Com-
munication), riadeného Carlom I. Hovlandom
v prvých rokoch po II. svetovej vojne.6

Aj keď sa neskôr v dôsledku vývoja v Spo-
jených štátoch výskum masovej komunikácie
rozčlenil na primárne sociologický a prevažne
sociálnopsychologický, bolo to skôr z dôvodu
analytických ako výskumno-praktických
cieľov. Pretože – ako o tom boli presvedčení aj
hlavní predstavitelia týchto dvoch smerov Carl
I. Hovland a Paul Lazarsfeld – iba permanentná
integrácia a kooperácia týchto dvoch disciplín
vytvára predpoklad pre vedecké zvládnutie tak
zložitého a mnohostranného fenoménu ako je
masová komunikácia.

Ekonómia

Ak odhliadneme od pohľadu na médiá
z hľadiska politickej ekonómie, čo je skôr
teoretická báza ako výskumná metóda alebo
výskumný prístup, potom treba povedať, že
záujem ekonómie o médiá nemá – najmä u nás
– dlhodobejšiu tradíciu. V našich podmienkach
je to pochopiteľné, pretože médiá za socializmu
nemali ekonomický aspekt. Boli to inštitúcie
nadstavby, ideologické nástroje a nie predmet
podnikania. V súčasnosti je situácia úplne iná
a význam ekonomického skúmania médií rastie.

Ekonómia ako veda sa zaujíma o jednotlivé
mediálne podniky, jednotlivé mediálne sektory
(tlač, rozhlas, televízia) alebo celé mediálne
systémy krajiny. Ide o tieto ekonomické
aspekty:

Ekonomika mediálneho podniku
Mikroekonomika: nákladová štruktúra,

hospodárnosť,  procesy optimalizácie,
manažment, marketing, kontroling, plánovanie
a pod.

Ekonomika mediálneho trhu
Národohospodársky pohľad (makroeko-

nomika): mediálny trh, konkurencia médií,
formy kooperácie, tvorba cien, daňové
zaťaženie, koncentrácia, monopolizácia a pod.

5 McQUAIL, D., ref. 3, s. 21.
6 Podrobnejšie som o tom písal v štúdii BREČKA, S. K problematike skúmania účinkov masových médií. In

Otázky žurnalistiky, 14, 1971, č.1, s.11 – 18.
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Publikum ako trh
Zatiaľ čo významné smery mediálneho

výskumu sa publikom zaoberali ako masou
(preto masová komunikácia, masové publikum,
masové médiá) alebo verejnosťou (najmä
politický smer mediálneho výskumu), ekonómia
sa v dôsledku komercializácie médií zaoberá
publikom ako informačným trhom.

Mediálne obsahy ako tovar a služby

Mediálne obsahy sú tovarom alebo
službami – premieta sa to i do terminológie.
Európska únia môže zasahovať do problematiky
médií (legislatívy) iba zásluhou toho, že
audiovizuálna produkcia (filmy a programy) boli
zaradené medzi tovary a vysielanie sa chápe
ako služba. Vo vysielaní komerčných médií je
to komerčná služba a vo vysielaní verejno-
právnych médií služba verejnosti (public serv-
ice broadcasting). Celkom zreteľne sa to
prejavuje v terminológii zákona č. 308 z roku
2000 o vysielaní a retransmisii, ktorí v súlade
s harmonizáciou nášho práva s právom
európskym nadväzuje na Európsky dohovor
o cezhraničnej televízii, resp. Smernicu EÚ
o Televízii bez hraníc.7

Pre komerčné médiá je publikum dôležité
z dvoch hľadísk: 1. ako súhrn potenciálnych
spotrebiteľov kultúrnych a informačných
tovarov a 2. ako súhrn potenciálnych
spotrebiteľov reklamy, ktorá je hlavným
zdrojom príjmov mediálnych podnikov.

Politika, politická veda, politológia

Súvislosti medzi médiami a politikou sú
mnohostranné, pretože médiá vystupujú ako
predmet, objekt i subjekt politiky. Preto aj
sociálni vedci, ktorí sa zaoberajú politikou,
nemôžu sa nezaoberať médiami. Politika sa
navonok prejavuje prostredníctvom médií,
analýzou médií možno analyzovať politiku.
Médiá slúžia ako nástroje na presadzovanie
politických cieľov, preto sa politické strany

a vlády snažia o ovládnutie médií. Médiá však
aj samotné, resp. ako nástroje určitých
nátlakových ekonomických a politických
skupín, robia svoju politiku. 8

Samostatnou kapitolou vzťahu médií
a politiky je mediálna politika, najmä štátna
mediálna politika, ktorej hlavnou súčasťou je
mediálna legislatíva. Výskum politickej
komunikácie predstavuje veľmi významnú
súčasť mediálneho výskumu, ktorý sa venuje
účinkom politickej presvedčovacej
komunikácie (výskum účinkov propagandy),
výskumu vplyvu médií v predvolebných
kampaniach a iným vplyvom médií na politické
názory a postoje verejnosti.

Právo – mediálne právo

Mediálne právo (mediálna legislatíva)
obsahuje všetky zákony, vyhlášky, smernice,
medzinárodné dohovory a zmluvy, ktoré sa
dotýkajú médií.

Mediálne právo skúma vplyv národnej
a medzinárodnej legislatívy na činnosť médií.
Dnes je činnosť médií regulovaná početnými
normami. Okrem domácich zákonov sú to aj
medzinárodné dohovory (konvencie), ku
ktorým Slovenská republika pristúpila –
napríklad Európsky dohovor o cezhraničnej
televízii, ktorý prijali členské štáty Rady
Európy. Alebo Smernica Európskej rady
a Európskeho parlamentu „Televízia bez
hraníc“, ktorej ustanovenia sme sa zaviazali
rešpektovať ako členská krajina Európskej
únie.

Lingvistika – jazykoveda – sémantika

Základným nástrojom komunikácie je reč.
Preto vo výskume médií a mediálnej komuni-
kácie nemôžu chýbať vedné disciplíny, ktoré
sa zaoberajú jej základným nástrojom.

Komunikácia predstavuje komplexnú sieť
symbolických procesov v spoločnosti,
prostredníctvom ktorých ľudia produkujú

7 Bližšie pozri BREČKA, S. Mediálna politika Európskej únie II. In Otázky žurnalistiky, 43, 2000, č. 3, s. 188
– 197.

8 Bližšie pozri BREČKA, S. Médiá a politika. In Otázky žurnalistiky, 43, 2000, č. 1, s. 6 – 14.
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a vymieňajú si významy. V skutočnosti každá
ľudská skúsenosť je sprostredkovaná
symbolickým systémom, pričom jazyk je
považovaný za jeden z najdôležitejších. Toto
stanovisko sa prejavilo aj vo vedeckom
skúmaní komunikácie najmä vplyvom
štrukturalizmu a postštrukturalizmu,
predovšetkým však vplyvom francúzskeho
štrukturalistu Rolanda Barthesa.

Vplyv sémantiky sa prejavuje najmä
v teoretickom prístupe k skúmaniu mediálnej
komunikácie. Existujú však aj veľmi praktické
sféry vplyvu lingvistiky na mediálny výskum
– napríklad výskum zrozumiteľnosti
mediálnych obsahov, ktorý sa istý čas
prakticky uplatnil aj na Slovensku. 9

História

História je klasickou disciplínou, ktorá sa
zaoberá dejinami tlače, rozhlasu a televízie
a patrí k základným predmetom v novinárskom
školstve. História však má svoj význam i pri
širšom pohľade na médiá ako na vývoj
jednotlivých foriem komunikácie od najstarších
čias až dodnes.

História má zásadný význam pre po-
chopenie médií a ich postavenia v spoloč-
nosti, pretože zasadzuje jednotlivé médiá a ich
činnosť do historického kontextu. Iba na
základe tohto kontextu dokážeme správne
pochopiť príčiny vzniku médií, ale aj ich vplyv
na človeka a spoločnosť.

História nám umožňuje vyhnúť sa chybám
technologického determinizmu, ktorý za
určujúcu silu historického vývoja označuje
technológiu. Napríklad vynález kníhtlače
považuje za rozhodujúci faktor rastu
vzdelanosti v 16. storočí a v období po ňom.
História nám objasňuje, že vynález tlače bol
podmienený rozvojom humanizmu a renesan-

cie, záujmom o vedeckého poznávanie sveta,
rozvojom techniky, ale aj reformáciou
katolíckej cirkvi.

Na mediálnom výskume sa podieľajú aj
ďalšie vedecké disciplíny: filozofia, etika,
estetika, štatistika, matematika, a pod.

Interdisciplinárny výskum médií na
Slovensku

Začiatky mediálneho výskumu, čiže socio-
logického výskumu žurnalistiky a masovej
komunikácie spájame u nás zvyčajne so všeo-
becným rozvojom sociológie a sociologického
empirického výskumu na začiatku šesťdesia-
tych rokov minulého storočia. Toto určenie však
nie je celkom presné, pretože záujem sociológie
o žurnalistiku (najmä v Čechách) má oveľa
hlbšie korene. Tie treba hľadať predovšetkým
v činnosti popredných českých sociológov
a novinovedcov vrátane Tomáša G. Masaryka,
Emila Chalupného, Inocenta A. Bláhu, Oskara
Buttera, Karla Hocha a ďalších. Sociológiu
žurnalistiky a novinovedu tohto obdobia
výrazne poznamenali zahraničné vplyvy najmä
francúzske a nemecké a išlo tu skôr o sociológiu
ako novinovedu. 10

Vo vtedajšej sociológii a novinovede sa
ujala (inak veľmi plodná a výstižná) myšlienka,
že cieľom týchto disciplín je „študovať tlač
ako sociálny jav, ako prejav činnosti ľudí
žijúcich v spoločnosti, ako prvok tejto
spoločnosti samej, ktorý má vplyv na všetky
ostatné prvky a podlieha sám zase ich
vplyvu.“11

Avšak začínajúci sa mediálny výskum
(sociologický výskum žurnalistiky a masovej
komunikácie) na začiatku šesťdesiatych rokov
nachádzal podnety pre svoj rozvoj
a zameranie inde. Predovšetkým v americkej,
francúzskej a nemeckej vedeckej a odbornej

  9 Napríklad LIŠKOVÁ, Z. Zrozumiteľnosť novinárskeho prejavu. Bratislava : Obzor, 1973. 207 s.
10 BREČKA, S. Sociologický výskum žurnalistiky a masovej komunikácie na Slovensku. Bratislava : NŠÚ,

1998, s. 6.
11 VALON, S. Věda o novinách. In Duch novin, č. 4, 25. 4. 1930. Cit. podľa HYSKO M. K metodickým

otázkam budovania systému vedy o novinách. In Otázky žurnalistiky. Martin : Matica slovenská, 1964,
s. 211.
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literatúre. Zo socialistických krajín to bola
predovšetkým poľská a juhoslovanská
produkcia, ktorá však tiež väčšinou čerpala
zo západnej sociologickej literatúry. Autori
vtedajších výskumných projektov na
Slovensku sa opierali predovšetkým o takých
autorov ako Jean Cazenueuve, Jacques
Kayser, Edgar Morin (Francúzsko), Roger
Clausse (Belgicko), Paul Lazarsfel, Bernard
Berelson, Harold. D. Lassewll, I. C. Hovland,
W. Schram (USA), Gerhardt Maletzke
(Nemecko), Jerzy Kubin, Irena Tetelowska, M.
Kafel, Andrzej Sicinski alebo Pawel Dubiel
(Poľsko). Chýbali jednoducho domáce
skúsenosti z empirického sociologického
výskumu žurnalistiky a masovej komunikácie
a aj práce iných oblastí sociologického
bádania čerpali najmä zo západných alebo
poľských zdrojov. 12

Pre počiatočné štádium mediálneho
výskumu na Slovensku bolo príznačné, že
tento výskum sa nerozvíjal vo vlastnej,
špecifickej vedeckovýskumnej oblasti
(v rámci novinovedy), ale ako súčasť širšie
koncipovaných sociálnych (interdiscipli-
nárnych) výskumov voľného času
a záujmových činností obyvateľstva.
Priekopnícke práce v tomto smere znamenajú
výskumy Osvetového ústavu v Bratislave 13 ,
významného sociálneho psychológa Antona
Jurovského 14 , ale aj prvé pokusy vtedy ešte
nie výskumne zameraného Metodicko-
výskumného kabinetu Čs. rozhlasu
v Bratislave a jeho spolupracovníkov. 15

Rozhodujúcim činiteľom rozvoja
mediálneho výskumu na Slovensku bolo
vytvorenie pedagogických, metodicko-
výskumných a teoreticko-výskumných

pracovísk. Prvým krokom inštitucionalizácie
vedeckovýskumnej základne v mediálnej
sfére bolo vytvorenie Katedry žurnalistiky FiF
UK v Bratislave v roku 1953. Aj zárodok
výskumného pracoviska Čs. rozhlasu
v Bratislave vznikol v roku 1953 (ako
metodický kabinet), ale činnosť Metodicko-
výskumného kabinetu sa datuje od roku 1961,
kedy bolo toto pracovisko dobudované aj
personálne a rozšírilo sféry svojej činnosti.
Už vtedy sa vytvárali zárodky dodnes dobre
známej výskumnej agentúry MVK, ktorú po
odchode z rozhlasu nahradil Odbor
mediálneho výskumu SRo. Mohli by sme sem
zaradiť aj vznik Odboru výskumu programov
ČST a divákov SSR (OVPD), resp. výskum-
ného pracoviska Slovenskej televízie pod
rôznymi názvami, ale podstatným pre celkový
rozvoj mediálneho výskumu na Slovensku
bolo založenie Novinárskeho študijného
ústavu.

Novinársky študijný ústav tiež prešiel
rôznymi peripetiami a zmenami názvu. Vznikol
v roku 1955 ako pracovisko Slovenského
zväzu novinárov, neskôr existoval ako súčasť
Ústavu pre výskum kultúry a verejnej mienky
s názvom Inštitút pre výskum masových
komunikačných prostriedkov a skončil
s názvami, ktoré nezainteresovaným už
hovoria veľmi málo. Tie názvy však nie sú
podstatné, podstatné je, čo ústav priniesol
pre rozvoj interdisciplinárneho skúmania
žurnalistiky a masovej komunikácie.

Nedostatočné rozpracovanie historických
a teoretických otázok žurnalistiky a masovej
komunikácie na Slovensku spôsobilo, že ústav
sa vo svojich počiatkoch jednoducho musel
orientovať na práce historického charakteru

12 BREČKA, S. Sociologický výskum, ref. 10, s. 7.
13 TAHY, C. Výskum vplyvu televízie na kultúrny rozvoj slovenskej dediny. In Otázky žurnalistiky 1963.

Martin : Matica slovenská, 1964.
14 JUROVSKÝ, A. Mladí poslucháči rozhlasu. Bratislava : MVK Čs. rozhlasu, 1964; JUROVSKÝ, A. Mladí

čitatelia novín. In Otázky žurnalistiky 1964. Martin : Matica slovenská, 1964, s. 49 – 83.
15 Dotazníkový prieskum Čs. rozhlasu v Bratislave z roku 1958 spomína vo svojej práci Zdeno Dočkal.

Pozri DOČKAL, Z. O niektorých problémoch rozhlasového spravodajstva z hľadiska psychológie
poslucháča. In Otázky žurnalistiky 1962. Martin : Matica slovenská 1962, s. 68; TICHÝ, I. Ako mládež
počúva rozhlas. Bratislava : MVK Čs. rozhlasu, 1961.
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a až postupne sa viac venoval teoretickým a
sociologickým otázkam, najmä sociologickému
výskumu čitateľov tlače a obsahovej analýze.
V šesťdesiatych rokoch vznikli prvé
monografické výskumy čitateľov niektorých
denníkov a časopisov a koncom desaťročia už
aj prvý reprezentatívny výskum publika
prostriedkov masovej komunikácie v celom
komplexe ich pôsobenia. Zároveň sa v tom čase
už venuje značná pozornosť obsahovej
analýze tlače. 16

Neskôr, v sedemdesiatych rokoch, sa
ťažiskom činnosti NŠÚ stalo sociologické
skúmanie publika médií. Siahalo od repre-
zentatívneho skúmania vzťahu slovenského
publika k jednotlivým prostriedkom masovej
komunikácie a ich produktom, cez analýzu
publika jednotlivých subsystémov tlače
(ústrednej, okresnej, podnikovej) až po
výskum (najmä ankety) jednotlivých novín
a časopisov. Dopĺňali ich sociálnopsycho-
logické a psychologické experimentálne
výskumy recipientov, umožňujúce hlbšie
poznanie podmienok a výsledkov (účinkov)
procesu spotreby produktov žurnalistiky
a masovej komunikácie. Vytvorili sa aj základy
pre výskum komunikátora, ktorý sa
v nasledujúcich rokoch stal integrálnou
súčasťou výskumného programu ústavu.
Okrem novinovedného, historického,
sociologického a sociálnopsychologického
výskumu ústav už od svojich začiatkov
venoval systematickú pozornosť aj
lingvistickej analýze žurnalistických textov. 17

V NŠÚ okrem „preškolených“ novinárov
(preškolených na históriu, sociológiu,
sociálnu psychológiu) v súlade s celkovou
koncepciou pracovali psychológovia,
sociológovia a lingvisti.  Okrem toho

s ústavom spolupracovali viaceré významné
osobnosti z oblasti sociológie, psychológie,
sociálnej a pedagogickej psychológie
a lingvistiky. Napríklad sociológ Martin
Katriak, psychológ prof. Tomáš Pardel,
pedagogický psychológ prof. Juraj Čečetka,
jazykovedci prof. Jozef Mistrík a prof. Ján
Horecký. Profesor Mistr ík pre ústav
vypracoval a uverejnil svoj Slovník tlače
(Novinársky frekvenčný slovník) a profesor
Horecký bol dlhoročný konzultant ústavu,
ktorý v ústavnom časopise Otázky žurna-
listiky uverejnil desiatky štúdií, poznámok
a recenzií.

Koncom sedemdesiatych rokov do
výskumu masových médií a ich účinkov
vstúpila popri sociálnej aj všeobecná
psychológia, ktorá mala predovšetkým
objasniť význam kognitívnych procesov
(vnímania, porozumenia a pamäti) pri recepcii
výpovedí masovej komunikácie.18  Poznatky
výskumov tohto druhu podporili tézu
o aktívnej úlohe recipienta v procese masovej
komunikácie a jeho rozhodujúcom vplyve na
jej účinky a účinnosť.

Na základe takto interdisciplinárne
a komplexne zameraných výskumov bolo
možné začiatkom deväťdesiatych rokov vo
vzťahu k budúcemu výskumu formulovať
viacero podstatných záverov:

Predovšetkým, že výskum účinkov
nemôžeme vydeľovať ako nejakú samostatnú
a izolovanú oblasť výskumu masovej
komunikácie. K objaveniu a objasneniu
akéhokoľvek účinku nemožno dospieť bez
odhalenia vzájomnej interakcie všetkých
faktorov, na tomto procese zúčastnených. Preto
sa výskum účinkov nemôže zaobísť bez
výskumu komunikátora, komunikátu

16 Nedávno o tom napísal aj J. Darmo vo svojej štúdii Päťdesiat rokov slovenskej novinovedy (Otázky
žurnalistiky, 48, 2005, č. 3 – 4, s. 164 – 172), aj keď nemožno nespomenúť, že sa vo svojej interpretácii
dejín nezbavil subjektívnych predstáv.

17 Napríklad LIŠKOVÁ, Z. Novinársky prejav z hľadiska sémantických ukazovateľov. Bratislava : VÚKVM,
Inštitút pre výskum MKP, 1976. 87 s.

18 BREČKOVÁ, D., BREČKA, S., HRADISKÁ, E. Psychologické faktory účinnosti žurnalistickej výpovede.
Bratislava : Novinársky študijný ústav, 1984.



85

(výpovede) a recipienta, čiže komplexného
skúmania celého procesu masovej komu-
nikácie. Účinky masovej komunikácie je
potrebné skúmať na rôznych úrovniach – od
zmien v komunikačnom správaní sa recipientov
až po zmenu ich názorov, postojov a konania.

Vo výskume účinkov je rovnako potrebné
postihnúť všetky ich dimenzie vnútrosysté-
mové i mimosystémové. To znamená, že tento
výskum sa nemôže sústreďovať iba na indivi-
duálneho recipienta, ale musí postihovať aj
skupinové a masové účinky (verejná mienka)
a zároveň aj účinky činnosti celého systému
masovej komunikácie na iné systémy (politický,
vzdelávací, kultúrny atď.) a celú spoločnosť.

Z uvedeného jasne vyplýva, že výskum
účinkov masovej komunikácie nemožno
prisúdiť jednej disciplíne (sociálnej
psychológii), ale že to musí byť výskum
multidiciplinárny. 19

V súčasnosti sa podaktorí mediálni vedci
snažia zdôrazňovať význam interdisciplinár-
neho prístupu pri skúmaní médií. To bol aj jeden
z dôvodov, prečo sa v apríli 2006 z podnetu
Fakulty masmediálnej komunikácie UCM
v Trnave a Kabinetu divadla a filmu SAV
v Bratislave uskutočnil v Smoleniciach seminár
na tému Interdisciplinárne skúmanie masových
médií. Je pravda, že takýto prístup si aj dnes
zasluhuje mimoriadnu pozornosť a že išlo o čin
záslužný. Len neslobodno zabúdať na to, že
tento prístup má na Slovensku už bohatú
tradíciu.
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19 BREČKA, S. Teoreticko-metodologické východiská výskumu účinkov masovej komunikácie. Perspektíva
z retrospektívy. In Otázky žurnalistiky, 34, 1991, č. 2, s. 12 – 17.
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Teoretici médií
Krátka chronológia najvýznamnejších
modelov masovej komunikácie

WALTER  LIPPMAN
Stereotypy – pseudoprostredie (1922)

Kľúčová mono-
grafia popredného a
vplyvného  ame-
rického novinára
Waltera Lippmana
(1889 – 1974)
Verejná mienka
(Public opinion,
1922) zásadným
spôsobom zmenila

pohľad na vzťah medzi demokratickou vládou
a masovou spoločnosťou. Vnímanie mediál-
nych obsahov opísal Lippman ako projekciu
subjektívnych hodnôt na jestvujúci svet
(realitu) prostredníctvom navodených
„stereotypov“ („the guarantee of our self-re-
spect … the projection upon the world of
our own value“), čím sa nekonštituuje obraz
reality, ale špecifická kultúrno-civilizačná
kvalita – mediálne pseudoprostredie (pseudo-
environment): „We do not first see, and then
define, we define first and then see.“ Niektoré
závery diela pôsobili vo svojej dobe pre-
kvapujúco až poburujúco – napríklad
relativizujúci pohľad na demokraciu (ktorú
Lippman vnímal ako jeden z najvplyvnejších
stereotypov) charakterizoval slovami: klasická
demokracia „sa nikdy vážne nezaoberá
problémom, ktorý vyvolala, pretože jeho
zobrazenie v ľudských hlavách automaticky

nikdy nezodpovedá vonkajšiemu svetu“.
Tento stav modernej spoločnosti ešte
prehlbuje tlač – pôsobí „ako lúč reflektora,
ktorý sa neustále pohybuje a v hlbokej tme
zviditeľňuje raz jednu, inokedy ďalšiu
udalosť“.

Preto v dvadsiatych rokoch, v období
všeobecných povojnovo-predvojnových
dezilúzií prechádza aj Lippman ako teoretik a
novinár-komentátor domáceho i svetového
diania hlbokou skepsou a kritizuje tzv. masovú
demokraciu z tak trochu elitárskych stanovísk.
Keďže trpké závery o fungovaní verejnej
mienky, ku ktorým dospel racionálnou analýzou
svojej občianskej skúsenosti, nevedel rovnako
hlboko pomenovať aj v diachrónnej rovine,
v horizonte historických mechanizmov
fungovania verejnej mienky, hľadal riešenie
v období klasickej demokracie starogréckej a
renesančných mestských štátov.

Osvietenstvo („enlightenment“) ako
vládu obce racionálnych jedincov, pre nich a
ich prostredníctvom považoval v podmien-
kach dvadsiatych rokov za nemožné, pretože
verejná mienka je v celom rozsahu v područí
propagandy a možno ju ľubovoľne obsahovo
meniť a formálne ovplyvňovať. V tomto
zmysle boli pre Lippmana termíny masový a
iracionálny synonymá, a teda aj masový volič
je len objektom, ktorý dezorientujú a zavádzajú
zbory expertov.

Tie vzišli z vládnucich elít alebo z masy
samej na základe špeciálneho prístupu
k objektívnym informáciám, poznatkom a
mediálnym technikám. Od Platónovho
modelu ideálneho vládnutia kráľom-filozofom
(Ústava) sa skeptický Lippmanov model real-
ity líši vzťahom ku kategóriám Dobra  a Zla.
Pokým u Platóna vládnu, u Lippmana sú len
nástrojom využívania známych a hľadania
nových možností pôsobenia na verejnú
mienku vytváraním stále dokonalejších
a neprehľadnejších, či hlbšie zakódovaných,
stereotypov.

Z MEDIÁLNYCH VÝSKUMOV
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HAROLD  D.  LASSWELL
Infúzna ihla (1927)

Harold Las-swell
(1902 – 1978) sa
zaujímal o prax, te-
chniky a účinky
propagandy. Vyšiel
z poznatkov, ktoré
získal štúdiom
vojnovej propa-
gandy USA v I.
svetovej vojne,
osobitne kampaní,

ktoré umožnili obrat verejnej mienky
z počiatočných protivojnových na provojnové
až militantné a výrazne antinemecké pozície.

Prvá Lasswellova monografia Techniky
propagandy vo svetovej vojne (Propaganda
Technique in the World War, 1927) je podnes
jadrom pojmového systému a impulzom pre
rozvíjanie interdisciplinárnej vedy o médiách.
Podobne ako jeho súčasník Edward Bernays,
ktorý vytvoril výrazný teoretický a pragmatický
systém PR, aj Lasswell chápal propagandu ako
základný nástroj riadenia mienky vládou
(„governmental management of opinion“),
ktoré je potrebné na získanie podpory más pre
vládu (v danom prípade pre vstup USA do
vojny) – teda pre Lasswella bol termín propa-

ganda synonymom termínu demokracia. No
pragmatické techniky, ktoré Lasswell
v masovokomunikačnom prostredí identifikoval
i vytvoril, sa neskôr zneužívali (napríklad,
nacistická propaganda a osobitne Goebbelsova
Judenrein v tridsiatych rokoch 20. storočia).

KOMUNIKAČNÝ MODEL (1947):
Z dnešného hľadiska bol teda Lasswell
výrazne na pozíciách mediálneho determi-
nizmu – vychádzal z tézy, že mediálne obsahy
môžu bezprostredne pôsobiť na verejnú
mienku v behavioristickom zmysle (t. j.
bezprostredne sa prejavia v sociálnom
správaní obyvateľstva). Vychádzal pritom
z predstavy tzv. synoptickej orientácie
(tvorby individuálnych predstáv o svete
z neúplných zdrojov, doplnených – vo
freudovsky kondenzovanej výslednej podobe
– hodnotovými predstavami).

Tento svoj model komunikácie označil
termínom infúzna ihla („a hypodermic nee-
dle“), lebo médiá jednostranným lineárnym
efektom príčina – účinok ovplyvňujú verejnú
mienku, a teda môžu v spoločnosti generovať
aj také zmeny a procesy (mentálne či beha-
viorálne), ktoré masový adresát intímne,
súkromne odmieta, no sociatívne ich musí –
bezprostredne alebo psychicky potlačené –
akceptovať.

Tento princíp zhrnul H. Lasswell do vety:
„V masovej komunikácii je podstatné, kto
hovorí… čo hovorí… komu to hovorí… akým
sprostredkovaním… a s akými účinkami.“
V grafickej podobe je jeho veta známa ako
Lasswellova paradigma (The Lasswell For-
mula):

Lasswellov pohľad na problematiku
efektívnosti investícií vložených do médií je
nekomplikovaný, lineárny a priamočiary. Jeho
vklad do teórie médií spočíva predovšetkým
v koncepčnom vymedzení možností
analyticky poznávať a pragmaticky využívať

PETER VALČEK: TEORETICI MÉDIÍ
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médiá ako technológiu (päť typologických
okruhov skúmania médií – pozri obrázok).
1. kontrolný výskum – analýza kultúrnych,

sociálnych, ekonomických a politických
parametrov a väzieb na úrovni komu-
nikátora (vydavatelia, inštitúcie);

2. obsahový výskum – analýza mediálnych
posolstiev v ich funkčnom synchrónnom
aj diachrónnom horizonte (sociológia, psy-
chológia, semiotika);

3. výskum média – analýza technologic-
kých, psychologických, sociologických
parametrov a vývinových možností média
samého ako technického prostriedku;

4. výskum publika – klasické sociologické a
psychologické dotazníkové či anketové
výskumy a prieskumy na úrovni maso-
vého čitateľa, poslucháča, diváka
(skúmanie efektov, spätnej väzby,
záujmovej a demografickej štruktúry);

5. výskum pôsobnosti – využitie analýz
predchádzajúcich úrovní na exaktné
formulovanie stavu a možností zdokona-
ľovania mediálnych efektov z hľadiska
potrieb a cieľov komunikátora.
To viedlo k významnému nárastu intenzity

výskumov a rôzne konštruovaných štúdií
mediálneho ovplyvňovania kúpnej sily,
volebných preferencií, mediálneho pôsobenia
na deti a mládež a podobne. Obdobie po roku
1945 ovládli módne kybernetické prístupy a
rôzne (často interdisciplinárne, matematicko-
psychologicko-lingvistické) modely komu-
nikácie, ktoré mali obrovský teoretický
význam pre vytvorenie technológie počítača,
ako ju poznáme dnes, no na úrovni teórie
médií neprekonali Lasswellov lineárny
determinizmus. V skutočnosti je funkčný
systém masového pôsobenia médií mnoho-
násobne zložitejší (najmä na psychologickej
úrovni osvojovania si či, naopak, kontraimi-
tačného neprijímania mediálnych obsahov).

TYPOLÓGIA KOMUNIKAČNÝCH
ÚČINKOV: Harold Lasswell predznamenal

dnešné prístupy k výskumu médií, okrem
uvedenej paradigmy, aj svojou typológiou
sociatívnych efektov mediálneho pôsobenia,
ktorú vytvoril v štyridsiatych rokoch.
Identifikoval v nej tri typologické úrovne či
ciele mediálnej činnosti:
1. prehľad, osvojovanie si prostredia;
2. usúvzťažňovanie rôznorodých spoločen-

ských segmentov;
3. prenášanie kultúrneho dedičstva z jednej

generácie na druhú. *
Aj na túto časť jeho teoretického diela nad-

viazala ďalšia generácia teoretikov, najmä
Charles Wright a Denis McQuail. Harold
Lasswell však patrí aj medzi významných zakla-
dateľov špeciálneho odboru sociálnej psycho-
lógie – politickej psychológie (napr. známe
Lasswellove transformácie opisujúce psycho-
logickú podstatu „politického človeka“).

Termín prenos kultúrneho dedičstva
(a Lasswell vec chápe širšie ako naznačuje
aktualizovaný slovenský preklad slov „a so-
cial heritage“) pôsobil v povojnovom období
pomerne vágne. No semiotika vytvorila od 60.
rokov 20. storočia rozsiahly aparát, ktorý
umožňuje začleniť aj túto úroveň Lasswellovej
typológie do komunikačných modelov ako
diachrónny transfer platných asociatívnych
zložiek obsahu (kodifikovaných trsov
konotácií, „superznakov“ – heslo Umberto Eco
uvádzame nižšie). Aj v tomto bol teda Lasswell
priekopníkom, ktorý predbehol svoju dobu.

WALTER  BENJAMIN
THEODOR  W.  ADORNO
Mimetická adaptácia znakov (1933)

Walter Benjamin (1892 – 1940) a Theodor
W. Adorno (1903 – 1969) patrili do okruhu
frankfurtského Inštitútu pre sociálne výskumy
(tzv. Frankfurtská škola). Mechanizmus
exploračnej symbolizácie, mentálneho
(hodnotového – pragmatického, etického,
estetického, teda aj mediálneho) značkovania

* „1. surveillance of the environment; 2. correlation of the various parts of the society, and  3. transmission
of social heritage from one generation to the next.“
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fyzikálneho priestoru ľudských aktivít, opísali
T. W. Adorno a W. Benjamin (na obr.) na
princípe, ktorý nazvali mimetická adaptácia
znaku.

Mimetická adaptácia znaku ako typ
kultúrno-civilizačného prežívania komunikácie,
ako kontinuum emocionálnych reakcií na
význam informácie, je zložitá sublimačná
aktivita. Verbálno-pojmové vnímanie znaku
v horizonte heglovskej systémovosti naivne
stotožňuje pojem a objekt (označujúce a
označované), alebo sa – chybne – nazdáva, že
myšlienkový systém je totálny, a teda totožný
s predmetmi myslenia – popiera tak prirodzenú,
nezrušiteľnú ambivalenciu a heterogenitu
(heteronómiu) trvale nestabilných, permanen-
tne aktualizovaných významov, heteroglosie,
„mnohoreči všedného dňa“ (M. M. Bachtin).

Preto heglovskú totalitu zmyslu vymedzili
Adorno a Benjamin ako „konšteláciu pojmov“
na báze „historickej konštelácie“ či
„mimetického prispôsobenia sa (vedomia)
objektu“, čo vlastne vyjadruje podstatu
Saussurovej tézy, že semiotický „objekt je
daný hľadiskom“, ale aj esteticko-filozoficky
hĺbkovo interpretuje Bachtinov model
hodnotovej mnohoznačnosti či polyfónie
kultúrnych komunikácií.

MIMÉZIS –  (z gréckeho mímeisthai =
napodobňovať) – základný pojem antickej
teórie umenia, označujúci imitačno-ikonický
vzťah medzi obrazom (znakom) a predmetom
zobrazenia (označenia) v umení; doslovné,
etymologické chápanie termínu mimézis viedlo
Platóna k tomu, aby v Ústave definoval poéziu
ako zbytočné „napodobňovanie napodobne-
ného“ (mimézis fantasmatos; čo však možno
interpretovať a prekladať  aj ako aspekt

percepcie, imitácia zdanlivého); Aristoteles
stotožnil mimézis (imitáciu, t. j. stvárnenie)
s diegézou (výpoveďou), čo vnímal ako dva
druhy mimézis. V klasickej rétorike termín
mimézis – rovnako jeho latinský ekvivalent
imitatio – označoval napodobňovanie či
invenčné stvárňovanie hodnotných predlôh
ako didaktický prístup k osvojeniu si
remeselných návykov.

V procesoch chápania a v psychológii
pozornosti generuje mimetická adaptácia znaku
(významu, textu) – ako kultúrny akt – reťazce
symbolov, ktorých primárnou úlohou je tvorba
orientačného systému komunikácie. No veľmi
často, na princípe párovania či sémantickej
rezonancie (kontextov, konotácií, hodnotovo
aktualizovaného i voluntárneho „otvoreného
čítania“ – U. Eco) tvoria tieto strategické
symboly aj vlastné nepredvídateľné kontexty
a klonujú až falzifikujú tak samo označovanie
(primárne významy chápania). Často už len tým,
že aj ich priestorové usporiadanie v mentálnom
aparáte ľudského vnímania je vlastne
symbolickým obrazom stabilných či dočasne
stabilizovaných nervových spojení pamäti,
subjektívnou a situačnou hierarchiou či mapou
„jazyka mozgu“ (K. H. Pribram).

Nastavenia zmyslu masovej komunikácie,
ktorá pôsobí na princípe figúry šoku (nem.
„die Figur des Schoks“; Walter Benjamin:
Das Passagenwerk), sa v praxi moderných,
najmä elektronických médií dosahuje krížením
alebo permutáciou prvkov udalosti s prvkami
jej (rekurentne sa meniacej, akoby vyvíjajúcej
sa) rétorizácie, čo mediálne emisie špecificky
dramatizuje a cieli ich na emócie (postoje,
ale aj nižšie city spojené s inštinktmi).

Tieto postupy ako stratégiu masového
vnímania udalostí opísal W. Benjamin vo
vzťahu k separácii prirodzenej, živej ľudskej
skúsenosti od udalosti. K separácii dochádza
filtrovaním informácie rétorickým reliéfom
masovokomunikačných emisií (pozri heslo
Gyorgy Gerbner), ktoré spôsobujú, že
masívna imitácia skúsenosti generovaná
sprostredkovaným (teda symbolickým) vedo-
mím o udalosti sa automatizuje a monotóniou
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iteratívneho opakovania či rekurentného
pseudorozvíjania (vlastne kopírovania)
motívov indukuje zároveň  na úrovni
sociálneho segmentu psychiky (takých jej
oblastí, ako je, napríklad, verejná mienka)
„normovanú, denaturovanú existenciu
civilizovaných más“ (W. Benjamin).

Figúra šoku je termín pre odcudzenie
zmyslového vnímania, jeho zatienenie clonou
tovarovo-sociálnej hierarchie hodnôt a
masovej unifikácie skúsenosti (pozri Konzum
je systém manipulácie s významami v hesle
Jean Baudrillard). W. Benjamin ju ako „skrytý
obraz“ identifikuje v civilizačných aj kultúrnych
javoch obdobia vzniku masovej kultúry, ktoré
analyzoval na empirickom materiáli Paríža 19.
storočia: napríklad, na civilizačnej úrovni sa
prejavilo búranie starých úzkych uličiek Paríža
a stavanie rozľahlých bulvárov ako obraz, ba
až oslavný rituál, finančnej konjunktúry počas
druhého cisárstva no, na druhej strane, bulváre
boli zároveň skrytým obrazom zabezpečenia
ziskov pred nepredvídateľnými davovými
prejavmi masy (t. j. celkom priamočiaro: bolo
treba aj zabrániť stavbe pre Paríž osudových
barikád).

Na kultúrnej úrovni objavuje Benjamin
skrytý obraz zautomatizovaného pohybu masy
v paradoxoch Baudelairových Kvetov zla, ktoré
odcudzujú predmety z ich pôvodných etických
súvislostí (rýmové juxtapozície typu hlien –
sen), čím dosahuje veľmi špecifický šokujúci
účinok. Tak je to aj s Baudelairovým obrazom
flaneura (konjunktúrneho, dobre živeného
povaľača) a jeho coincidentia oppositorum –
zlučovaním náboženstva s prostitúciou, sakrál-
neho s profánnym, kresťanstva s pohanstvom,
pravdy s poverou. Flaneur je mýtická bytosť
symbolizujúca anankastickú osobnosť, ktorá
pestovaním vášní (sex, alkohol, kokaín)
vytesňuje strach, hoci vie, že mnohé jeho vášne
sú smrteľné. V skutočnosti si teda – strach
pestuje.

Uvedené faktory, dnes už celkom bežné,
najmä vo videokultúre, v skutočnosti

prestávajú pôsobiť šokujúco, čo však nie je
vyvrátením teorém Benjaminovej „estetiky
šoku“ (P. V. Zima),*  ale potvrdením ich trvalej
aktuálnosti – Benjaminov a Adornov dav dnes
už nie je Riesmannovou „osamelou masou“ ani
„vzbúrenou masou“ Ortegu y Gasseta, ale je
„anonymným davom zákazníkov, náhodne
spojených trhom, z ktorých každý hľadá svoj
tovar“ (P. V. Zima – pozri k tomu aj heslo Denis
McQuail).

Svetové výstavy typu Expo objavilo pre
seba práve 19. storočie, a v ňom práve Paríž –
boli to „pútnické miesta k fetišu tovaru“
(Benjamin). Je však zrejmé, že v euro-americkej
civilizácii už stratili svoj nedávny význam. Ešte
v sedemdesiatych rokoch 20. storočia sme ich
vnímali ako celosvetovú kultúrnu udalosť, dnes
je už táto technika či doslova potreba putovania
za fetišom tovaru doslova vzdialená potrebám
jednotlivých „kultúrnych areálov“ (Jurij
Lotman) euro-americkej civilizácie. Nahradil ju
supermarket v susedstve našich obydlí.

CLAUDE  E.  SHANNON
WARREN  WEAVER
Komunikačný šum & spätná väzba (1949)

Klasický, no najmä najznámejší všeobecný
model komunikácie, nie iba masovej, ale aj
strojovej (dnes hovoríme počítačovej) vytvorili
a v roku 1949 publikovali na báze kybernetiky
Claude Elwood Shannon (1916 – 2001) a War-
ren Weaver (1894 – 1978), americkí matematici.

Model zaujal a veľmi rýchlo sa spopu-
larizoval svojou jednoduchosťou, objavným
narušením modelovo ideálnej komunikácie

* Zima, P. V. Literární estetika. Praha, 1998, s. 152.
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Shannon & Weaverov model komunikácie

šumom a jej cyklickou nekonečnosťou vďaka
zavedeniu systému spätnej väzby (angl. feed-
back), čo intuitívnej realite zodpovedalo
väčšmi ako zložito komponovaný Lasswellov
model. Spoločne v roku 1949 model publi-
kovali ako súčasť odbornej monografie The
Mathematical Theory of Communication.

Treba však povedať, že pre masovú ko-
munikáciu je Lasswellova paradigma oveľa
prínosnejšia ako známejší a všeobecne
rozšírený Shannon & Weaverov model.

Jednoduchá elegancia Shannon & Wea-
werovho modelu je totiž postavená na zlo-
žitom matematicko-kybernetickom aparáte,
ktorý neopisuje masovú komunikáciu, ale
smeruje k strojovej komunikácii – či lepšie
ku komunikácii človeka so strojom –
počítačom (Weawer sa počas II. svetovej
vojny podieľal na tvorbe amerických krypto-
grafických, automatických šifrovacích strojov,
po vojne vytvoril teóriu počítačového prekla-
du textov z jazyka do jazyka, Shannon sa
zaoberal algebraickou teóriou genetiky).

Jednako, na žurnalistických školách, od
tých čias až podnes, sa Shannon & Weaverov
model používa na demonštrovanie nepred-
vídateľnosti masovej komunikácie (spätná
väzba, komunikačný šum – pozri však  heslo
David Berlo nižšie).

Pritom šum je v tomto matematickom
modeli definovaný technologicky, nie maso-
vokomunikačne (napríklad aj ako neželaný
vplyv elektrických potenciálov použitých na
chod elektronického komunikačného zaria-

denia – počítača). Technologický komuni-
kačný šum (fyzikálne rušenie) je rovnako
zložitý jav ako psycho-sociálne vplyvy
komplikujúce masovú komunikáciu, je to však
jav odlišnej povahy, a tak Shannon &
Weaverov model možno na masovú
komunikáciu aplikovať len čisto metaforicky
a zjednodušujúco.

CHARLES  OSGOOD
WILBUR  SCHRAMM
Cirkulácia & interpretácia informácie
(1954)

Charles Osgood (1905 – 1985), psychológ
a semiotik, Wilbur L. Schramm (1907 – 1987),
novinár. Schramm – po získaní vedeckej
hodnosti PhD. na univerzite v Iowe pôsobil
ako reportér, redaktor i vyslaný redaktor
niekoľkých denníkov a napokon agentúry
AP; aj v USA ojedinelý hemingwayovský typ
novinára sa preslávil i ako mimoriadne plodný
autor poviedok. K Osgoodovým svetoznámym
psychologicko-semiotickým prácam patrí
objav analytickej techniky sémantického
diferenciálu a rozpracovanie percepčnej
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problematiky tzv. synestézie.*  Na spoločnom
masovokomunikačnom modeli je, okrem
modelu samého, impozantná najmä inter-
disciplinárna spolupráca dvoch mimoriadne
silných osobností z dvoch (v tých časoch)
relatívne vzdialených špecializácií – vlastne
práve Osgood a Schramm vniesli do mediál-
nych výskumov semioticko-psychologický
aspekt. Schramm po dlhoročnej novinárskej
praxi pôsobil napokon ako vysokoškolský
učiteľ na University of Illinois v Chicagu
(k jeho poslucháčom patril napr. David Berlo
– pozri nasledujúce heslo).

Podstatu modelu vyjadril Schramm takto:
„Je vlastne zavádzajúce, predstavovať si
komunikačný proces, akoby niekde začínal
a niekde končil. V skutočnosti je nekonečný.
Sme vlastne malými centrálami, ktoré
spracúvajú veľký nekonečný tok informácie
a odovzdávajú ju ďalšími smermi (…)“. (1954)
Model schematicky zobrazený na obrázku si
preto treba predstaviť ako dynamickú špirálu
nekonečného a) obehu a b) aktualizácie
informácií.  Účastníci komunikácie sa
nachádzajú v cyklickom kontinuu vzájomnej
výmeny úloh zdroj/kódovateľ a adresát/
dekódovateľ.

Ťažisko modelu je na procese interpre-
tácie – príjem posolstva (správy) nie je

otázkou jednoduchého dekódovania, ale aj
interpretácie (šum tu teda nie je fyzickým
rušením príjmu, ale ľudskou aktualizáciou
a) kódu samého a b) paradigmaticko-syntag-
matickej skladby aktuálne dekódovaného
posolstva), pričom tento proces sa nekonečne
opakuje a proces aktualizácie posolstvo
permanentne geneticky modifikuje (pozri aj
heslo Umberto Eco nižšie).

ROLAND  BARTHES
Mediálny mýtus – sekundárny systém
významu (1957)

Významný fran-
cúzsky lingvista
druhej polovice 20.
storočia Roland
Barthes (1915 –
1980) svojimi typic-
ky barthesovskými
témami (napríklad,
analýzami súčas-
ných mýtov, mediál-
nych mystifikácií,

predmetného sveta ako generátora kontextov
komunikácie), ale aj nevšedným vedeckým
espritom, s ktorým ich formuloval, zapôsobil
nielen na vedeckú semiotiku, ale aj na
semiotické vnímanie skutočnosti v širokej
kultúrnej verejnosti vôbec.

V úvahách o tvorbe významu opustil
saussurovský text ako súvislý semioticky
organizovaný sled znakov prirodzeného jazyka.
Pohľad na komunikáciu rozšíril o interaktívne
generovanie významov v sémantickom
kontakte a) znakov prirodzeného jazyka a
b) znakov prostredia (napríklad, znakovosť
kultúrno-civilizačných objektov ako je
francúzsky ľudový automobil citroën,
symbolika tváre Grety Garbo, marketingové
alegórie presadzovania pracích práškov či iných
produktov v reklame a podobne). „Myslím, že
automobil je dnešným dosť presným

* SYNESTÉZIA – vnemy z inej zmyslovej oblasti, sprevádzajúce vnemy v určitej zmyslovej oblasti,
napríklad určité farebné predstavy pri počúvaní určitých tónov.
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ekvivalentom veľkých gotických katedrál: tým
chcem povedať, že je veľkým výtvorom doby,
vášnivo stvoreným neznámymi tvorcami,
využívaným vo svojom imidž celým ľudom,
ktorý si ho osvojil ako dokonalý magický
predmet,“ (Barthes: Mythologies, 1957).

Vo vzťahu k literárnemu diskurzu označuje
R. Barthes termínom  význam každý typ
intratextuálnej (vnútrotextovej) alebo extra-
textuálnej (mimotextovej) korelácie: „Každý
príznak narácie, ktorý referuje na iný mo-
ment narácie alebo iný kultúrny priestor
nevyhnutný pre čítanie narácie (…)“
(Barthes). Napríklad, Kiplingove poviedkové
a románové obrazy barbarskej Indie automa-
ticky a psychologicky veľmi prirodzene
implikujú zároveň určité predstavy či definície
nebarbarskej Británie (západoeurópskej
civilizácie vôbec).

V tom istom interaktívnom zmysle defino-
val aj hypertext ako zmyslovo-sémantické
vzájomné pôsobenie medzi écriture (sémantic-
kou štruktúrou rukopisu či tlačeného textu –
porovnaj problém typografického človeka
v hesle M. McLuhan nižšie) a diskurzom na
apercepčnom pozadí vnímateľa textu (čitateľa),
Hypertext je teda zmyslovo-sémantická
dištinkcia (interakcia) medzi písaným textom a
jeho čítaným invariantom; text v tejto pozícii už
nie je písaným textom, ale ani metatextom
(= textom o inom texte), pretože čitateľ ho
interpretuje a subjektívne valorizuje ako
diskurz, nie ako text, na princípe enigmatického
odhadu súvislostí, vyhľadávania či anticipácie
významu cez rôzne individualizované reliéfy
konotácií a kultúrnych referencií.

Vo vzťahu k médiám masovej komunikácie
sa stal známym Barthesov koncept sekundár-
neho označovacieho systému, ktorý generuje
mytologicky interaktívne významy vo vzťahu
k tlači a jeho nosným semiotickým mechaniz-
mom je semiotická lateralita (lat. lateralis =
bočný; t. j. ľavomozgovo-pravomozgový
komunikačný systém CNS, ktorý štúdiom
funkcií a vzájomnej závislosti veľkých
mozgových hemisfér objavil a opísal britský
psychobiológ Roger Sperry).

K modelu sekundárneho označovacieho
systému dospel Barthes analýzou titulnej
fotografie na obálke parížskeho mesačníka
Paris Match, kde vo veľkom detaile tváre
vidieť mladučkého vojaka čiernej pleti vo
francúzskej uniforme, ktorý pateticky salutuje
– zdraví pri nástupe v niektorej z koloniálnych
francúzsky posádok francúzsku štátnu vlajku.
Barthes sám sebe (no najmä čitateľom) položil
otázku, prečo je práve takáto fotografia
neznámeho občana kolónií vo vojenskej
službe na obálke masového obrázkového
časopisu (NB: práve v čase, keď Francúzsko
po krátkom urputnom boji Vietnamcov proti
francúzskej koloniálnej moci stratilo ďalšiu
zo zámorských dŕžav). Odpoveď: Prvotný
význam (nejaký bezmenný černošský vojačik
na obálke) podsúva zároveň čitateľom
časopisu sekundárny (mytologický) význam:
Obrázok pôsobí najmä ako parazitujúca
metonýmia (= vojak na obrázku predstavuje
zároveň všetkých koloniálnych príslušníkov
francúzskej armády, a teda aj jeho horlivosť
pri zdravení symbolu francúzskej štátnosti
vníma čitateľ ako všeobecnú vlastnosť tejto
časti obyvateľstva).

Pri rozbore využil Barthes mechaniku
Saussurovho sémantického trojuholníka –
základný prvok označujúce (ľavomozgová
fonologická štruktúra) generuje ideu,
pravomozgový zmyslový obraz významu,
označované – v istom zmysle mentálne video
(alebo, naopak, pravomozgová vizuálna
štruktúra, obraz vojaka, ako v tomto konkrét-
nom prípade, automaticky invertuje do
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ľavomozgového fonologického označenia, čo
je to isté v opačnom garde). V rámci tohto
saussurovsko-sperryovského mechanizmu *

sa výsledný prvotný znak (konkrétny obrázok
nekonkrétneho vojaka) stáva označujúcim
sekundárneho (mytologického) znaku, ktoré
uvedeným ľavo-pravomozgovým mechaniz-
mom generuje špecifické označujúce a
napokon výsledný sekundárny znak: Všetci
obyvatelia kolónií sú horlivými občanmi
veľkého francúzskeho impéria (čo bola zo
žurnalistického hľadiska hlboko nepravdivá,
podsunutá, sugerovaná informácia, ako o štyri
roky neskôr jasne Francúzom ukázalo
obyvateľstvo Alžírska).

Na rovnakom princípe – hoci bez teore-
tického rozboru, intuitívne – fungovali aj
Goebbelsove scenáre mediálneho presa-
dzovania pozitívneho obrazu Hitlera (vodca
s deťmi, s dievčatkom v náručí, alebo aspoň
so svojím milovaným vlčiakom). Tento princíp
propagácie svojho imidž využívajú politici
dodnes, ba dá sa povedať, že detské témy
majú vymedzené pre seba – hviezdy
showbiznisu dávajú pri sebaprezentácii
prednosť zvieratkám (napr. Brigitte Bardotová
a iní).

Rovnakú sekundárnu semiotickú štruktúru
– s estetickým, nie s ideologickým cieľom –
využil aj americký spisovateľ Norman Mailer
vo svojej románovej eseji o lete Apolla 11 na
Mesiac Oheň ma mesiaci, ktorej sémantické
podložie tvorí antický mýtus o Prometeovi a
prinesení ohňa z Olympu na nehostinnú Zem
(= osvojenie si Mesiaca ako súčasti Zeme – čo,
v kozmickej súťaži s Ruskom, malo jednako aj
svoj nechcený-chcený ideologický dosah).

DAVID  BERLO
Päť verbálnych komunikačných návykov
(1960)

V roku 1960 pre-
pracoval Lasswel-
lovu paradigmu
David K. Berlo
(1929) jej trojroz-
merným rozšírením
o psychologické ,
kultúrne a lingvis-
tické funkčné úrov-

ne mediálneho procesu. Cieľom Berlovho
modelu, tak ako v Laswellovom prípade, bol
exaktný koncepčný rámec pre konštrukciu
empirických výskumov pôsobenia masovo-
komunikačných médií, a to v dobe masívneho
nástupu televízie, s ktorým sa Lasswell ešte
nemohol konfrontovať.**

V diele Process of Communication: An In-
troduction to Theory and Practice (Illinois
1966) uviedol svoj model masovej komunikácie
známy dnes ako Berlov S–M–C–R model
založený na opise vzťahu zdroj – prijímateľ
(s dôrazom na pojem vzťah). Pritom tento vzťah
opisuje ako potenciál – napätie medzi zdrojom
a prijímateľom. ZDROJ vlastne Berlo definuje
množinou a) komunikačných návykov (skills),
b) danej úrovne poznania (knowledge), c) ak-
tuálnych postojov (attitudes) a d) fungovaním,
syntézou týchto prvkov a) v sociálnom
systéme a b) v kultúre.

PRIJÍMATEĽ je konštituovaný rovnako,
je však masový, a tak prostredie, do ktorého
posolstvo (správa, message) vstupuje, je
v maximálnej miere nerovnorodé:*** „Určitý
zdroj môže disponovať postupmi na vysokej
úrovni, ktoré však jeden z prijímateľov

* Barthes pravdepodobne, tak ako určite Saussure v 19. storočí, ešte o Sperryho výskumoch nevedel,
v roku 1957 s nimi britský vedec iba začínal a Nobelovu cenu za medicínu na ich základe získal až v roku
1981.

** V tejto súvislosti sú veľmi významné a podnetné aj komunikačné modely Pražskej a Tartuskej lingvistickej
školy z 30. rokov 20. storočia; in VALČEK, P. Multimediácia – virtuálny znak a text. Bratislava, 2001,
časť Komunikácia.

*** „A given source may have a high level of skill not shared by one receiver, but shared by another. We
cannot predict the success of the source from her skill level alone,“ (BERLO, 1960).



95

neovláda a pre iného sú samozrejmé.
Nemôžeme teda predpovedať úspešnosť
zdroja len na základe úrovne jeho postupov.“

Berlo ako prvý definoval nepredvídateľ-
nosť určitých faktorov masovej komuniká-
cie:

POSOLSTVO sa na strane zdroja
určitým spôsobom kóduje, ale na strane
masového prijímateľa (adresáta) sa
rôznorodo dekóduje. Jeden z amerických
profesorov teórie médií to charakterizoval
veľmi výstižne: „Učiteľ teórie médií môže mať
príťažlivý hlas, študenti si ho môžu vážiť ako
«toho pravého», môže mať expertné a hlboké
vzdelanie v teórii, nadšenie pre svoj predmet;
študent môže byť veľmi inteligentný,
vnímavý, vzdelaný a usilovný. No ak študent
považuje teóriu za zbytočnú, nudnú a
umárajúcu, potom, to je jasné, spoľahlivosť
účinku (angl. fidelity) bude ďaleko od
želaného výsledku.“ Ako zdroj kódovania
posolstva určil Berlo päť základných jazy-
kových návykov:

Kódovanie komunikácie na úrovni
ZDROJA prostredníctvom jazykových
návykov (postupov, zručností) má dve stránky:

1. jazykové návyky pôsobia na schopnosť
analyzovať naše vlastné ciele a zámery,
na našu vlastnú schopnosť vysloviť
niečo v komunikácii;

2. jazykové návyky pôsobia aj na schop-
nosť kódovať posolstvo, ktoré chceme

vysloviť; naše komunikačné schopnosti
a zručnosti v používaní jazyka ovplyvňujú
našu schopnosť určitým spôsobom
(kódom) vyjadriť naše myšlienky.

Už stará česká ľudová múdrosť „Kdo myslí,
neumí“ žartovne upozorňuje na inherentnosť
myslenia (je neoddeliteľným kódom toho, čo
robíme, hovoríme) – ak myslenie trčí
z komunikácie ako šidlo z vreca, potom
s komunikáciou nie je čosi v poriadku. Na druhej
strane, každá prirodzená komunikácia je daná a
nesie ju určitý myšlienkový kód (štruktúra,
spôsob uvažovania – t.  j. interpretácia, ako
sme videli na Osgoodovom & Schrammovom
modeli), ktorý sa prejavuje v spôsobe použitia
jazykových návykov (je ich podstatou).

V tomto zmysle Berlo hovorí o štyroch
hľadiskách, určujúcich komunikačné návyky:

PETER VALČEK: TEORETICI MÉDIÍ
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1. úroveň poznania a použitia jazykových i
nejazykových *  kódov;

2. úroveň poznania a šírka použitia slov-
níka;

3. úroveň poznania a použitia konvencií;
4. úroveň prispôsobenia nášho kódu adre-

sátovi.

POZNANIE (knowledge) opisuje Berlo ako
úroveň:
1. poznania, uvedomenia si našich vlastných

postojov;
2. postupov, akými sa produkujú a realizujú

posolstvá;
3. efektivity voľby medzi rôznymi komu-

nikačnými prostriedkami;
4. znalosti predmetu.

SOCIO-KULTÚRNE  SYSTÉMY, v ktorých
sa odohráva komunikácia:
1. lexika používaná v daných prostrediach;
2. účely komunikácie;
3. významy priradené (pripisované) určitým

slovám;
4. voľba adresáta (adresátov);
5. voľba komunikačných prostredí (kanálov)

pre rôzne typy posolstiev.

POSTOJE:
1. k sebe samému;
2. k predmetu komunikácie;
3. k adresátovi.

POSOLSTVO (správu, message) opisuje
Berlo ako systém a) prvkov, b) štruktúr,
c) obsahu, c) kódu a d) realizácií komunikácie.
Kódovanie je rozhodovanie o tom, aký kód
použijeme, ktoré jeho prvky a akú metodiku
radenia prvkov zvolíme. Obsah je v zásade
denotatívny jazykový materiál, ktorý sa
vzťahuje k predmetu posolstva. No vieme, že
čistej denotácie niet – všetky významy sa
aktuálne modifikujú podľa rôznych typov
konotatívnych asociácií (na to sa využíva už
kód v uvedenom zmysle, ale aj selekcia
prvkov, napríklad detailov udalosti, o ktorej

informujeme, voľba štruktúry textu –
napríklad štýl – to všetko spoločne vytvára
charakter rôznych REALIZÁCIÍ posolstva).

Z hľadiska metodickej práce novinára, teda
na úrovni M, ide o pragmatické jadro
novinárskej profesie:
1. voľbu témy;
2. voľbu jazyka (lexiky, štýlu);
3. voľbu rozsahu posolstva (správy);
4. voľbu umiestnenia posolstva v médiu

(v čase i zalomení či strihu).

PROSTREDIE (komunikačný kanál)
opisuje Berlo rámcovo piatimi aristotelovskými
zmyslami, čo by bolo samo osebe priveľmi
prosté, preto problém vysvetľuje paralelne aj
analógiou: „Predstavme si, že ja som na jednej
strane rieky a vy ste na opačnom brehu. Chcem
vám poslať zásielku. Čo potrebujem?
Potrebujem nákladný čln, nejaké nástroje, aby
som zásielku na čln naložil (prístav), až potom
môžem využiť aj vodu rieky, aby k vám zásielku
preniesla.“ Je to veľmi pekná kognitívna
metafora toho, čomu sa v klasickej kybernetike
štyridsiatych rokov 20. storočia začalo hovoriť
kanál (channel, prostredie pre prenos
informácie).

Komunikačný kanál si obvykle –
vzhľadom na nie najšťastnejšie zvolený termín
– študenti predstavujú len ako onu rieku. Práve
preto však Berlo svojou analógiou upozornil,
že problém je systémovo omnoho zložitejší:
1. Zásielka (posolstvo) sa neprenáša po
prúde, ale z brehu na breh.
2. Je určitým spôsobom usporiadaná (kódo-
vaná) – loď má určitú nosnosť a tvar, náklad
môže byť chaoticky sypaný, ale aj nakladaný
precízne, logicky, premyslene, a to tak, aby
na druhý breh dorazil v rovnakom usporia-
daní, alebo je dokonca označený či popísaný,
aby ho odberateľ na druhom brehu mohol
vykladať (interpretovať) v rovnakom systé-
me (vždy však v opačnom poradí, čiže pôvod-
nú syntax musí odberateľ aspoň v minimálnej
miere intelektuálne rekonštruovať).

* Medzi nejazykové kódy patria, napríklad, gestá, etiketa, diplomatický protokol, paradigmy odievania,
dopravné značky a podobne.
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3. Rieka má svoju šírku (prevoz trvá určitý čas),
má svoj prietok a dynamiku (zásielku prúd, vo
vzťahu k ideálnej, kolmej dráhe, odnáša po
prepone, odberateľ musí odhadnúť, kde náklad
dorazí k jeho brehu, ak má o zásielku záujem a
vie o nej, inak môže odplávať do Čierneho mora,
nadobro stratená).

Nemetaforický príklad z metodickej
mediálnej praxe: Reklamné agentúry (media
buyers) nakupujú televízny či rozhlasový čas
(alebo čas a plochu v printových médiách) ako
prostriedky (kombináciu prostriedkov) pre
splnenie určitým spôsobom profesionálne
definovaného cieľa. Vždy musia vychádzať
1. z toho, čo je na trhu dostupné (napríklad,
ešte nie je predané); 2. z finančných možností
klienta; 3. z predstáv klienta (zdroja) o spôsobe
prezentácie; 4. z pozície efektivity vynaložených
prostriedkov (sledovanosť, náklad periodika);
5. z kritérií mienkotvorného vplyvu prostried-
kov (kanálov), ktoré sú k dispozícii.

CHARLES  WRIGHT
Zábava – mediálny tmel (1960)

Lasswellov mo-
del mediálneho pô-
sobenia po roku
1945, v čase povoj-
novej konjunktúry
technológií i kul-
túrnych mecha-
nizmov masových
komunikácií a ich
z dokon aľova n i a
(napríklad masívny

nástup televízie, farebné a panoramatické kino,
celoplošné rozšírenie rozhlasového signálu),
sa ukázal ako nedostatočný. O Lasswellov
model masovej komunikácie a jeho typológiu
sa napriek tomu aj v tejto situácii stále opieralo
veľké množstvo škôl i pedagógov žurnalizmu,
ale aj výskumníkov a bádateľov. Model však
už jednako neuspokojoval, je preto charak-

teristické, že k Lasswellovej trojici strate-
gických cieľov mediálneho pôsobenia v roku
1960 pridal sociológ CHARLES WRIGHT
(1929) ako štvrtú určujúcu typologickú
položku – zábavu (entertainment).

Konceptuálne nešlo len o rastúci podiel
zábavy v technologicky rýchlo sa rozvíja-
júcich médiách (dokonca aj klasické telefónne
siete, kde si zábavu ako takú len ťažko možno
predstaviť, začali kooperatívne poskytovať
aspoň informácie o programoch kín, divadiel,
televíznych staníc a podobne). Zábavu chápal
Wright širšie – ako 1. komunikačný tmel, ktorý
udržiava kontinuum pozornosti k mediálnym
obsahom ako celku a 2. podporuje dôveru más
(subjektívnu dôveryhodnosť, spoľahlivosť,
či aspoň atraktívnosť mediálnych obsahov
z hľadiska masového adresáta).*

GERHARDT  MALETZKE
Tlak & spontánny feedback (1963)

Gerhardt Ma-
letzke (1922) pristu-
poval k modelovaniu
masovokomunikač-
ných procesov psy-
chologicky. Jeho
zdanlivo zložitý
model masovokomu-
nikačného procesu
uvítala odborná
verejnosť s vľúdnou

iróniou ako plán berlínskeho metra. Zložitosť
modelu je však naozaj len zdanlivá a pri
podrobnejšom pohľade je zrejmá jeho
oprávnenosť, hlboká odborná premyslenosť a
aj určitá vedecká elegancia.

Model je založený na opise troch mnoho-
dimenzionálnych jednotiek komunikátor –
posolstvo – prijímateľ, komunikujúcich
v prostredí mnohodimenzionálneho média.
Kľúčovým pojmom je psychologický termín
spontánny feedback. Feedback je termín,

* I dnes sa v mediálnych výskumoch pomerne často stretávame so stanoviskom televízneho diváka,
ktorý sa ako respondent výskumu vyjadrí slovami ako „je to jasné, veď to bolo v televízii“.
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pochádzajúci z kybernetiky (pozri heslo Shan-
non – Weawer vyššie), no našiel si svoje miesto
aj v experimentálnej psychológii. Pri experimen-
toch s elektrickým potenciálom ľudského mozgu
sa zistilo, že jedinec je schopný do určitej miery
kontrolovať a meniť svoje vlastné nervové
elektrické procesy, ak ich má možnosť vnímať
sprostredkovane, napríklad prostredníctvom
monitora pripojeného na elektroencefalograf
zobrazujúceho reálne prebiehajúce elektrické
deje v nervovej sústave meraného jedinca (tzv.
biofeedback). Zistilo sa, že podobným spô-
sobom ovplyvňujú psychiku detí (správanie,
mentalizáciu skúsenosti) iné deti, ľudia
z okolia, no najmä rodičia a vychovávatelia,
ktorých správanie vlastne akoby monitoro-
valo správanie alebo prežívanie dieťaťa, čím
dieťa získava podnety na ich priebežnú
úpravu v kontinuu reality aj svojej vlastnej
psychiky. Ide teda o veľmi zložitú, a zároveň
hlboko ľudskú racio-emocionálnu spätnú
väzbu. Je veľmi typická, ba takpovediac
základná a elementárna aj pre procesy
mediálneho pôsobenia.

Maletzkeho schéma zachováva logické
hodnoty Shannon & Weaverovho modelu,
ale dôsledne (na psycho-sociálnej báze) ich
aplikuje na masovú komunikáciu.

Spätná väzba sa definuje ako kontinuum
spontánnych aktivít, ľudsky reflektujúcich
a) komunikačný proces, b) médium,

c) komunikátora adresátom i sebou samým,
d) adresáta komunikátorom i sebou samým.

Šum sa vysvetľuje najmä ako „tlak a
naliehavé pôsobenie“ (posolstva, média)
rôznymi smermi, ale aj ako paralelný proces
rôznych úrovní selekcie (tvorba obsahu,
interpretácia obsahu). Dôležitým aspektom
modelu je psychologická kategória osobnosti
(= dynamický celok relatívne stálych
psychologických a sociatívnych vlastností
subjektu, individuálneho aj kolektívneho).

Postavenie komunikátora je určené psy-
chologicky (sebareflexia, osobnosť, komu-
nikátor ako profesionálny tím), ale aj
inštitucionálne (tlak a naliehavé pôsobenie
média ako verejnej inštitúcie, komunikátor ako
ekonomicko-politická organizácia) – Ma-
letzkeho na prvý pohľad komplikovaná
paradigma veľmi precízne odkrýva základné
aspekty činnosti, ktorá sa nazýva gatekeeping.

Postavenie adresáta (receiver) je dané
analogicky – aj adresát je kultúrne inštitucio-
nalizovaný svojou príslušnosťou k určitej
demograficky presne definovateľnej zložke
spoločnosti (kultúry, civilizácie).

Maletzke rozvíja Berlov koncept S – M –
C – R opustiac Lasswellov päťzložkový
model. Odôvodnil to tým, že Lasswellov
mediálny efekt (účinok, pôsobenie) je otázkou
sociologického výskumu masového adresáta,
a je teda ako samostatná položka nadbytočný.
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Wright, naopak, pridal k Lasswellovej
paradigme zábavu a McQuail, o tridsať rokov
neskôr, navyše mobilizáciu – Lasswellov
model je teda stále ešte živou a provokujúcou
výzvou pre bádanie o masovej komunikácii.

GYORGY  GERBNER
Udalosť (1977)

Gyorgy Gerbner
(George Gerbner;
1919), Američan
maďarského pôvodu
pochádzajúci z Bu-
dapešti, študoval
žurnalistiku na uni-
verzite v Berkeley.
Bol komentátorom

denníka San Francisco Chronicle. Po II.
svetovej vojne obhájil PhD. a habilitoval sa
ako docent na Temple University. Založil
výskumný program Cultural Indicators,
v rámci ktorého sa budujú databázy údajov a
analýz mediálneho pôsobenia, napríklad vo
vzťahu k problematike televízneho násilia, kde
sa ako vedec Gerbner angažuje mimoriadne
intenzívne. Od roku 1991 bol prezidentom
medzinárodnej iniciatívy Cultural Environ-

ment Movement (CEM), ktorá sa zaoberá
mapovaním procesov globalizácie, predo-
všetkým na horizonte multimediálnych
faktorov.

Gerbnerov masovokomunikačný model
zohľadňuje dynamickú povahu ľudskej
komunikácie. Určitú udalosť (E) v realite
zaznamenáva človek (alebo elektronické
zariadenie – M) a eviduje ju ako vnem udalosti
(E1). Vnem je určený situovanosťou interpreta
(jeho predpokladmi, očakávaniami, postojmi,
apercepčným potenciálom, skúsenosťou,
uhlom pohľadu).

Selekcia: Pozorovateľ-interpret nevníma
udalosť ako celok, ale ako výsledok selekcie
(niektoré aspekty udalosti pôsobia na neho
viac, iné menej). Udalosť sa teda pri interpre-
tácii, v procese selekcie jej prvkov, určitým
spôsobom filtruje (v manažérskej mediálnej
činnosti označovanej ako gatekeeping
dokonca programovo).

Kontext: Napríklad, slovo vlas vnímame
inak vo vzťahu k rozmerom nejakého
predmetu tenkého ako vlas, a inak vo vzťahu
k polievke, v ktorej sme našli kuchárov vlas –
slovo je rovnaké, situácia – udalosť odlišná.

Platnosť: Pragmatický aspekt udalosti – čo
pre nás znamená ako taká a v akom vzťahu je
k eventuálnym ďalším udalostiam. Napríklad,
v pravicovej a v ľavicovej tlači spravidla
nájdeme iné pragmatické hodnotenie tej istej
udalosti, či dokonca niektoré udalosti sa v
jednom či druhom type média fumigujú.
Percepcia E1 je teda v rôznom vzťahu k reálnej
udalosti E.

Na ďalšej úrovni modelu vidíme, že M sa
stáva zdrojom posolstva o udalosti a zaujíma
k nej formálne a obsahové stanovisko (SE).
Na odoslanie správy využíva komunikačný
prostriedok, ktorý má vo väčšej či menšej
miere pod kontrolou (napríklad, kto nevie
používať Internet Explorer, sotva môže
odoslať správu mailom; šéfredaktor môže
ovplyvniť štruktúru posolstiev v spravo-
dajstve výraznejšie ako poslucháč novinár-
stva na redakčnej praxi). To je aspekt kontroly,
ktorá je daná technickým či inštitucionálnym
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ovládaním príslušného média, ale aj prístupom
k médiu a k tvorbe posolstiev (pravdivé/
nepravdivé, ľavicové/pravicové, etické/
neetické a podobne).

STUART  HALL
Hegemónia / rámcovanie (1977)

Teoretik kultúry
Stuart Hall  (1932)
vedúca osobnosť
Birminghamskej
školy rozvíjajúcej
filozofický odkaz
talianskeho marxistu
A. Gramsciho (tzv.
neomarxizmus, 60. až

70. roky 20. storočia). Hall vyšiel objavným
spôsobom z gramsciovskej teórie hegemónie.

Podľa nej hegemóniu určitých spoločen-
ských skupín, ale aj civilizačných trendov,
možno exaktne definovať ako daný mocenský
systém a politicko-ekonomickú štruktúru, ktorú
jednotlivci i skupiny akceptujú sociatívne
(dobrovoľne, v súlade so základnou
sociatívnou ľudskou potrebou združovať sa a
byť spoločensky uznaný).  Médiá a s nimi
spojené komunikačné procesy sú takto
hegemonisticky jednoznačne rámcované (angl.
framed). Hallova teória framingu opisuje médiá
ako civilizačno-kultúrne epiorganizmy*

rámcované inštitúciami a) moci, b) politického
a c) ekonomického systému.

Jednotlivci a skupiny ako simultánni
tvorcovia a užívatelia kultúry sa na kultúre
podieľajú na základe svojho miesta
v ekonomickej a politickej štruktúre – toto
umiestnenie jednotlivcov určuje úloha inštitúcií
– vládnych, cirkevných, štátnych – pri tvorbe
kultúry ako celku i postojov participujúcich
jednotlivcov a skupín. V takto nastavenom
sociatívnom prostredí komunikácií pôsobia
mediálne reprezentácie (symboly, tézy, idey,
pravdy) a moc v tesnej vzájomnej väzbe.

V súvislosti s týmto zistením Hall vypra-
coval aj významnú teóriu recepcie – metódu
textovej analýzy, postavenú na modeli tzv.
dohodnutého či opozitného (angl. negoti-
ated, oppositional) čítania.

Základným termínom Hallovho teoretic-
kého systému je párová kategória obkódova-
nie-dekódovanie – (angl. encoding-decod-
ing), ktorá sa však odlišuje od podobných
termínov predchádzajúcich teoretikov tým, že
kód je tu neoddeliteľne viazaný na spomenu-
té viacnásobné rámcovanie (angl. framing)
komunikovaného posolstva, textu (resp.
mediálneho prototextu a metatextu), a to na
jednej strane dohodnutým čítaním (angl. ne-
gotiated reading, ktorým obvykle počíta
emitent, najmä multimedializačný) a na druhej
strane polemickým čítaním (angl. opposi-
tional reading), ktoré je neprediktabilnou
subjektívnou (individuálnou či skupinovou)
interpretáciou textu.

Takto rámcovaný text je teda do určitej
miery záväzný  autorským (vlastne
inštitucionalizovaným) obkódovaním, ale
neprediktabilnou subjektívnou individuálnou
interpretáciou (dekódovaním) sa môže stať
potenciálom  diskomunikácie. Rámcovaný
text sa operáciou obkódovanie-dekódovanie
stáva inštitucionalizovaným textom,
generujúcim špecifický mediálny diskurz,
ktorého vlastnosti vo veľkej miere závisia od
formy inštitucionálneho rámcovania.

V Hallovom modeli ide teda o politikum
obrazu – opis interakcií medzi a) selekciami
reprezentácií, b) úrovňou poznania a
c) mocou. Rámcovaný/obkódovaný jazyk
(latentná schopnosť hovoriť a myslieť) je
vitálny komunikačný okruh – podobne ako
na prístroj zapojený elektrický obvod – a
externalizuje latentné významy ako určitú,
aktuálnu, jedinečnú a neopakovateľnú
výpoveď, charakteristickú pre určitú, aktuálnu,
jedinečnú a neopakovateľnú socio-kultúrnu
situáciu. „Nič zmysluplné nemôže existovať

* EPIORGANIZMUS – organizmus zložený z organizmov, charakterizovaný špecifickým rastom,
existenčnou kontinuitou a reprodukciou.
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mimo diskurzu, mimo diskurzu nie je nič,“
hovorí S. Hall. Formulácia je Hallova,
myšlienka však pochádza od ruského

semiotika M. M.
Bachtina (1898 –
1974 – na obrázku),
ktorého pre Západ-
nú Európu v 50.
rokoch 20. storočia
objavila francúzska
semiotička bulhar-
ského pôvodu Julia
Kristeva svojimi
prekladmi jeho statí

a diel v parížskom časopise Tel Quel, okolo
ktorého sa združovala francúzska štruktura-
listická veda (semiotika kultúry, psycho-
analýza, lingvistika, teória médií). *

Hallove kategórie rámcovania či obkó-
dovania/dekódovania veľmi dobre ilustruje
jeho výklad o spravodajskej fotografii
v monografii Determinovanosť spravodajskej
fotografie (1981), kde zdôrazňuje, že všetky
fotografie sú rámcované/obkódované kultúrne
artefakty. Momentku z rodinného života kódujú
odlišné semiotické systémy ako spravodajskú
fotografiu v médiách. Kód rodinnej fotografie
(pozri výklad pojmu kód v nasledujúcom hesle
Umberto Eco) je kódovým podsystémom – je
známy len úzkemu okruhu zasvätených
jednotlivcov.

Naopak, kód spravodajskej fotografie je
zrozumiteľný masovo vďaka špecifickej
encyklopédii konotácií, ktoré do kultúrneho
prostredia systematicky investuje (vkladá)
činnosť médií masovej komunikácie vo svojom
dlhodobom kontinuu (lasswellovská surveil-
lance of the environment). Spravodajská
fotografia, na rozdiel od rodinnej momentky, je
ideologickým artefaktom, kde funkciu
McLuhanovho popredia (angl. figure) preberá
znakový systém, ktorý Hall označuje ako
preferovaný význam. Tvorba preferovaných

významov a ich a) šírenie a b) fixovanie
v mediálnom prostredí zabezpečuje, že tvarová
diferenciácia popredia/pozadia každej vizuálnej
informácie (teda aj televízneho spravodajstva,
nie iba fotografie) sa v mediálnom prostredí
odohrá očakávaným, želaným, plánovaným
spôsobom.

Spravodajskú fotografiu vyjadriteľnú
fonematickou štruktúrou [George Bush Jr.
skladá prezidentský sľub] vnímame
v konkrétnom ideologickom rámci: S pocitom
uspokojenia, že ďalšie voľby v demokratickej
krajine, ovplyvňujúcej výrazne chod sveta aj
na našej jeho strane, opäť skončili úspešne
a spravodlivo. Prostredníctvom masovej
komunikácie totiž poznáme [Georga Busha] len
ako reprezentanta takto mediálne nastaveného
pohľadu. Ako súkromná osoba pre nás reálny
George Bush prakticky neexistuje (nemáme
nijakú serióznu súkromnú sémantickú
encyklopédiu dát o takejto osobe). Uvedenú
fotografiu preto čítame na základe diskurzu,
ktorý sme si osvojili sledovaním médií v minu-
losti. Tento druh utvárania znakov nazýva Hall
kontinuom ideologickej práce (porovnaj
„semiotickú prácu“ v hesle Umberto Eco).

UMBERTO  ECO
Superznak (1977)

Umberto Eco
(1932) vyšiel v šesť-
desiatych a sedem-
desiatych rokoch 20.
storočia z dobovo
módnych Shannon
& Weawerových
definícií komuni-
kácie, ktorá je potom
podľa neho „cestou

signálu (nie nevyhnutne znaku) od zdroja
(prostredníctvom vysielača cez kanál)
k cieľu,“ (Eco, 1976). Pritom Shannonova

* Tieto preklady zohrali kľúčovú úlohu nielen vo Francúzsku, ale ovplyvnili vývin semiotiky v celom
euro-americkom priestore, i jej aplikácie na teóriu médií masovej komunikácie. Pôvodná Bachtinova
formulácia z 20. rokov 20. storočia znie: „Nič nie je v duši, všetko sa vysloví. (…) Mimo textu nie je nič.“

PETER VALČEK: TEORETICI MÉDIÍ
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implicitná definícia z roku 1949 je oveľa
komplexnejšia: „Základný problém komuni-
kácie spočíva v možnosti buď presne, alebo
približne zreprodukovať niekde správu
vybratú odinakiaľ. Správy majú obvykle
význam; znamená to, že odkazujú na nejaký
systém, alebo sú usúvzťažňované podľa
systémov obsahujúcich určité materiálne
alebo konceptuálne prvky (napr. reálno-
materiálne a reálno-mentálne znaky – P. V.). Tieto
sémantické aspekty komunikácie sú však pre
problém komunikačného inžinierstva
nepodstatné.“ Na túto myšlienku nadviazal
semiotik John Searle, keď v roku 1984 publikoval
svoju analógiu, známu ako Čínska izba,*

ktorou lapidárne upozornil na priepastný roz-
diel medzi ľudskou a digitálnou komunikáciou.

Komunikačný systém Čínska izba má
v extrémnom prípade k dispozícii len príručku
syntaxe a nechápe význam symbolov, s kto-
rými manipuluje, ani správy, symbolmi
vyjadrené, „rovnako ako plaváčik v ben-
zínovej nádrži nechápe, že jeho pohyby
nahor a dolu referujú o stave benzínu
v nádrži“ (G. P. Radford), predsa však je
schopný komunikovať (po získaní istej praxe
či skúsenosti až bezchybne). Pretože aj syn-
tax nesie istú úroveň sémantickej informácie,
podobne ako vo vete: MENTICIÓZNE NAR-
GOTY KROPFÉRNE PONTOVALI. Je to
významovo nezmyselná veta, ale na základe
gramatickej paradigmy (koncoviek) a syntaxe

v nej vieme identifikovať, aspoň potencio-
nálne či latentne, slovné druhy. Searle týmito
argumentmi poprel platnosť Shanon &
Weaverovho modelu pre semiotiku médií, i je-
ho ecovskú aplikáciu. Uvedená nezmyselná
veta však zároveň veľmi výrazne potvrdzuje
základné Ecovo východisko: všetko nesie
potenciál stať sa znakom (predmety, obrazy,
ťahy štetcom, vône, budovy, mikroskopy,
koncerty klasickej hudby a podobne).
Pripomeňme v tejto súvislosti dôležitú vetu
z Ecovho románu Meno ruže (1991), kde páter
Viliam hovorí: „Sneh je, milý Adso,
obdivuhodný pergamen, na ktorom ľudské
telá nechávajú veľmi dobre čitateľné písmo.“

Znak je, podľa Eca, „umelý výtvor pre
účely komunikácie“. V Searlovej nezmyselnej
para-vete pôsobí ešte čosi, čo umožňuje
identifikovať latentné slovné druhy – systém
koncoviek, reprezentovaný však len štyrmi
prípadmi – tento systém in absentia (vo vete
ako celok nie je prítomný, vo svojej úplnosti
je len v skúsenosti čitateľa) sa nazýva kód.

„Kód je systémom signifikácie vtedy, ak
spája prítomné entity s absentujúcimi
jednotkami,“ hovorí jednoznačne Ecova
definícia. Barthes definoval kód podobne:
„Kódy sú určité typy už-videného, už-
čítaného, už-urobeného: kód je formou,
ktorú si toto už berie, formou konštituujúcou
písanie sveta.“

* Človek izolovaný vo zvukotesnej miestnosti vie reagovať na čínske vety, ktoré mu zvonku doručujú do
schránky, hoci vôbec nevie po čínsky. Stačí, ak má v miestnosti dostatočne podrobné slovníky
(v extrémnom prípade len príručku o syntaktickom radení znakov bez uvedenia významu). Jeho správy,
ktorými reaguje do tej istej schránky na doručené vety, však vyvolávajú dojem, akoby po čínsky vedel
dokonale. Rovnako pracuje počítač.
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Tvorba akéhokoľvek znaku in praesentia
je teda naviazaná na systém znakových vzťahov
in absentia – na kód. Je s ňou zároveň, podľa
Eca, spojené vynakladanie energie, úsilie –
semiotická práca (podobne hovorí Freud
o „snovej práci“ v súvislosti s generovaním
snových konfabulácií v spánku). Základom
semiotickej práce, podobne ako v Čínskej izbe,
je funkčná empirická encyklopédia každého
jednotlivého autora a čitateľa, či primerane
spoločná skúsenostná encyklopédia znako-
vých vzťahov pri čitateľovi kolektívnom
(masovom).

Znak teda, podľa Eca, nie je najmä vec
(predmet), znak je najmä proces, vyžadujúci
rôzne druhy semiotickej práce: „Znak je
všetko, čo môžeme považovať za zmysluplne
nahrádzajúce niečo iné,“ (Eco). To, čo nám
umožňuje vnímať hmotné objekty ako znaky,
je kultúrny systém. Utváranie znakov je v
prvom rade kultúrnou schopnosťou, až potom
schopnosťou psychologickou (t. j. znak je
sociatívny proces viazaný na špecifický
objekt). „Zákony signifikácie sú zákonmi
kultúry,“ (Eco).

Ecova empirická encyklopédia, ktorá nie
je len nositeľkou lexikálnej sémantiky, ale najmä
kódu (potenciálu vzťahov pre lexikálne jednotky
a situačnosť vytvoreného textu), však môže
mať aj utopickú podobu – v multimediálnej
činnosti sa táto vlastnosť kultúrnych
encyklopédií veľkých spoločenstiev aj náležito
využíva. Argentínsky spisovateľ Jorge Borges
uvádza v jednom zo svojich diel „podľa istej
čínskej encyklopédie“ takúto mytologickú
klasifikáciu zvierat:

„Zvieratá sa delia na a) patriace
cisárovi, b) zabalzamované, c) zdomácnené,
d) prasiatka, e) sirény, f) bájne, g) túlavé
psy, h) zvieratá zahrnuté do tejto klasifikácie,
i) čo sú ako bláznivé, j) nespočitateľné,
k) nakreslené jemným štetcom z ťavej srsti,
l) a podobne, m) tie, čo práve rozbili džbán,
n) tie, čo z diaľky vyzerajú ako muchy.“

Michel Foucault výstižne charakterizoval
tento text ako utópiu reči – „kde by sa (takéto
zvieratá – P. V.) mohli ocitnúť vedľa seba okrem

ne-miesta reči“. Toto ne-miesto (gr. u-topos) je
práve kódový systém in absentia, ktorý
aktuálne zoskupujeme v procese estetickej
abdukcie (pozri výklad termínu nižšie).

Ecova typológia procesu semiózy
(označovania):

1. ROZPOZNÁVANIE
Adresát vníma danú vec alebo udalosť

prostredníctvom už existujúcej zakódovanej
materiálnej korelácie – napríklad symptómy
(červené svrbiace vyrážky ráno v lete na
členku = poštípal ma komár – – materiálna
príčina priradená ako obsah znaku).

2. OSTENZIA
Na objekt sa odkazuje nie ako na objekt, ale

ako na príklad triedy, ktorej je členom (napríklad,
učíme Angličana hovoriť po slovensky,
ukážeme mu praclík a povieme „praclík“ – nejde
o tento praclík, ale o konštituovanie jazykového
znaku v danom znakovom prostredí – t. j.
v dialektike komunikačného vedomia Angli-
čana).

3. REPLIKA
Vzťahuje sa na prvky, ktoré možno

replikovať, utvárať a znovu utvárať, aby
mohli označovať – napríklad fonémy a
morfémy, fonologické jednotky, ktoré tvoria
zložené slová a vety. Výrazové jednotka
[Umberto Eco] alebo [Mikuláš Dzurinda] sú
replikami nie preto, že by (ako fotokópie)
replikovali talianskeho semiotika a slovenské-
ho politika, ale preto, že tieto jednotky samé
možno replikovať a spájať s inými replikova-
teľnými jednotkami sémanticky.

4. INVENCIA
Usporiadanie existujúcich výrazových

jednotiek novým spôsobom, nový vzťah
medzi výrazom a obsahom (napríklad román,
báseň, symfónia) – vzniká estetický text. Eco:
„ estetický text predstavuje sieť rozmanitých
komunikačných aktov, ktoré vyvolávajú
vysoko originálne responzie“ – podstatné je
upriamenie pozornosti na kód, nie na obsah.
Estetický (beletristický) text si vyžaduje
semiotickú prácu, ktorú Eco nazval „estetická
abdukcia“.

PETER VALČEK: TEORETICI MÉDIÍ
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ABDUKCIA – (angl. abduction – N. R. Hanson) –
základný logický postup pri modelovaní; metóda
tvorby modelu; logický postup pri modelovej
explanácii javov, založený na analytických alebo
diagnostických vzorcoch (angl. patterns; Ch. S.
Peirce), t. j. na súboroch dát, faktorov alebo na
vývinovo determinovaných vedeckých sústavách
evidencie javov, ktoré umožňujú tvoriť závery typu
diagnózy, napr. ak sme pozorovali X a vieme, že
nejaký jav Y zapríčiňuje X, práve abdukcia umožňuje
vytvoriť logický záver, že nastal aj jav Y, hoci sme
ho nepozorovali, a môže sa preto stať súčasťou
príslušného modelu. • Metódu abdukcie aplikoval
Hanson v psychológii postojov, čím obišiel
metodologicky citlivý problém dedukcionizmu /
indukcionizmu; významná a rozšírená je abdukcia
aj v literárnej teórii, kde, napríklad, mechanizmus
vnímania alebo zmeny hľadiska nie je prístupný
priamemu empirickému pozorovaniu; abdukcia
patrí do oblasti metateórie, hoci vznikla na pôde
formálnej logiky (kde ju ako prvý aplikoval Peirce),
zúčastňuje sa na výstavbe vedeckej teórie (tvorbou
hypotéz a teoretických modelov), na rozdiel od
a) dedukcie, vychádzajúcej z hotových teórií, a
b) indukcie, ktorá je nástrojom zovšeobecnenia
(generalizácie) vedeckého materiálu a formulácie
zákonov.

Medzi utopické znaky patria aj všetky
označujúce prvky z oblasti ideológie. Každý
text je nástroj, vynájdený nato, aby vytvoril
svojho modelového (vlastne virtuálneho –
P. V.) čitateľa, hovorí Eco. Tento model reálni
čitatelia napĺňajú/nenapĺňajú vždy jedineč-
ným, naopakovateľným spôsobom.

S výnimkou čítania ideologických textov,
nesených preferovanými významami (pozri
heslo Stuart Hall). Eco v tejto súvislosti
definuje superznak, „ktorého obsahom nie
je obsahová jednotka, ale celá propozícia“,
teda aj kód (informácia, vlastne inštrukcia),
ako máme čítať znak typu [George Bush]
v textoch spravodajského vysielania či
politických periodík. Ide teda o rozsiahlu
sémantickú konfiguráciu, ktorú konzument
správ „prijme ihneď tak, akoby šlo
o základný prvok“ (Eco – zdôraznil P. V.).

Takáto informácia teda nehovorí o tom, aký
je skutočný George Bush či americká
skutočnosť, ale ako máme chápať znaky,
označujúce mediálnu reálnosť týchto prvkov.
Ide teda o špecifickú úroveň, horizont chápania
reality sprostredkovanej médiami – ak takto na-
stavené symbolické chápanie v určitej kultúrno-
civilizačnej situácii nahradí („denaturuje“ –
Benjamin) prirodzené ľudské schopnosti
vnímania, môžeme hovoriť o simulácii reality
(pozri heslo Jean Baudrillard).

JEAN  BAUDRILLARD
Simulacrum (1981)

Základnou ma-
sovokomunikačnou
tézou francúzskeho
semiotika Jeana
Baudrillarda (1929
– ) je teoréma:
Masovokomunikačná
(multimediálna)
informácia sa stala
správou o živote

znakov, nie o tom, čo znaky označujú v živote.
Dátová informácia*  sa stáva vlastníctvom
ohraničeného okruhu osôb (špičkoví
manažéri, tajné služby) a v mediálnej praxi ju
nahrádzajú mechanizmy (postupy, procedúry,
paradigmy, syntax) mentálno-virtuálneho
označovania. Mediálny produkt prestáva byť
v takomto prostredí informáciou v systé-
movom zmysle (t. j. podnetom na zmenu
kvality systému) a stáva sa, naopak, unifi-
kačným činiteľom: frázovaním motívov
masového očakávania alebo marketingových
cieľov produkovateľa mediálnych emisií.
Vedie to k javom, ktoré J. Baudrillard označil
termínom kríza reprezentácie – hyperrealita.

Za takýto vývin v euro-americkej civilizácii
sú podľa Baudrillarda zodpovedné najmä
nasledujúce skutočnosti:

* Dátová informácia je údaj, ktorého cena v čase rastie (na rozdiel od žurnalistickej informácie-správy,
ktorej hodnota je obmedzená okamihom vzniku udalosti a po udalosti prudko klesá).
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l masívne nadnárodné rozšírenie televízie;
l multimediálna úloha digitálnych sietí

(internet);
l zložitosť sveta reflektovaného prostred-

níctvom uvedených dvoch technológií
vedie ku kolážovaniu* vnemov i názorov,
čo sa naplno prejavilo v postmodernej este-
tike, prenikajúcej do literatúry a kinema-
tografie, a odtiaľ späť do reklamy, ale aj do
vysielacích štruktúr elektronických médií
vôbec.
Podľa J. Baudrillarda signifikácia (=

kultúra označovania) dospela k stavu
hyperreality historicky, a to postupne
v štyroch fázach:
1. znaky sú projekciou (reflexiou, repre-

zentáciou) skutočnosti;
2. znaky maskujú skutočnosť (prvý príznak

prechodu k masovej spoločnosti na konci
19. storočia);

3. znaky maskujú neprítomnosť skutočnosti
(napríklad, ideologické označenia Tretia
Ríša; budovanie komunizmu a podobne);

4. znaky sa stávajú simulákrami (existujú a
tvoria sa pre seba, nemajú nijaký, ani
kladný ani záporný vzťah ku skutočnosti,
okrem skutočnosti mediálnej).

Kríza reprezentácie, ktorú priniesla tech-
nologická amplifikácia médií, spočíva v nahra-
dení prirodzených reálno-materiálnych repre-
zentamentov (či už verbálno-sémantických,
symbolicko-kultúrnych alebo osobnostne
personalizovaných) fiktívnou identitou
mediálnych znakov, „fiktívnou teleproximi-
tou“ (= zdanlivou blízkosťou na diaľku – Paul
Virilio), virtuálnou, fiktívnou vzájomnou
dosažiteľnosťou osôb a vecí, informovaním
o informácii, nie o situácii či udalosti. Para-
dox fiktívnej teleproximity zasiahol aj
politické reprezentácie či politické elity
(pozri „preferovaný význam“ Stuarta Halla a
„superznak“ Umberta Eca), ktoré sa vzdialili
občanom a komunikujú s nimi simulovaným

metajazykom tzv. politických programov, čím
nahrádzajú klasický liberálno-demokratický
manažérsky leadership, a ich skutočné ciele
zostávajú skryté za multimediálnou clonou
simulovanej reality.

Konzum je systém manipulácie
s významami (1968)

Základným východiskom prvej významnej
Baudrillardovej monografie (Le Système des ob-
jects, 1968) je konštatovanie, že tovarová
spotreba sa stala hlavným nositeľom, bázou
sociálneho systému. Predmety spotreby modu-
lujú sociálne, kultúrne, civilizačné správanie
tým, že samy sa správajú ako znaky, ako
významy. Reklama prevzala „morálnu
zodpovednosť za celú spoločnosť a nahradila
puritánsku mravnosť morálkou hedonizmu a
plného uspokojenia potrieb“. Nastal tak akýsi
„nový stav prírody v samom srdci hypercivili-
zácie“, ktorý úplne prekrútil základné princípy
slobody. „Sloboda byť niekým v skutočnosti
znamená: premietať vlastné túžby na aktuálnu
ponuku tovarov. «Sloboda tešiť sa zo života»
znamená: slobodu k regresii a iracionalite a
osvojeniu si niektorého zo sociálnych sektorov
produkcie.“

Konzument sa teda môže stať „dokonalou
sociálnou bytosťou“, iba ak sa – simultánne
s uvedeným procesom – „neustále zmieruje
sám so sebou a svojím sociálnym prostredím“.

Konzumné predmety predstavujú
samostatné významové artikulácie výrazov
daných systémami jednotlivých komodít.
„A máme tu Babylónsku vežu: každý z obsahov
hovorí vlastnou frazeológiou… Tejto
obrovskej paradigme však chýba pravdivá
syntagma.“ Vytvára sa tak systém významovej
klasifikácie mimo jazyka. Potreby (ich
významy) už nie sú prirodzene dané, ale ako
také ich vytvárajú konzumné predmety –
produkcia konzumných predmetov takých
a takých kategórií produkuje konzum takých a

*  Claude Levi-Strauss použil v tejto súvislosti francúzsky termín bricolage = flekovanie; nedôsledné
nesystematické dopĺňanie rozpadajúceho sa celku (porovnaj Lasswellovu synoptickú orientáciu v mediálne
zvýznamňovanom prostredí či Byfieldov problém informačnej tiesne).
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takých kategórií. Kategórie objektov –
v sekundárnom významovom ráde – produkujú
kategórie spotrebiteľov: Rolls-royce –
Mercedes – Ferrari – Škoda, Rolex – Seiko –
Lennox – Prim, to sú na jednej strane predmety
spotreby, na druhej strane však významné
reťazce sociálnych významov, parazitujúcich
na komunukácii medzi jednotlivcami, menšími
i masovými subjektmi. Predmetom konzumu
je potom vlastne predovšetkým idea sociálnych
vzťahov – interakcie významov uvedeného
druhého rádu.

V článku Konzumná spoločnosť: jej mýty,
jej štruktúry (1970) tieto myšlienky Baudrillard
ďalej rozvíja: „Komplexný diskurz o konzume,
či už naučený alebo zdieľaný, sa artikuluje
na takomto rozprávkovo-mytologickom
oblúku: človek «nadaný»  potrebami nechá
sa nimi «unášať» za predmetmi, ktoré mu
«poskytujú» uspokojenie.“ Prostredníctvom
tohto jednoduchého, no práve preto su-
gestívneho mýtu ovplyvňujú výrobcovia
správanie spoločnosti na masovej úrovni:
„systém potrieb je vlastne produktom systému
výroby […]. Potreby sa vyrábajú v podobe
kúpnej sily.“ Potreby teda nie sú ničím iným,
„iba pokročilejšou formou systematickej
racionalizácie výrobných síl na individu-
álnej úrovni, kde sa potom «konzum» vníma
ako logický a nevyhnutný štafetár výroby“.

V Monografii Ku kritike politickej
ekonómie znaku (1972) Baudrillard pokračuje
v uvedenom výklade. Vzťahy ľudí ku
konzumu nachádzajú hierarchizovaný

hodnotový štatút v systéme symbolickej
výmeny, ktorá je „sociálnou inštitúciou
determinujúcou správanie bez toho, aby sa
to prejavilo vo vedomí sociálnych aktérov.
[…] Prostredníctvom predmetov spotreby si
každá osoba i skupina vyhľadáva svoje
miesto v niektorom ich rade, a snaží sa v ňom
silou-mocou umiestniť na základe svojej
osobnej trajektórie.“ Zrejmá je tu analógia
s Benjaminovým modelom civilizačnej
denaturácie ľudstva. Baudrillardov záver je
však baudrillardovský: „V tejto situácii
v nijakom prípade nemôžeme hovoriť
o«empirických objektoch», pretože objektom
je tu vlastne len význam, tovarový označujúci
vzťah.“ Nejde o ekonomickú výmenu (tovar
za tovar, tovar za peniaze a späť – napokon,
peniaze sú tiež len tovarom-znakom
prítomným na trhu a označujúcim všeobecnú
triedu všetkých tovarov prítomných na trhu
– čo je jeden z kľúčových objavov Marxovho
Kapitálu, preto a len preto Baudrillarda často
označujú, vecne či s dešpektom, za
neomarxistu). V kontexte týchto úvah zaviedol
Baudrillard nasledujúci systém štvorakej
logiky objektov:*

Jazyk teda nemožno postulovať len ako
subjektívnu vôľu/schopnosť hovoriť. Jazyk
nie je len autonómny komunikačný systém,
ale aj dynamická štruktúra výmeny, ktorá je
inherentnou, neoddeliteľnou súčasťou
zmyslu komunikácie (významov). To je
základ každej jednotlivej komunikačnej
intencie. 

* Pripomeňme dôležitý fakt z dejín žurnalistiky: novinárstvo sa mohlo stať povolaním/profesiou až
vtedy, keď sa informácia/význam stala v dôsledku ekonomicko-historického vývinu tovarom.
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Na tomto základe vzniká problém ideológie
ako „falošného vedomia“ či „fetišizácie
tovarov“ (Marx) – podľa Baudrillarda Marx síce
prvý tieto témy nastolil, no riešil ich nedôsledne
– nie ako špecifický jazykový systém, ale ako
systém tzv. ekonomickej nadstavby (projekcie
ekonomických vzťahov v spoločenskom
vedomí, čo sa stalo podstatou ďalších skreslení
v leninskom historickom materializme a filozofii
tzv. teórie odrazu). Marx však nikdy netvrdil, že
ide o akési priame, bezprostredné premietanie,
inak by nebol používal metafory ako „Fáma –
bohyňa informácie“ (18. brumaire L.
Bonaparta, 1852). Podľa Baudrillarda nejde
o projekciu ekonomických predmetov, ale
o projekciou kódov. No zdá sa, že tu v intervale
asi 120  rokov hovoria o tej istej veci s rovnakou
analytickou hĺbkou ekonóm-filozof a lingvista-
filozof, a to každý diametrálne odlišnou
metódou, príslušnou obom uvedeným
disciplínam. Táto tak trochu povinná
Baudrillardova kritika Marxovho modelu
falošného vedomia však, našťastie, doviedla
Baudrillarda k naozaj modernému, košatému a
hodnotnému obrazu masovej komunikácie,
k akému by Marx ani ako semiotik nikdy
nemohol dospieť bez predošlej skúsenosti
s mnohomiliónovým rastom nákladov
printových médií a masívnym nástupom
rozhlasu, no najmä televízie.

Médiá masovej komunikácie sa musia
skúmať optikou formy, nie optikou obsahu,
pokračuje Baudrillard riskantnou úvahou. Veď
vieme (Barthesov sekundárny označujúci
systém mediálneho mýtu), že práve v médiách
sa tzv. obsah jedného znaku stáva tzv. formou
sekundárneho znaku (poprípade naopak).

Forma je elementárnym obsahom aj v poézii a
rétorike (i tej mediálnej). Problematické
tvrdenie o forme a obsahu Baudrillard zakladá
na téze Bertranda Russela: „skutočný stôl nie
je to, čo vidíme (…) skutočný stôl je čosi, čo
sme odvodili z toho, čo vidíme“.
Baudrillardov záver znie: „«Skutočný» stôl
neexistuje (…) a ak, potom len preto, že už
bol designovaný,  abstrahovaný a
racionalizovaný seperáciou prvkov, ktoré ho
ustanovujú ekvivalentne k nemu samému.“

Omnoho vážnejšie sú však Baudrillardove
úvahy o tom, že „médiá masovej komunikácie
produkujú ne-komunikáciu“, pretože ich
informačná báza je jednosmerná – od
adresanta k adresátovi, čím „znemožňujú
responziu“ – komunikačný proces je tu
ideologický, lebo neumožňuje bezprostrednú
odpoveď – výmenu významov. Taká je
designácia, abstrakcia a racionalizácia
sveta médiami. Nie sú teda prostriedkami
moci a sociálnej kontroly, „ jednoducho sú
mocou a sociálnou kontrolou samou“.

V tejto súvislosti hovorí o politickej
ekonómii znaku, ktorý „pod pláštikom
funkčnosti (…) konštituuje určitý modus
označovania, pri ktorom všetky okolité
znaky pôsobia ako jednoduché prvky
logického kalkulu a referujú jeden o druhom
v danom rámci systému výmennej hodnoty
znakov. (…) Niet nijakej pravdy o objektoch
a denotácia už nie je ničím iným, iba krásou
konotácií. Funkčnosť foriem či objektov sa
stáva deň čo deň stále viac nepochopiteľ-
nou, neposúditeľnou a nevypočítateľnou“.

V tejto súvislosti hovorí Baudrillard
o „radikálnej semiurgii“*  ako o totálnej

* SEMIURGIA = sofistikovaná produkcia významov; neologizmus vytvorený na podobnom princípe
ako výrazy metalurgia či dramaturgia.
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nadvláde kódov znakovej výmeny. Kódy
(reziduálne siete významových vzťahov
generované samými médiami i skúsenosťou
infiltrovanou motívmi verejnej mienky,
pôsobia v komunikácii in absentia – pozri
heslo Umberto Eco) sa stali primárnym
organizujúcim princípom každej sociálnej en-
tity. Od „módu produkcie“ prešla civilizácia
ku „kódu produkcie“.

„Celý systém sa dnes rozplýva v inde-
terminácii, celok reality absorbovala
hyperrealita kódov a simulácie. Sociálny
život už nereguluje princíp reality, ale
princíp simulácie. Definitívnosť sa vytratila;
naše vzťahy sa tvoria prostredníctvom
modelov. Niet už ani ničoho takého, ako

ideológia – sú len simulacra. (…) Prostá
skutočnosť, že každý objekt ako taký možno
reprodukovať ako exemplárneho dvojníka,
to je už revolúcia. (…) Simulacra prerástli
histórii cez hlavu. (…) Žijeme na spôsob re-
ferenda, a to len preto, že už viac niet
referencií. Všetky znaky a posolstvá (…) sa
nám prezentujú vo formáte otázka/odpoveď.
Sociálny systém komunikácie sa presunul
z komplexu syntaktických štruktúr jazyka na
sondovací binárny signálny systém.“

Scénické verzus obscénické (1987)

„To obrazovka sa smeje a zabáva. Vy ste
jednoducho ponechaní bokom, sami so svojím

* V mcluhanovskom zmysle high definition verzus low definition.
** Charakteristický príklad: známy reklamný slogan poisťovne Aegon MYSLITE EGONOMICKY!
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úžasom. (…) Vysielanie je určené pre všetkých
a pre nikoho.“ Pod týmto tlakom indiferencie a
neúčasti nastala nová rovnováha teórie a
praxe: „nie konceptualizovať realitu, ale
realizovať koncepciu“. Stav typický pre sub-
misívnu vieru masy (davu) v ideologické
systémy exorcizmu (od upaľovania bosoriek
po likvidáciu neárisjkej rasy či imperialistic-
kých špiónov), ktorý mal podobný základ,
opustil však pod vplyvom multimedializácie
historickú scénu a invertoval na mikrosko-
pickú úroveň sondovacích binárnych
signálnych systémov (pozri vyššie) – scéna  sa

obscenizovala, čím sa zásadne zmenila
sémantika určujúcich psycho-sociálnych
zložiek a systémov komunikácie (pozri tabuľku
vyššie). Obscenita už nie je hot či sexuálna, je
cool a komunikačná. Preto chce subjekt
hovoriť, nemá však čo povedať, aby potvrdil
svoju existenciu tvárou v tvár miznúcej
subjektivite a hypervizibilite obscénnych
objektov. „Potreba hovoriť, aj keď nemáme čo
povedať, sa práve vtedy, keď niet čo povedať,
stáva naliehavejšou, rovnako ako vôľa žiť sa
výrazne ohlasuje vtedy, keď život stratil
zmysel,“ (Baudrillard).
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DOKUMENTY

Zákon č. 308
zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a

o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
(v znení – zákona č. 147/2001 Z. z. z 5. apríla 2001 o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov /
v platnosti od 1. mája 2001/- úpravy v § 2, § 32 – zákona č. 206/2002 Z. z. z 20. marca 2002, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov /v platnosti od 8. mája 2002/- úpravy v § 64)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
P R V Á   Č A S Ť

ÚVODNÉ  USTANOVENIA
§ 1

Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “rada”),
b) práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie a právnických osôb alebo fyzických
osôb uvedených v § 2 ods. 2 a 4.

§2
Pôsobnoť zákona

(1) Tento zákon sa vzťahuje na
a) vysielateľa, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe zákona 1),
b) vysielateľa, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie podľa tohto zákona (ďalej len
“vysielateľ s licenciou”),
c) prevádzkovateľa retransmisie, ktorý získal oprávnenie na retransmisiu registráciou podľa tohto
zákona.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa
odseku 1 písm. a) a b), ak majú svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky,
a) v Slovenskej republike, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby prijímajú v členskom štáte
Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná
činnosť je priamo spojená s vysielaním,
b) v členskom štáte Európskej únie, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby prijímajú v Slovenskej
republike, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná
činnosť je priamo spojená s vysielaním,
c) v Slovenskej republike, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby prijímajú v štáte, ktorý nie je
členom Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých
pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním.
(3) Ustanovenie odseku 2 platí, len ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neurčuje inak.

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
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(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa
odseku 1 písm. a) a b, nevzťahuje sa na ne odsek 2 a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte
Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, 8) ak
a) využívajú frekvenciu 2) pridelenú Slovenskej republike,
b) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, členskému štátu Európskej únie alebo zmluvnej
strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, 8) ale využívajú družicovú kapacitu Slovenskej
republiky,
c) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, členskému štátu Európskej únie alebo zmluvnej
strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 8) ani družicovú kapacitu Slovenskej republiky,
členského štátu Európskej únie alebo zmluvnej strany Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, 8)

ale využívajú vzostupný signál vysielaný k družici z územia Slovenskej republiky.
§ 3

Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a) vysielanie je šírenie pôvodných kódovaných alebo nekódovaných rozhlasových programových služieb
alebo televíznych programových služieb, ako aj ďalších zvukových, obrazových alebo zvukovo-
obrazových informácií vrátane teletextu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí 3) alebo
telekomunikačných zariadení 4) určených na príjem verejnosťou; vysielanie nezahŕňa komunikačné služby
zamerané na poskytovanie informácií alebo iných komunikátov na základe individuálnej požiadavky,
ani vysielanie prostredníctvom internetu,
b) vysielateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za skladbu a obsah
programovej služby, ktorú sám šíri alebo ktorú dáva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou,
c) retransmisia je príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pôvodných programových služieb
alebo ďalších zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových informácií od vysielateľov, určených
na príjem verejnosťou, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom telekomunikačných sietí alebo zariadení,
alebo prostredníctvom iného technologického systému na príjem a súčasný prenos programových
služieb,
d)základná programová ponuka je súbor programových služieb poskytovaný prevádzkovateľom
retransmisie za najnižšiu cenu,
e) programová služba je zámerné časové usporiadanie programov a iných zložiek tejto služby, ktoré
vytvárajú uzatvorený celok poskytovaný vysielateľom verejnosti,
f) program je zvukový alebo zvukovo-obrazový komunikát, ktorý svojím obsahom, formou a funkciou
tvorí uzatvorený celok; je základnou zložkou vysielanej programovej služby a nemožno ho prerušovať,
ak tento zákon neustanovuje inak,
g) programová sieť je spoločné zostavovanie programovej služby alebo vzájomné preberanie programov
a ich súčasné šírenie v nezmenenej podobe dvoma alebo viacerými vysielateľmi,
h) program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych
potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva; je to najmä
   1. program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely,
   2. spravodajstvo,
   3. program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum,
   4. program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody,
ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách,
   5. program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných
menšín a etnických skupín, ich život a názory,
   6. program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť,
   7. program, ktorý je určený skupinám občanov v sociálnej núdzi 5)

2) Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
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i) teletext je digitálna údajová vysielacia služba v rámci štruktúry televízneho signálu, zameraná
predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie textu alebo obrazu rekonštruovaného zo zakódovaných
údajov na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača,
j) videotext je text na obrazovke šírený zvyčajne na začiatku vysielania televíznej programovej služby,
na jej konci alebo medzi jednotlivými programami, ktorý spravidla obsahuje informácie o vysielateľovi
a programovej službe; zahŕňa aj šírenie textových informácií v lokálnom vysielaní,
k) časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania,
ktorý sa vzťahuje na programovú službu; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré
sa nevzťahujú na programovú službu,
l) terestriálne vysielanie je vysielanie prostredníctvom telekomunikačných zariadení2) umiestnených na
zemskom povrchu,
m) celoplošné vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva celé územie Slovenskej republiky a ktoré môže
prijímať viac ako 80 % jej obyvateľov,
n) multiregionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva viac regiónov a ktoré môže prijímať viac ako
30 % a menej ako 80 % obyvateľov,
o) regionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a
ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov,
p) lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť
príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov, a ak ide o mesto, viac ako 200 000 obyvateľov;
vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy,
ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu
identity so spoločenstvom,
r) majetkové prepojenie je viac ako 25 % účasť na základnom imaní druhých osôb alebo viac ako 25 %
podiel na hlasovacích právach druhých osôb, ako aj medzi blízkymi osobami 6) navzájom,
s) personálne prepojenie je účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom
blízkych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb 6).

D R U H Á   Č A S Ť
RADA

§ 4
Poslanie a postavenie rady

(1) Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody
prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti
vysielania a retransmisie.
(2) Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú
na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych
predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania a
retransmisie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.
(3) Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania a
retransmisie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom
týmto zákonom a osobitnými predpismi 7).

3) § 4 ods. 5 zákona č.195/2000 Z. z.
4) § 3 ods. 1 zákona č.195/2000 Z. z.
5) § 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
6) § 116 Občianskeho zákonníka.
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(4) Činnosť rady vyplývajúca z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5) vykonávajú členovia
rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu
(ďalej len “kancelária”).

§ 5
Pôsobnosť rady

(1) Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí
a) rozhodovať o licenciách na vysielanie (ďalej len “licencia”),
b) rozhodovať o registráciách retransmisie,
c) rozhodovať o zastavení retransmisie programovej služby,
d) rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
e) začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
f) udeľovať súhlas vysielateľovi na základe zákona na vysielanie prostredníctvom družice,
g) dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov 7),
h) ukladať sankcie vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo
prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia,
i) určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,
j) viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie (ďalej len “žiadosť o licenciu”), udelených licencií vrátane
ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie a o registráciách retransmisie vrátane ich zmien,
k) spracúvať plány využitia frekvenčného spektra na vysielanie v spolupráci s príslušnými orgánmi
štátnej správy telekomunikácií,
l) spracúvať štatistiky o odvysielanom programe s dôrazom na štatistiku vysielania európskych diel a
nezávislej produkcie na základe podkladov vysielateľov,
m) žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby.
(2) Do pôsobnosti rady ďalej patrí
a) vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 8) a zastupovať
Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy,
b)zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov v oblasti
vysielania a retransmisie,
c) vyjadrovať sa k návrhom na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti vysielania a retransmisie, k ich
plneniu, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a iných
medzinárodných právnych aktov alebo pristúpenie k nim,
d) podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi
iných štátov, ktoré pôsobia v oblasti vysielania a retransmisie,
e) určovať v spolupráci s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky koncepciu vysielania v oblasti
využitia frekvencií pre vysielateľov na základe zákona a pre vysielateľov s licenciou,
f) upozorňovať Radu Slovenskej televízie 9) a Rozhlasovú radu 10) na porušenie povinností uložených
vysielateľovi na základe zákona týmto zákonom,
g) viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym
signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál vysielateľmi s licenciou,
h) predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len “národná rada”) výročnú správu o stave
vysielania a o svojej činnosti do 90 dní po skončení kalendárneho roka,

  7) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Z. z. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení
neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej
republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

  8) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z. o uzavretí Európskeho
dohovoru o cezhraničnej televízii.

  9) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb.
10) § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb.
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i) určovať jednotný systém označovania programov vo vysielaní televíznej programovej služby a
podmienky jeho uplatňovania,
j) zostavovať zoznam všetkých vysielateľov televíznej programovej služby z hľadiska prístupu verejnosti
k ich vysielaniu,
k) zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, nositeľmi práv a vysielateľmi.
(3) Rada je povinná
a) predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná rada
požiada,
b) zverejňovať prostredníctvom svojej internetovej stránky, periodickej tlače 11) a tlačovej agentúry
prehľad platných licencií a registrácií retransmisie, stav využitia frekvenčného spektra a prehľad voľných
frekvencií na vysielanie,
c) predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho poriadku
rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie,
d) navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej
republiky,
e) plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi 7),
f) poskytovať informácie podľa osobitného predpisu 12).

§ 6
Zloženie rady

(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada.
(2) Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné
inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov,
kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkví a náboženské spoločnosti13) a občianske združenia
občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne
postihnutých občanov Slovenskej republiky.
(3) Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.
(4) Ak predseda nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda rady.

§ 7
Členstvo v rade

(1) Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný;
za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť
sa preukazuje výpisom z registra trestov 14).
(2) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej
rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka a vedúceho úradu ministerstva, vedúceho
iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu, zamestnanca orgánu štátnej
správy, starostu (primátora), sudcu, prokurátora, člena Rady Slovenskej televízie 9) a člena Rozhlasovej
rady 10).
(3) Člen rady nesmie
a) vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť
v ich prospech,

11) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení
neskorších predpisov.

12) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
13) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1993 Z. z. o registri trestov.
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b) byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo členom
štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym orgánom alebo zamestnancom
týchto osôb; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke 6) členovi rady,
c) mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je vysielateľom
alebo prevádzkovateľom retransmisie; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke 6) členovi rady,
d) byť členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu alebo štatutárnym
orgánom osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, reklamou alebo technickým
zabezpečením vysielania a retransmisie,
e) poskytovať vysielateľom alebo prevádzkovateľom retransmisie priamu alebo sprostredkovanú
poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.
(4) Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným
pomerom alebo s obdobným pracovným pomerom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú,
pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť. Ostatní členovia rady môžu vykonávať
svoju funkciu ako jedinú činnosť alebo popri pracovnom pomere pri dodržaní obmedzení podľa odsekov
1 až 3.

§ 8
Funkčné obdobie členov rady

(1) Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.
(2) Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky.
(3) Na miesta uvoľnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady. Na miesta uvoľnené
z iného dôvodu sa volia noví členovia rady na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena
rady, ktorého miesto sa uvoľnilo.
(4) Funkčné obdobie člena rady začína plynúť dňom nasledujúcim po zániku mandátu člena rady,
namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia národnou radou.

§ 9
Skončenie členstva v rade

(1) Členstvo v rade skončí
a) uplynutím funkčného obdobia (§ 8 ods. 1),
b) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie
predsedovi národnej rady,
c) odvolaním člena rady z funkcie alebo
d) smrťou člena rady.
(2) Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1 ), len ak
a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony
bola právoplatne obmedzená,
d) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo
e) koná v rozpore so štatútom rady.
(3) Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a d) alebo skutočnosti podľa odseku 2 písm. d),
predseda rady je povinný oznámiť to bezodkladne predsedovi národnej rady.

§ 10
Náležitosti spojené s členstvom v rade

(1) Členovi rady patrí za výkon funkcie v rade odmena. Odmenu určí štatút rady.
(2) Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi rady v súvislosti s výkonom funkcie v rade, sa poskytujú
podľa osobitného predpisu 15).
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(3) Člen rady je zúčastnený na zdravotnom poistení 16), na nemocenskom poistení a dôchodkovom
zabezpečení 17) rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Na vzťahy vyplývajúce z členstva
v rade sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy 18).

§ 11
Rokovanie rady

(1) Činnosť rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda rady.
(2) Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda
rady alebo iný člen rady poverený predsedom rady, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom rady.
(3) Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov, pričom
jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady. Na platné uznesenie rady je potrebný
súhlas najmenej päť členov rady. Rada hlasuje verejne. Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu rady a
podpredsedu rady.

§ 12
Zabezpečenie činnosti rady

(1) Rada hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu 19) a jej činnosť sa uhrádza zo
štátneho rozpočtu.
(2) Výdavky na činnosť rady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy rady sú príjmami štátneho
rozpočtu.
(3) Rada predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh svojho rozpočtu na nasledujúci
rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom 19). Rozpočet rady po predchádzajúcom
prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady schvaľuje národná rada.

§ 13
Kancelária

(1) Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti
rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária.
(2) Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada.
(3) Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu.
(4) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy20).
(5) Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje rada.

§ 14
Súčinnosť orgánov štátnej správy s radou

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány štátnej správy spolupracujú s radou
v otázkach súvisiacich s problematikou vysielania a retransmisie a poskytujú jej potrebnú súčinnosť
v rozsahu podľa osobitných predpisov 21).

15) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní

zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných
odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/ 1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších
predpisov.

18) § 100 až § 110c Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších

predpisov.
20) Zákonník práce. Zákon. č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a

v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých
ďalších organizáciách a orgánoch.
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T R E T I A   Č A S Ť
ZÁKLADNÉ  PRÁVA  A  POVINNOSTI

VYSIELATEĽOV  A  PREVÁDZKOVATEĽOV  RETRANSMISIE

§ 15
Obsah programov a sloboda príjmu

(1) Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe
zákona a v jeho medziach.
(2) Prevádzkovateľ retransmisie vykonáva slobodne a nezávisle retransmisiu programových služieb.
Obmedzenie retransmisie programových služieb je možné len na základe zákona a v jeho medziach.

§ 16
Základné povinnosti vysielateľa

Vysielateľ je povinný
a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko- publicistických
programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,
c) zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane
boli v súlade s osobitnými predpismi 22),
d) poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný
vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu alebo výzvy o vyhlásení vojnového
stavu alebo vypovedaní vojny 23) alebo odvysielanie informácie civilnej ochrany24) v čase, ktorý by
nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru,
e) uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 30 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite;
na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého
druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom,
f) uzatvoriť zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv 25) spravujúcimi práva k predmetom
ochrany, ktoré vysielateľ používa,
g) zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho
jazyka a jazykov národnostných menšín v súlade s osobitnými predpismi 26),
h) odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu (ďalej len
“oznam o porušení zákona”) a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom
radou,

21) Napríklad § 30 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 6
ods. 3 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.

22) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Z. z v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej
národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z.

23) § 5 zákona č. 40/1961 Zb. o ochrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov
24) § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

v znení neskorších predpisov(úplné znenie č. 261/1998 Z. z.)
25) § 4 zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
26) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších

predpisov.Zákon č. 184 /1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
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i) začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie; ak bolo
vysielanie zastavené v súvislosti s konaním o odňatí licencie a toto konanie sa zastavilo, vysielateľ má
na obnovenie vysielania rovnakú lehotu,
j) pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju programovú
službu nezameniteľným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,
k) pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) okrem vysielania reklamy a telenákupu,
l) viesť štatistiku o odvysielanom programe vysielanej televíznej programovej služby; štatistika obsahuje
vyhodnotenie podielu programových typov, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej
nezávislej produkcie; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac doručí vysielateľ rade do 15
dní po skončení príslušného mesiaca; vysielateľ s licenciou na prevádzkovanie vysielania prostredníctvom
družíc, káblových sietí, vysielateľ kódovaného a digitálneho vysielania doručia štatistiku do 15 dní odo
dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku,
m) vysielať audiovizuálne diela len v čase dohodnutom s nositeľmi práv k týmto dielam,
n) vysielať v súlade s udelenou licenciou,
o) zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh
na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o udelení licencie.

§ 17
Základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie

(1) Prevádzkovateľ retransmisie je povinný
a) zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení,
aby v základnej programovej ponuke boli umiestnené programové služby vysielateľov na základe
zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu
na telekomunikačné zariadenie 4), a to obojstranne bezplatne; za taký príjem sa nepovažuje príjem
kódovaných programových služieb a programových služieb, na ktorých príjem je potrebný osobitný
prijímač okrem bežného rozhlasového prijímača alebo bežného televízneho prijímača,
b) bezplatne vyhradiť jeden kanál na lokálne vysielanie; na tomto kanáli sa nesmie bez súhlasu
prevádzkovateľa retransmisie vysielať reklama a telenákup,
c) uzatvoriť zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv 25) spravujúcimi práva k predmetom
ochrany, ktoré prevádzkovateľ retransmisie používa,
d) zabezpečiť, aby sa v domoch, kde bola zriadená verejná telekomunikačná sieť 2), nenarušila možnosť
príjmu programových služieb v doterajšom rozsahu pre tých obyvateľov, ktorí nie sú účastníkmi tejto
siete takým spôsobom, že pri zriaďovaní a prevádzke verejnej telekomunikačnej siete sa zdrží akýchkoľvek
úkonov, ktorými by narušil príjem uvedených programových služieb,
e) uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu 27),
f) zapísať si činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do Obchodného registra;
návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o registrácii retransmisie,
g) začať s retransmisiou najneskôr do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii
retransmisie,
h) prevádzkovať retransmisiu v súlade s jej registráciou retransmisie.
(2) Prevádzkovateľ retransmisie môže retransmisiu prevádzkovať iba za podmienky, že verejná
telekomunikačná sieť alebo telekomunikačné zariadenie spĺňajú technické podmienky a prevádzkovateľ
má povolenie na prevádzku tejto siete a zariadenia podľa osobitného predpisu 2).

27) § 23a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
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Š T V R T Á   Č A S Ť
OSOBITNÉ  POVINNOSTI  VYSIELATEĽA

NA  ZÁKLADE  ZÁKONA
§ 18

Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona
(1) Základným poslaním vysielateľa na základe zákona je slúžiť veciam verejného alebo iného
spoločenského záujmu, prispievať k rozvoju demokratickej spoločnosti, utvárať vo vysielaní priestor
pre pluralitu názorov, bez uprednostňovania záujmov len jednej politickej strany, politického hnutia,
skupiny alebo časti spoločnosti alebo náboženského vyznania a viery a podporovať rozvoj umeleckej
tvorby, kultúry a vzdelávania.
(2) Vysielateľ na základe zákona je povinný
a) vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť skrytými alebo otvorenými titulkami najmenej
25 % všetkých vysielaných programov na každom programovom okruhu, a to do piatich rokov od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
b) vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich
alebo v posunkovej reči nepočujúcich najmenej 1 % všetkých vysielaných programov na jednom
programovom okruhu,
c) vo vysielaní televíznej programovej služby označiť všetky programy vysielané v skrytých titulkoch
označením “(ST)”, v otvorených titulkoch označením “(OT)” alebo v posunkovej reči nepočujúcich
označením “(PRN)”,
d) zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme,
e) využívať všetky svoje zdroje na plnenie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov1).

P I A T A   Č A S Ť
OCHRANA  ĽUDSKEJ  DÔSTOJNOSTI  A  ĽUDSKOSTI,  MALOLETÝCH

A  PRÁVO  NA  OPRAVU
§ 19

Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti
(1) Programová služba a všetky jej zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom
zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.
(2) Programová služba a všetky jej zložky nesmú
a) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy,
farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho
pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
b) do ponúk programov zahŕňať výňatky z diel, ktoré znázorňujú používanie strelných zbraní, devastácie
životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu,
fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov 28),
c) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným
zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
d) bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný
priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom,
ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s
takýmto zobrazením súhlasili,
e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov
a prekurzorov 28) alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok.

28) § 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení
zákona č. 260/1999 Z. z.
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§ 20
Ochrana maloletých

(1) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby,
ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú
pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.
(2) Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ, slovných výpovedí
alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom na kontext týchto
správ, slovných výpovedí alebo obrazov.
(3) Programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo
morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať
v čase od 6.00 h do 22.00 h.
(4) Pri zaraďovaní jednotlivých programov do vysielania je vysielateľ televíznej programovej služby
povinný zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých.
(5) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti je vysielateľ televíznej programovej
služby povinný zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania programov adresovaný rodičom a
vychovávateľom maloletých, informujúci o vhodnosti programov pre vekové skupiny maloletých do 7,
12 a 18 rokov.
(6) Jednotný systém označovania programov a podmienky jeho uplatňovania určí rada. Tento systém
rada zverejní prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla
a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(7) Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania programov
aj v programovej ponuke, a to vo vlastnom vysielaní, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na
zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom 11).
(8) Ustanovenia odsekov 5 a 7 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie televíznej programovej služby, ak nie
je súčasťou programovej siete.

§ 21
Právo na opravu

(1) Ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej osobe alebo
o fyzickej osobe, ktorú možno na základe tohto údaja presne určiť, má táto právnická osoba alebo
fyzická osoba bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého
pobytu právo požadovať odvysielanie opravy bezplatne. Vysielateľ je povinný na žiadosť tejto osoby
opravu uverejniť.
(2) Po smrti fyzickej osoby patrí právo na opravu podľa odseku 1 blízkym osobám 6).
(3) Žiadosť o odvysielanie opravy musí mať písomnú formu a musí sa doručiť vysielateľovi najneskôr
do 30 dní odo dňa odvysielania napadnutých údajov, inak právo na odvysielanie opravy zaniká.
(4) Zo žiadosti o odvysielanie opravy musí byť zrejmé, v čom spočíva nepravdivosť údajov, prípadne
skreslenie pravdy; súčasťou žiadosti je návrh znenia opravy.
(5) Vysielateľ je povinný odvysielať opravu v rovnakom programe, ako bol uverejnený napadnutý údaj,
alebo v rovnako hodnotnom vysielacom čase, a to takým spôsobom, aby oprava bola formou a rozsahom
primeraná odvysielaniu napadnutých údajov.
(6) Vysielateľ je povinný odvysielať opravu bezplatne, s výslovným označením “oprava” a s uvedením
mena a priezviska fyzickej osoby alebo názvu právnickej osoby, ktorá o odvysielanie opravy požiadala.
(7) Vysielateľ je povinný odvysielať opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie
opravy.
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej oprávnenie na vysielanie zaniklo, je povinná zabezpečiť
na svoje náklady uverejnenie opravy u iného vysielateľa s obdobným územným rozsahom vysielania,
ako mal vysielateľ, ktorý napadnutý údaj odvysielal, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona.
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(9) Vysielateľ nie je povinný odvysielať opravu, ak
a) by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin,
b) by bolo odvysielanie navrhnutého textu v rozpore s dobrými mravmi,
c) žiadosť o odvysielanie opravy smeruje proti textu odvysielanému na základe preukázateľného
predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorá žiadosť podala,
d) predtým, ako mu bola doručená žiadosť o odvysielanie opravy, odvysielal opravu z vlastného
podnetu, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona,
e) môže preukázať pravdivosť údaja, ktorého oprava sa požaduje.
(10) Ak vysielateľ neodvysiela opravu vôbec alebo nedodrží podmienky podľa odsekov 5 až 8,
o povinnosti odvysielať opravu rozhodne súd na návrh osoby, ktorá o opravu žiadala.
(11) Ak osoba, ktorá o opravu žiadala, nepodá návrh podľa odseku 10 do 15 dní po márnom uplynutí
lehoty podľa odseku 7, právo na odvysielanie opravy zaniká.

Š I E S T A   Č A S Ť
EURÓPSKE  DIELA  A  NEZÁVISLÁ  PRODUKCIA

VO  VYSIELANÍ  TELEVÍZNEJ  PROGRAMOVEJ  SLUŽBY
§ 22

Európske dielo
(1) Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené
a) v niektorom z členských štátov Európskej únie,
b) v niektorom z európskych štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej
televízii,8) a spĺňa podmienky podľa odseku 2,
c) v niektorom z európskych štátov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b), ak spĺňa podmienky
podľa odseku 3.
(2) Dielo, uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo, vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým
pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých členských štátoch Európskej
únie alebo v jednom štáte alebo vo viacerých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru
o cezhraničnej televízii 8), ak
a) je vyrobené jedným alebo viacerými producentmi so sídlom v jednom alebo viacerých týchto štátoch,
alebo
b) jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom v jednom štáte
alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
c) podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a
koprodukcia nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom mimo
územia týchto štátov.
(3) Európske dielo je aj dielo vyrobené producentmi, ktorí sídlia v jednom štáte alebo vo viacerých
európskych štátoch, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a s ktorými Európske spoločenstvo
uzatvorilo zmluvy týkajúce sa audiovizuálnej oblasti, ak toto dielo v rozhodujúcej miere vytvorili autori
a zamestnanci so sídlom v jednom štáte alebo vo viacerých európskych štátoch; európske dielo je aj dielo
vyrobené týmito producentmi v koprodukcii s producentmi so sídlom v jednom alebo vo viacerých
členských štátoch Európskej únie.
(4) Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd
uzatvorených medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi, ak koproducenti z členských
štátov Európskej únie uhrádzajú väčšinu celkových výrobných nákladov a jeho výroba nie je kontrolovaná
jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom mimo územia členských štátov Európskej
únie.
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(5) Dielo, ktoré nie je európskym dielom podľa odsekov 1 a 4, ale bolo vytvorené najmä autormi a
zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých
členských štátoch Európskej únie, je európske dielo v rozsahu, aký zodpovedá podielu koproducentov
z členských štátov Európskej únie na celkových výrobných nákladoch.

§ 23
Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby

(1) Vysielateľ vyhradí väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam; do rozsahu tohto
vysielacieho času sa nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam,
zábavným hrám, reklame, teletextu a telenákupu.
(2) Rada môže v licencii určiť menší podiel európskych diel vo vysielaní, ako je ustanovený v odseku 1,
vysielateľovi, ktorému sa licencia udeľuje po prvý raz, a vysielateľovi monotematickej programovej
služby; s prihliadnutím na ekonomickú situáciu vysielateľa a dostupnosť európskych diel rada určí
nárast tohto podielu počas platnosti licencie.

§ 24
Nezávislý producent a nezávislá produkcia

(1) Nezávislý producent je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa zaoberá výrobou alebo
ozvučením audiovizuálnych diel určených najmä pre vysielanie televíznej programovej služby, pričom
koná slobodne, v duchu vlastnej obchodnej politiky a pracuje pre rôznych vysielateľov.
(2) Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom s cieľom uviesť ho vo vysielaní.
Pri jeho výrobe sa využívajú autorské, tvorivé a technické kapacity pôsobiace mimo vysielateľa. Za
nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom,
neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí,
zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.

§ 25
Nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby

(1) Vysielateľ s licenciou je povinný vyhradiť najmenej 10 % svojho vysielacieho času európskym
dielam vytvoreným nezávislými producentmi, nezávislými od vysielateľov. Vysielateľ na základe zákona
je povinný zabezpečiť, aby európska nezávislá produkcia tvorila najmenej 20 % vysielacieho času na
každom programovom okruhu. Na účely tohto zákona sa do výpočtu celkového vysielacieho času
nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, reklame,
teletextu a telenákupu.
(2) Podiel vysielacieho času určený v odseku 1 musí vysielateľ dosiahnuť výberom príslušného podielu
nových diel; za nové dielo sa považuje dielo vysielané do piatich rokov od výroby.
(3) Podmienka ustanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vysielateľ s licenciou venoval
najmenej 10 % a vysielateľ na základe zákona najmenej 20 % svojho programového rozpočtu, ktorý
zahŕňa náklady na nákup a výrobu programov, pre európske diela vytvorené nezávislými producentmi.

§ 26
Obmedzenia nezávislého producenta

(1) Vzájomné majetkové prepojenie vysielateľa televíznej programovej služby s nezávislým producentom
sa zakazuje.
(2) Nezávislý producent nesmie v priebehu troch rokov vyrobiť pre jedného vysielateľa viac ako 90 %
svojej celkovej výroby.

§ 27
Informačná povinnosť vysielateľa televíznej programovej služby

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné
na kontrolu plnenia povinností podľa § 22 až 26, a to
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a) údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel, ich identifikáciu a
identifikáciu ich producentov,
b) údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými
producentmi vrátane identifikácie týchto diel a ich producentov alebo doklady o použití programového
rozpočtu na výrobu alebo nákup európskych diel vytvorených nezávislými producentmi vrátane
identifikácie producentov,
c) zoznam odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými výrobcami s dátumom ich vzniku.
(2) Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov podľa odseku 1.

§ 28
Ustanovenia § 22 až 27 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré nie je
súčasťou programovej siete, a na vysielanie programovej služby, kde je určenie podielu európskych diel
a nezávislej produkcie zameraním programovej služby úplne vylúčené.

S I E D M A   Č A S Ť
PRÍSTUP  VEREJNOSTI  K  INFORMÁCIÁM

VO  VYSIELANÍ  TELEVÍZNEJ  PROGRAMOVEJ  SLUŽBY
§ 29

Prístup verejnosti k informáciám
Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických, spoločenských,
kultúrnych alebo športových podujatí nesmie obmedziť prístup verejnosti k informáciám o týchto
podujatiach.

§ 30
Právo na krátke spravodajstvo

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať
záznam z podujatia, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.
(2) Záznam podľa odseku 1
a) sa môže odvysielať výhradne v spravodajskej relácii,
b) pri odvysielaní nesmie prekročiť časový rozsah tri minúty,
c) sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol o podujatí vysielať vysielateľ, ktorému patria výhradné práva
na vysielanie podujatia,
d) sa nesmie použiť opakovane okrem prípadov, ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú
udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva alebo športového magazínu.
(3) Ak sa podujatie skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na
účely odseku 1. Ak sa podujatie koná dva a viac dní, z každého dňa tohto podujatia možno na potreby
spravodajstva vyrobiť len jeden záznam.
(4) Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia záznam pre potreby spravodajstva,
je povinný organizátorovi podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so
zabezpečovaním zariadenia a služieb na takúto činnosť.
(5) Ak vstup ďalších vysielateľov na podujatie nie je možný z dôvodu ohrozenia života, zdravia a
majetku, verejného poriadku, nerušeného priebehu podujatia alebo z technických a priestorových príčin
na strane organizátora podujatia, vysielateľ, ktorý v Slovenskej republike má výhradné právo na vysielanie
podujatia, je povinný bezodkladne poskytnúť pre potreby spravodajstva záznam z podujatia ďalším
vysielateľom len za úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s poskytnutím záznamu
z podujatia.
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(6) Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia, a
organizátor tohto podujatia nesmú od vysielateľa, ktorý vyrába z podujatia záznam na účely spravodajstva,
žiadať peňažnú alebo inú protihodnotu; ustanovenia odsekov 4 a 5 nie sú týmto dotknuté.

§ 31
Prístup verejnosti k významným podujatiam

(1) Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa
najmenej dve z týchto podmienok
a) jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá
podujatia takéhoto charakteru zvyčajne nesleduje,
b) má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich
kultúrnej identity,
c) je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia,
d) vysiela sa terestriálne, multiregionálne alebo celoplošne.
(2) Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej
služby zabezpečí rada v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takých podujatí.
Zoznam podujatí rada oznámi prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli
v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(3) Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú zaradení do skupiny vysielateľov, ktorých
spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov,
alebo do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti; zaradenie vysielateľa do skupiny
určí rada v udelenej licencii.
(4) Ak je vysielateľ televíznej programovej služby vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické
parametre svojho vysielania zaradený do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti a
získa výhradné právo na vysielanie alebo retransmisiu podujatí podľa odseku 1 v priamom prenose
alebo zo záznamu, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti ich sledovanie v priamom prenose
alebo zo záznamu, a to bez zaplatenia osobitného poplatku; podstatnou časťou verejnosti sa na účely
tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.
(5) Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov Európskej únie alebo
niektorý z členských štátov Rady Európy, a ktorý bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev alebo v informačnom orgáne Rady Európy, zverejní rada prostredníctvom svojej internetovej
stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(6) Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré sú na
zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo členských štátov
Európskej únie, je povinný uplatňovať ich v súlade s pravidlami tohto členského štátu a takým spôsobom,
že neznemožní podstatnej časti verejnosti tohto členského štátu sledovať ich v priamom prenose alebo
zo záznamu

Ô S M A   Č A S Ť
VYSIELANIE  REKLAMY,  TELENÁKUPU
A  SPONZOROVANÝCH  PROGRAMOV

 § 32
Reklama a telenákup

(1) Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú
podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo
nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok, sledovaný
objednávateľom reklamy alebo vysielateľom. Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné
predpisy o reklame, 29) ak tento zákon neustanovuje inak.
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(2) Telenákup na účely tohto zákona je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar
alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu. Telenákup môže mať formu
a) telenákupného šotu, ktorý môže trvať najviac 15 minút,
b) telenákupného programu,
c) programovej služby s výlučným zameraním na telenákup.
(3) Šot na účely tohto zákona je krátke reklamné alebo telenákupné oznámenie zaradené do reklamného
bloku.
(4) Vysielaná reklama a telenákup nesmú
a) porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí a vyvolávať u nich pocit strachu,
b) obsahovať akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, národného alebo
sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
c) útočiť na vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie,
d) nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie,
e) nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje životné prostredie.
(5) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaná reklama a telenákup
a) boli čestné a slušné,
b) nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov,
c) určené maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a
čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť.
(6) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby vysielaná reklama a telenákup nemohli ohroziť fyzický,
psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav.
Vysielaná reklama a telenákup nesmú
a) priamo vyzývať maloletých na zakúpenie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a
dôverčivosť,
b) priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im
ponúkané výrobky alebo služby,
c) zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám,
d) bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách,
e) nabádať maloletých na nákup tovarov, ktorých predaj sa týmto osobám zakazuje.
(7) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v čase od 6.00 h do 22.00 h nevysielali reklamy a telenákup
na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby.
(8) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný telenákup neobsahoval výzvy určené maloletým
na objednávku, predaj alebo nájom tovarov alebo služieb.
(9) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby objednávateľ reklamy a telenákupu nemohol nijakým spôsobom
uplatňovať vplyv na obsah programov vo vysielaní alebo na programovú skladbu vysielania.
(10) Vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak
osobitný predpis neustanovuje inak 30).
(11) Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na
a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne
v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,
b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

30) Napríklad § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15
zákona č. 46/1999 Z. z.
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(12) Vysielanie skrytej reklamy a skrytého telenákupu sa zakazuje.
(13) Skrytá reklama a skrytý telenákup na účely tohto zákona je slovná alebo obrazová informácia o
tovare, službe, obchodnom mene, ochrannej známke, prípadne o činnostiach výrobcu tovarov alebo
poskytovateľa služieb v programe, ak vysielateľ túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na
reklamné účely, čím môže uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa
považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.
(14) Vysielanie reklamy a telenákupu využívajúce podprahové vnímanie človeka sa zakazuje.

§ 33
Obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu  na niektoré výrobky

(1) Vysielanie všetkých foriem reklamy a telenákupu na tabakové výrobky sa zakazuje. Obchádzanie
tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo
iných výrazných znakov týchto výrobkov vo vysielacom čase vyhradenom reklame a telenákupu sa
zakazuje.
(2) Vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem piva v čase od 6.00 h do 22.00 h sa
zakazuje.
(3) Vysielaná reklama a telenákup na alkoholické nápoje nesmú
a) sa zameriavať na maloletých a osobitne nesmie zobrazovať maloletých, ako tieto nápoje požívajú,
b) spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti alebo s riadením motorového
vozidla,
c) tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok alebo že
pomáhajú riešiť osobné problémy,
d) vytvárať dojem, že konzumácia alkoholu prispieva k spoločenskému a sexuálnemu úspechu,
e) nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť
ako nedostatok,
f) zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.
(4) Vysielanie reklamy na lieky obsahujúce omamné, psychotropné a iné návykové látky 31) a na lieky
dostupné len na lekársky predpis sa zakazuje.
(5) Vysielaná reklama na lieky okrem liekov podľa odseku 4 musí byť rozoznateľná, nezaujatá, pravdivá
a overiteľná a musí zodpovedať požiadavke ochrany jednotlivca pred poškodením. Reklama musí
obsahovať
a) jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov, pribalenej k lieku,
b) odporúčanie poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky.
(6) Vysielaná reklama na lieky ďalej nesmie
a) byť určená maloletým,
b) prirovnávať liek k potravinám alebo ku kozmetickým výrobkom,
c) propagovať účinky lieku poukazovaním na výsledky dosiahnuté u konkrétnych osôb,
d) obsahovať odporúčanie vedcov, lekárov alebo známych osobností, ktorých popularita by mohla
nabádať na použitie lieku.
(7) Vysielanie telenákupu liekov viazaných na lekársky predpis a zdravotných výkonov uhrádzaných
na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov 32) sa zakazuje.
(8) Vysielanie reklamy a telenákupu na zbrane a strelivo 33) sa zakazuje.

31) Napríklad § 188a Trestného zákona, § 33 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z.
32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších

predpisov.
33) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších

predpisov.
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§ 34
Forma a spôsob uvádzania reklamy a telenákupu

(1) Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej
programovej služby sa použijú na oddelenie zvukové prostriedky a vo vysielaní televíznej programovej
služby zvukovo-obrazové prostriedky.
(2) Vo vysielaní televíznej programovej služby sa reklama a telenákup vysielajú v blokoch a oddelene od
iných častí tejto programovej služby. Vysielanie samostatných reklamných a telenákupných šotov je
povolené iba výnimočne.
(3) Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori
a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku.

§ 35
Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania

(1) Reklama a telenákup sa zaraďujú do vysielania medzi jednotlivé programy.
(2) V programoch zložených zo samostatných častí alebo pri prenose športových a podobne
štruktúrovaných podujatí a predstavení s prestávkami sa reklamné šoty a telenákupné šoty zaraďujú
iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok.
(3) Pri vysielaní audiovizuálneho diela 34) (okrem seriálu, série, zábavnej relácie a dokumentárneho
filmu), ktorého dĺžka presahuje 45 minút, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo
telenákupu na každý 45-minútový časový úsek. Ak plánovaný časový rozsah vysielania audiovizuálneho
diela presahuje dva alebo viac súvislých 45-minútových úsekov najmenej o 20 minút, povoľuje sa ďalšie
prerušenie. Medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prerušeniami však musí uplynúť najmenej 20 min.
(4) Vysielanie spravodajského, politickopublicistickeho a náboženského programu, programu pre
maloletých a bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.
(5) Pri vysielaní programov, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 3 a 4 a ktorých trvanie presahuje 30 minút,
sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek,
ak medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prerušeniami uplynie najmenej 20 min.
(6) Vysielateľ s licenciou môže zaradiť reklamné šoty a telenákupné šoty aj počas vysielania programov,
ak sa tým nenaruší celistvosť, hodnota a charakter programu vrátane jeho prirodzených vnútorných
prestávok, pri dodržaní práv nositeľov práv 35) a za podmienok ustanovených v odsekoch 3 až 5.
Vysielateľ televíznej programovej služby na základe zákona nesmie zaraďovať reklamu ani telenákup
počas vysielania programov.
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľov s licenciou.
Vysielanie spravodajského a náboženského programu, programu pre maloletých a bohoslužieb sa nesmie
prerušovať zaradením reklamy ani telenákupu.
(8) Vysielateľ s licenciou vysielajúci rozhlasovú programovú službu môže vysielať dlhšie reklamné
oznámenie spracované do podoby programu informačného charakteru, ktorý podporuje predaj, nákup
alebo nájom tovarov alebo služieb. Začiatok aj koniec vysielania takéhoto programu je vysielateľ povinný
zreteľne oddeliť slovným upozornením na charakter tohto vysielania; na dlhšie reklamné oznámenia sa
vzťahuje ustanovenie § 37 ods. 1.
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľa na základe
zákona; jeho vysielanie spravodajských, politickopublicistických a náboženských programov, umeleckých
programov a programov pre maloletých, literárno-dramatických programov a bohoslužieb sa nesmie
prerušiť zaradením reklamy ani telenákupu.

34) § 6 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon
v znení neskorších predpisov.

35) Zákon č. 383/1997 Z. z.
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§ 36
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby

(1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa s licenciou
nesmie presiahnuť 15 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť na 20 %
denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.
(2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe
zákona nesmie presiahnuť 3 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10
% denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.
(3) Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny nesmie
presiahnuť 20 % (12 min). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19. 00 h do 22.00 h nesmie
presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej hodiny.
(4) Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely odsekov 1 až 3 nezapočítava čas venovaný
a) vlastnej propagácii,
b) oznámeniam vysielateľa o vlastnom programe,
c) oznamom vo verejnom záujme alebo charitatívnym výzvam vysielaným bezplatne.
(5) Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa, určená na získanie a udržanie
pozornosti verejnosti k vlastnému vysielaniu, programom, tovarom alebo službám, priamo či nepriamo
spojeným s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa,
ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe.
(6) Charitatívna výzva na účely tohto zákona je výzva vysielaná vysielateľom bezplatne alebo bez
poskytnutia inej protihodnoty, ktorá obsahuje žiadosť o pomoc pre fyzickú osobu, skupinu fyzických
osôb, sociálne a charitatívne organizácie alebo nadácie založené na podporu takých cieľov.
(7) Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam vysielaný nepolitickým
subjektom, zameraný na šírenie osvety v oblasti zvyšovania právneho vedomia, bezpečnosti na cestách,
ochrany zdravia, ochrany prírody, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa a pod.
(8) Vysielateľ s licenciou môže vysielať telenákupné programy, ak trvajú neprerušene najmenej 15 min;
obmedzenia podľa odsekov 1, 3 a 4 sa neuplatňujú.
(9) Počas dňa možno odvysielať najviac osem telenákupných programov, pričom ich časový rozsah
nesmie presiahnuť tri hodiny denne.
(10) Telenákupné programy musia byť zreteľne oddelené od iných častí programovej s služby obrazovými
a zvukovými prostriedkami a musia byť takto výslovne označené.

§ 37
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní rozhlasovej programovej služby

(1) Časový rozsah vyhradený reklame vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa s licenciou
nesmie presiahnuť 20 % denného vysielacieho času.
(2) Časový rozsah vyhradený reklame vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa na základe
zákona na každom jeho jednotlivom okruhu nesmie presiahnuť 3 % ich denného vysielacieho času.

§ 38
Sponzorovaný program

(1) Sponzorstvo na účely tohto zákona je akékoľvek plnenie poskytnuté právnickou sobou alebo
fyzickou osobou okrem vysielateľov alebo výrobcov audiovizuálnych diel, ktoré je určené na priame
alebo nepriame financovanie programov na propagáciu mena, ochrannej známky, dobrej povesti alebo
aktivít tejto osoby.
(2) Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom
zreteľne označený názvom, ak ide o právnickú osobu, menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu
alebo logom sponzora na začiatku programu a na konci programu.
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(3) Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah a čas zaradenia sponzorovaného programu spôsobom, ktorý by
sa mohol považovať za zasahovanie do zodpovednosti a redakčnej nezávislosti vysielateľa vo vzťahu
k programom.
(4) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj, nákup
ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými
zmienkami o uvedených výrobkoch či službách v týchto programoch.

§ 39
Obmedzenia sponzorovania

(1) Sponzorom programu nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je
výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje podľa
tohto zákona.
(2) Hlavnou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie, ak podiel príjmov z danej činnosti je viac ako
51 % celkových príjmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby; túto činnosť má zapísanú v predmete
podnikania v obchodnom registri a touto činnosťou je osoba verejnosti známa.
(3) Program sponzorovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo
predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, môže podporovať názov alebo dobré
meno podniku; nesmie podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných
výkonov, uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu 32).
(4) Sponzorom programu nesmie byť vysielateľ alebo výrobca audiovizuálnych diel.
(5) Sponzorovanie spravodajstva, športového spravodajstva a programov politickej publicistiky sa
zakazuje. Výnimku tvoria samostatné spravodajské programy, ktoré obsahujú výhradne informácie
o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.
(6) Politická publicistika na účely tohto zákona je program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom,
ktorý obsahuje najmä komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská
k udalostiam a názory politikov na jednotlivé témy.
(7) Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem časomiery sa zakazuje.
(8) Doplnkové vysielanie na účely tohto zákona je videotext, oznam o správnom čase, časomiera,
ohlasovanie programov, oznámenie vysielateľa o vlastnom programe, reklama, telenákup, výzva a oznam.

D E V I A T A   Č A S Ť
PROGRAMOVÁ  SLUŽBA  URČENÁ  VÝHRADNE

NA  VLASTNÚ  PROPAGÁCIU  A  TELENÁKUP
§ 40

Programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu
Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu sa uplatňujú príslušné
ustanovenia prvej, tretej, piatej, ôsmej, deviatej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Iné formy
reklamy v rámci tejto programovej služby sú prípustné len v rámci časového rozsahu pre reklamu
ustanovených v § 36 ods. 1 a 3.

§ 41
Programová služba určená výhradne na telenákup

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie telenákupu sa uplatňujú príslušné
ustanovenia prvej, tretej, štvrtej, piatej, ôsmej, deviatej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti.
Vysielanie reklamy v rámci tejto programovej služby je prípustné v rozsahu obmedzení uvedených
v § 36 ods.1; ustanovenie § 36 ods. 3 sa nepoužije.
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D E S I A T A   Č A S Ť
PLURALITA  INFORMÁCIÍ  A  PRIEHĽADNOSŤ  MAJETKOVÝCH

A  PERSONÁLNYCH  VZŤAHOV  VO  VYSIELANÍ
Zabezpečenie plurality informácií

§ 42
(1) Vydavateľ periodickej tlače11) vydávanej najmenej päťkrát do týždňa a verejne rozširovanej najmenej
na polovici územia Slovenskej republiky nesmie byť súčasne vysielateľom s licenciou na multiregionálne
vysielanie alebo celoplošné vysielanie.
(2) Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným
vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie rozhlasovej programovej služby
alebo jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie televíznej
programovej služby; súčasne nesmie byť majetkovo prepojená s vydavateľom celoštátnej periodickej
tlače 11).
(3) Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s viacerými
vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo na regionálne vysielanie
rozhlasovej programovej služby alebo viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie televíznej
programovej služby alebo regionálne vysielanie televíznej programovej služby len vtedy, ak vysielanie
všetkých takýchto vysielateľov, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, môže prijímať najviac
50 % celkového počtu obyvateľov.
(4) Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 %
celkového počtu obyvateľov.

§ 43
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby a vysielateľa
televíznej programovej služby navzájom, alebo s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače 11) sa zakazuje.

§ 44
(1) Vysielateľ je povinný rade na požiadanie predložiť na posúdenie doklady a údaje potrebné na
preukázanie plnenia podmienok ustanovených v § 42 a 43.
(2) Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 42 alebo 43, rada určí vysielateľovi
primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, rada odníme vysielateľovi licenciu.

J E D E N Á S T A   Č A S Ť
KONANIE  O  UDELENIE  LICENCIE

§ 45
Podmienky na udelenie licencie

(1) Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť len jednu licenciu na vysielanie
televíznej programovej služby alebo jednu licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. Táto
podmienka neplatí na udelenie licencie na vysielanie monotematickej televíznej programovej služby
okrem programovej služby venovanej spravodajstvu a publicistike; monotematická televízna programová
služba na účely tohto zákona je programová služba, ktorej 90 % programov je venovaných jednému
programovému typu.
(2) Právnickej osobe možno udeliť licenciu, ak má právnu formu obchodnej spoločnosti, má sídlo na
území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky umiestnenú organizačnú zložku
svojho podniku a je zapísaná do obchodného registra; ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej
spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť zaregistrované v Stredisku cenných papierov 36).
(3) Fyzickej osobe možno udeliť licenciu ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej
republiky a má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu; ak sa fyzickej osobe udelila licencia, je
povinná zapísať sa do obchodného registra.
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(4) Licencie na celoplošné vysielanie na návrh rady schvaľuje národná rada a po schválení licenciu
udeľuje rada. Na udelenie licencie nie je právny nárok.
(5) Licencia sa udeľuje na
a) osem rokov na vysielanie rozhlasovej programovej služby,
b) 12 rokov na vysielanie televíznej programovej služby.
(6) Licenciu možno udeliť aj na kratší čas, ako je uvedené v odseku 5, ak
a) o to žiadateľ o licenciu požiada,
b) je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná,
c) je to nevyhnutné na účelné využitie frekvenčného spektra.
(7) Konanie o udelenie licencie sa začína dňom podania žiadosti; konanie o udelenie licencie na terestriálne
vysielanie sa začína z podnetu rady.
(8) Účastníkom konania o udelenie licencie je ten, kto žiada o licenciu.

§ 46
Žiadosť o licenciu

(1) Žiadosť o licenciu obsahuje tieto údaje:
a) obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu
obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o licenciu právnická
osoba so sídlom v zahraničí, uvedie tieto údaje spolu s údajmi o organizačnej zložke svojho podniku,
umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b) meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom
o licenciu fyzická osoba,
c) údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym
zástupcom alebo členom štatutárneho alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o licenciu právnická
osoba,
d) údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane
určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak
je žiadateľom o licenciu právnická osoba,
e) údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie,
f) údaje o predpokladanom časovom a územnom rozsahu vysielania,
g) navrhovaný spôsob technického a organizačného zabezpečenia vysielania,
h) navrhované označenie programovej služby (názov stanice),
i) navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by
mali byť preberané od iných vysielateľov,
j) špecifikáciu programových typov,
k) navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme,
l) navrhovanú sumu alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej programovej
služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme,
m) špecifikáciu aplikácií verejnej telekomunikačnej služby37) rozhlasového dátového systému; rozhlasový
dátový systém je systém umožňujúci vysielanie digitálnych doplnkových informácií v pásme veľmi
krátkych vĺn v rámci štruktúry rozhlasového signálu, zameraných najmä na identifikáciu programovej
služby, zoznam alternatívnych frekvencií, identifikáciu dopravného vysielania, stránkovanie,
n) špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby37) teletext vo vysielaní televíznej programovej
služby.
(2) K žiadosti o licenciu žiadateľ o licenciu priloží
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a) zakladateľskú zmluvu, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu žiadateľa o licenciu, stanovy
spoločnosti; ak ide o akciovú spoločnosť, priloží zoznam akcionárov platný ku dňu podania žiadosti zo
Strediska cenných papierov,36)

b) výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o licenciu
zahraničná právnická osoba, priloží dokument obdobného charakteru a výpis z obchodného registra
o organizačnej zložke svojho podniku, umiestnenej na území Slovenskej republiky; výpis z obchodného
registra nesmie byť starší ako 30 dní,
c) výpis z evidencie registra trestov, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba; výpis z evidencie registra
trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,
d) písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej
správy práv 25) spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré bude vysielateľ používať,
e) doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
f) doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich
pôvod a zloženie,
g) doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie
vysielania a jeho ďalšie uskutočňovanie,
h) účtovnú uzávierku za posledné zdaňovacie obdobie, overenú audítorom podľa osobitného predpisu38),
ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom,
i) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného správcu
dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
j) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení,
na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60
dní,
k) čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú aktuálne
a pravdivé,
l) čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné.
(3) Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo
prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa
odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doplniť doklady podľa odseku 2. Rovnakú povinnosť má
žiadateľ o licenciu, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej
republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený s vydavateľom periodickej tlače alebo tlačovou
agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
(4) Žiadateľ o licenciu je povinný počas licenčného konania oznámiť rade všetky zmeny údajov
uvádzaných v žiadosti alebo údajov obsiahnutých v priložených dokladoch, ktoré vznikli po podaní
žiadosti o licenciu.
(5) Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii 39). K dokladom
vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad 40).

§ 47
Udeľovanie licencie

Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na

36) Zákon č. 600/1992 Z z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
37) § 5 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.
38) § 35 až 40 Obchodného zákonníka. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1992 Zb. o audítoroch

a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
39) § 57 ods. 2 a § 58 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti

(Notársky poriadok).
40) § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
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a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov,
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu,
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania,
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté,
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme,
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu,
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie
v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

§ 48
Udeľovanie licencie na terestriálne vysielanie

(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu.
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela vysielateľ
s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej
programovej služby a terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej služby,
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej programovej
služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie.
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási
najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojej
internetovej stránke základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na terestriálne
vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia žiadateľov
o licenciu.
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty v základných
podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia.
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote.
(7) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti obsahuje
ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o udelenie licencie
na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných účastníkov konania
o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky hodnotenia jednotlivých
žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených v § 47. Rozhodnutie
o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom konania o udelenie licencie
na terestriálne vysielanie.

§ 49
Rozhodnutie o udelení licencie

(1) Rada rozhodne o žiadosti o licenciu do 90 dní od začatia konania. Rada rozhodne do 180 dní od
začatia konania, ak sa konanie začalo z jej podnetu.
(2) Rada žiadosť o licenciu zamietne, ak
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o licenciu, nespĺňa predpoklady na účasť
v licenčnom konaní podľa § 45,
b) nespĺňa náležitosti podľa § 46 ods.1 až 3 a 5 a v lehote určenej radou nenastala náprava,
c) nespĺňa kritériá a podmienky podľa § 47, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať,
d) v rámci konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie vyberala z viacerých žiadateľov o licenciu
podľa § 48.
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(3) Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom telekomunikácií
o pridelení frekvencií a ďalších technických podmienkach vysielania, ktoré musia byť v súlade s plánmi
využitia frekvencií na vysielanie rozhlasovej programovej služby a televíznej programovej služby.
Frekvenčný list je súčasťou rozhodnutia o udelení licencie.
(4) Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje tieto náležitosti:
a) názov programovej služby,
b) údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích
právach vysielateľa s licenciou,
c) údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou,
d) časový rozsah a územný rozsah vysielania,
e) čas, na ktorý sa licencia udeľuje,
f) jazyk vysielania,
g) podiely programových typov,
h) podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme,
i) špecifikáciu aplikácií verejnej telekomunikačnej služby37) rozhlasového dátového systému vo vysielaní
rozhlasovej programovej služby,
j) druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania (§16 písm.
e)).
(5) Rozhodnutie o udelení licencie na vysielanie televíznej programovej služby okrem náležitostí podľa
odseku 4 obsahuje
a) podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym
dielam a európskych dielam vytvoreným nezávislými producentmi,
b) zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3,
c) podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti podľa § 20
ods. 5,
d) podmienky vysielania teletextu.
(6) Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť odo dňa, keď bolo rade doručené písomné
vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie obsahovať žiadne výhrady a
musí byť doručené do 30 dní po doručení rozhodnutia rady, inak rozhodnutie o udelení licencie nenadobudne
právoplatnosť a na celé konanie sa pozerá, akoby sa nebolo uskutočnilo.
(7) Na žiadosť zakladateľa, prípadne orgánu alebo osoby oprávnenej podať návrh na zápis právnickej
osoby do obchodného registra možno vydať rozhodnutie o udelení licencie pred zápisom do tohto
registra, ak sa preukáže, že právnická osoba bola založená. Tejto osobe vzniká oprávnenie na vysielanie
najskôr odo dňa zápisu do obchodného registra. Obdobne sa postupuje aj u osôb, ktoré nemajú sídlo na
území Slovenskej republiky.
(8) Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu sa môže účastník konania odvolať na Najvyšší súd
Slovenskej republiky (ďalej len “najvyšší súd”) do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. 41)

§ 50
Prevod a prechod licencie

(1) Licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených. Práva a
povinnosti vyplývajúce z licencie je vysielateľ povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet
a na vlastnú zodpovednosť.
(2) Licencia je neprevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku,
prípadne jeho časti 42).

41) § 244 až 250c Občianskeho súdneho poriadku.
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(3) Licencia neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa s licenciou, neprechádza ani v rámci exekúcie
vykonávanej podľa osobitného predpisu 43), súdneho výkonu rozhodnutia 44), a ani postupom podľa
osobitného predpisu 45).

§ 51
Zmena licencie

(1) Vysielateľ je povinný oznámiť rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu
a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a predložiť doklady o nich do 15 dní
od vzniku týchto zmien.
(2) Za zmenu týkajúcu sa udelenej licencie sa považuje aj smrť fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom.
V tom prípade oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 prechádza na dediča alebo na dedičov 46). Ak
z oznámenia o smrti fyzickej osoby a priložených dokladov vyplýva, že aj po uskutočnenej zmene
údajov alebo zmene okolností sú splnené podmienky na vysielanie v súlade s udelenou licenciou, rada
rozhodne, že dedič alebo dedičia sa považujú za držiteľov licencie do uplynutia času, na ktorý bola
licencia udelená, ak rada nerozhodne podľa § 53 písm. d) inak.
(3) Na základe oznámenia podľa odseku 1 rada rozhodne podľa okolností prípadu o zmene udelenej
licencie alebo zmenu zamietne a určí termín na nápravu. V prípade, ak vysielateľ neuskutoční nápravu,
rada licenciu odníme; ustanovenie odseku 2 týmto nie je dotknuté.
(4) Vysielateľ môže požiadať radu o zmenu licencie.
(5) Na základe žiadosti vysielateľa podľa odseku 4 rada rozhodne o zmene licencie alebo žiadosť
zamietne.
(6) Rada rozhodne o zmene licencie podľa odsekov 2 až 4 do 60 dní odo dňa začatia konania.
(7) Rada môže zmeniť licenciu bez súhlasu vysielateľa, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov
z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(8) Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene licencie alebo zamietla žiadosť vysielateľa o zmenu
licencie alebo jej nevyhovela v celom rozsahu, a proti rozhodnutiu, ktorým rada zmenila licenciu podľa
odseku 7 sa môže vysielateľ odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).

§ 52
Predĺženie platnosti licencie

(1) Vysielateľ s licenciou môže požiadať radu o predĺženie platnosti licencie, na ktorej základe vysiela.
Túto žiadosť vysielateľ s licenciou doručí rade
a) pri terestriálnom vysielaní rozhlasovej programovej služby najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19
mesiacov pred zánikom svojej licencie,
b) pri terestriálnom celoplošnom a multiregionálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 20
mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie,
c) pri terestriálnom regionálnom a lokálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 18 mesiacov
a najneskôr 17 mesiacov pred zánikom platnosti svojej licencie,
d) pri vysielaní prostredníctvom iných technických prostriedkov najneskôr štyri mesiace pred zánikom
svojej licencie.

42) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
43) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov..

44) § 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
45) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
46) § 460 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
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(2) Platnosť licencie možno predĺžiť iba raz, a to
a) pri vysielaní televíznej programovej služby o 12 rokov,
b) pri vysielaní rozhlasovej programovej služby o osem rokov.
(3) Pri rozhodovaní o predĺžení platnosti licencie vysielateľa s licenciou rada posudzuje najmä
a) prínos k rozvoju kultúry a informovaniu verejnosti,
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov,
c) rozvoj pôvodnej tvorby,
d) prínos k rozvoju mediálneho trhu,
e) súlad činnosti vysielateľa s licenciou so zákonmi Slovenskej republiky, osobitne s týmto zákonom.
(4) Rada rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 30 dní od podania žiadosti; na rozhodovanie
o predĺžení platnosti licencie sa primerane vzťahuje § 47.
(5) Rada platnosť licencie nepredĺži, ak
a) sa zmenil plán využitia frekvenčného spektra na vysielanie,
b) je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná.
(6) Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť o predĺženie platnosti licencie, sa môže účastník
konania odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).

§ 53
Zánik licencie

Licencia zaniká
a) uplynutím času, na ktorý bola udelená,
b) odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je vysielateľom s licenciou,
c) ak dedič alebo dedičia neoznámia rade v ustanovenej lehote (§ 51 ods. 1 a 2) smrť fyzickej osoby, ktorá
bola vysielateľom,
d) uplynutím 75 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom, ak rada nerozhodla podľa § 51
ods. 2,
e) uplynutím 60 dní odo dňa, keď vysielateľ s licenciou mal podať návrh na zápis do obchodného
registra podľa § 45 ods. 2 a 3 a neurobil tak,
f) uplynutím 360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak osoba,
ktorej bola licencia udelená, nezačala vysielať,
g) uplynutím 360 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania vo veci odňatia licencie,
ak vysielateľ s licenciou neobnovil vysielanie,
h) právoplatným rozhodnutím rady o jej odňatí,
i) ak nastali skutočnosti podľa § 50 ods. 2 a 3.

§ 54
Odňatie licencie

(1) Rada vysielateľovi licenciu odníme, ak
a) o odňatie licencie písomne požiada,
b) dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o licenciu alebo v dokladoch
priložených k tejto žiadosti podľa § 46,
c) sa uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích
právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania
alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho
súhlasu rady s takým prevodom,
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d) porušil ustanovenia § 42 alebo 43 a v určenej lehote neupravil svoje pomery do súladu so zákonom,
e) opakovane úmyselne a závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené v § 19 ods. 2 písm. a)
alebo c) aj napriek uloženým sankciám,
f) dôjde bez predchádzajúceho súhlasu rady k prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou
na vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou
na vysielanie rozhlasovej programovej služby v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia rady o udelení licencie,
g) dôjde bez predchádzajúceho súhlasu rady k prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou
na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou
na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia rady o udelení licencie,
h) porušil povinnosti podľa § 50 ods.1.
(2) Rada môže vysielateľovi licenciu odňať, ak
a) po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní; čas, po ktorý vysielaniu
bránili odôvodnené technické prekážky, sa nezapočítava,
b) bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
c) je fyzickou osobou a bol odsúdený za trestný čin, ktorý spáchal v priamej súvislosti s vysielaním a
retransmisiou, alebo za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetku,
d) si nesplnil povinnosť podľa § 16 písm. f),
e) si nesplnil povinnosť podľa § 16 písm. o).
(3) Ak rada licenciu odňala z dôvodov uvedených v odseku 1, možno požiadať o udelenie novej licencie
najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie.
(4) Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o odňatí licencie, sa môže vysielateľ odvolať na najvyšší
súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).
(5) Ak rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný
licenciu bezodkladne vrátiť rade; licenciu na terestriálne vysielanie je vysielateľ povinný vrátiť spolu
s frekvenčnými listami, ktoré sú súčasťou licencie.

§ 55
Krátkodobá licencia

(1) Krátkodobá licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie na ohraničenom území s cieľom zabezpečiť
informačnú službu pre verejnosť v rámci časovo ohraničenej udalosti.
(2) Rada môže vydať krátkodobú licenciu na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa
podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 a 3.
(3) Krátkodobú licenciu môže rada udeliť iba na čas, ktorý nepresahuje 30 dní počas jedného kalendárneho
roka.
(4) Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe rada udelí počas jedného kalendárneho roka len
jednu krátkodobú licenciu.
(5) Na náležitosti žiadosti o krátkodobú licenciu sa primerane vzťahuje § 46.
(6) Na zamietnutie žiadosti o krátkodobú licenciu, na neprevoditeľnosť krátkodobej licencie a na zánik
platnosti a odňatie krátkodobej licencie sa primerane vzťahujú § 49 ods. 2, § 50 ods. 2 a 3, § 53 a 54.
(7) Rada je povinná rozhodnúť o udelení krátkodobej licencie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

ZÁKON Č. 308 O VYSIELANÍ A RETRANSMISII



138OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 1 – 2

D V A N Á S T A   Č A S Ť
KONANIE  O  REGISTRÁCIU  RETRANSMISIE

§ 56
Registrácia retransmisie

(1) Oprávnenie na retransmisiu vzniká registráciou retransmisie s platnosťou na neurčitý čas.
(2) Právnickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má sídlo na území
Slovenskej republiky a je zapísaná do obchodného registra.
(3) Fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má trvalý pobyt alebo
dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky a má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu;
zaregistrovaná fyzická osoba je povinná zapísať sa do obchodného registra.
(4) Registrácia retransmisie sa nevyžaduje
a) na retransmisiu v rámci jednej budovy alebo komplexu budov, ktoré k sebe funkčne patria, ak sa
obchodne nevyužíva,
b) ak sa vykonáva výhradne retransmisia programových služieb vysielateľov na základe zákona,
c) ak retransmisiu vykonáva jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba tak, že ju nesmie prijímať viac
ako 100 účastníkov. V prípade retransmisie prostredníctvom viacerých technologických systémov s počtom
do 100 účastníkov nesmie byť celkový počet účastníkov všetkých týchto systémov vyšší ako 100.

§ 57
Žiadosť o registráciu retransmisie

(1) Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje tieto údaje:
a) obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu
obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
b) meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom
o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c) údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov, o ich obchodných podieloch alebo o rozdelení
akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o registrácie retransmisie právnická osoba,
d) údaje o osobách oprávnených konať za spoločnosť a o spôsobe konania za spoločnosť, ak je žiadateľom
o registráciu retransmisie právnická osoba,
e) špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia určeného na retransmisiu,
f) údaj o plánovanom počte prípojok,
g) údaje o skladbe rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, ktoré
žiadateľ o registráciu retransmisie plánuje šíriť, vrátane označenia štátov ich pôvodu; ak je programová
ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú sa aj údaje
o programových službách zaradených do základnej programovej ponuky.
(2) K žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľ priloží
a) výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba; výpis
z obchodného registra nesmie byť starší ako 60 dní,
b) výpis z evidencie registra trestov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba; výpis
z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,
c) doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická
osoba,
d) písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej
správy práv25) spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré bude prevádzkovateľ retransmisie
používať,
e) vyhlásenie pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej programovej služby,
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f) doklad o povolení na prevádzku verejnej telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia
pre retransmisiu podľa osobitného predpisu 47),
g) čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa
odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a
úplné,
i) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá v evidencii miestne
príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
j) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá splatné nedoplatky na
zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie
nesmie byť staršie ako 60 dní.
(3) Ak je žiadateľ o registráciu retransmisie súčasne vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom
periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo prepojený so spoločnosťou,
ktorá je vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo
v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doložiť
doklady podľa odseku 2.
(4) Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii 39). K dokladom
vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad 40).
(5) Žiadosť o registráciu retransmisie treba podať najmenej 90 dní pred plánovaným začatím
prevádzkovania retransmisie.

§ 58
Zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie

(1) Rada žiadosť o registráciu retransmisie zamietne, ak
a) žiadateľ o registráciu retransmisie nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 a 3,
b) žiadosť nemá náležitosti podľa § 57 ods.1 až 4 a v lehote určenej radou nenastala náprava.
(2) Rada vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie do 30 dní od začatia konania
o registrácii retransmisie.
(3) Proti rozhodnutiu rady o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie sa môže žiadateľ o registráciu
retransmisie odvolať na najvyšší súd do15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).

§ 59
Rozhodnutie o registrácii retransmisie

(1) Ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 58 ods.1, rada vydá
rozhodnutie o registrácii retransmisie do 60 dní odo dňa začatia konania.
(2) Ak rada v určenej lehote nerozhodne o registrácii retransmisie, je dňom registrácie retransmisie deň
nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; rada o tom vydá žiadateľovi o registráciu retransmisie potvrdenie.
(3) Rozhodnutie o registrácii retransmisie obsahuje tieto náležitosti:
a) špecifikácia telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia,
b) územný rozsah vysielania,
c) počet prípojok a ponuku programových služieb.
(4) Prevádzkovateľ retransmisie, ktorý na základe registrácie retransmisie začal retransmisiu, je povinný
oznámiť túto skutočnosť rade do 15 dní od jej začatia.

47) § 37 ods. 13 zákona č. 195/2000 Z. z.
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§ 60
Zmena registrácie retransmisie

(1) Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade každú zmenu údajov uvedených v žiadosti
o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien. Zmenu počtu prípojok je
prevádzkovateľ retransmisie povinný oznámiť rade do 15 dní po tom, čo sa tento počet zmenil o 20 %
od posledného oznámenia.
(2) Prevádzkovateľ retransmisie môže požiadať radu o zmenu registrácie retransmisie.
(3) Rada na základe oznámenia podľa odseku 1 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene registrácie retransmisie alebo ak sú dôvody na zrušenie registrácie retransmisie podľa § 63,
registráciu retransmisie zruší; ak rada v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou,
ktorú prevádzkovateľ retransmisie oznámil rade.
(4) Rada na základe žiadosti o zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2 rozhodne do 60 dní odo
dňa doručenia žiadosti rade; ak rada v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou,
o ktorú prevádzkovateľ retransmisie požiadal radu.
(5) Rada môže zmeniť registráciu retransmisie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie, ak je to
nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Súčasne rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný začať plneniť uložené povinnosti.
(6) Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene registrácie retransmisie podľa odseku 3, sa môže
prevádzkovateľ retransmisie odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).
(7) Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť prevádzkovateľa retransmisie o zmenu registrácie
retransmisie podľa odseku 2, sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať na najvyšší súd do15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).

§ 61
Zastavenie retransmisie programovej služby

(1) V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže rada
rozhodnúť o zastavení retransmisie takej programovej služby, ktorej obsah je v rozpore s ustanoveniami
tohto zákona alebo medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä ak
programová služba ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.
(2) V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný
skončiť retransmisiu danej programovej služby.
(3) Proti rozhodnutiu o zastavení retransmisie programovej služby sa môže prevádzkovateľ retransmisie
odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).

§ 62
Zánik registrácie retransmisie

Registrácia retransmisie zaniká
a) dňom zániku právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom retransmisie,
b) uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola prevádzkovateľom retransmisie,
c) ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis do obchodného registra do 60 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
d) ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do predmetu
svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o registrácii retransmisie,
e) uplynutím 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
ak osoba, ktorej bolo toto rozhodnutie vydané, nezačne prevádzkovať retransmisiu,
f) rozhodnutím rady o zrušení registrácie retransmisie.
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§ 63
Zrušenie registrácie retransmisie

(1) Rada registráciu retransmisie zruší, ak
a) o to prevádzkovateľ retransmisie písomne požiada,
b) ak zanikne platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného
zariadenia, ktorými sa retransmisia prevádzkuje,
c) prevádzkovateľ retransmisie dosiahol vydanie rozhodnutia o registrácii retransmisie na základe
nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie alebo v dokladoch priložených
k tejto žiadosti,
d) prevádzkovateľ v určenej lehote neskončí retransmisiu programovej služby zastavenej rozhodnutím
rady podľa § 61,
e) si prevádzkovateľ nesplnil svoju povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. c) a e).
(2) Rada môže zrušiť registráciu retransmisie, ak bol prevádzkovateľ retransmisie, ktorý je fyzickou
osobou, odsúdený za úmyselný trestný čin.
(3) Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie retransmisie sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať na
najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady 41).

T R I N Á S T A   Č A S Ť
SANKCIE

§ 64
(1) Za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 7) rada ukladá tieto
sankcie:
a) upozornenie na porušenie zákona,
b) odvysielanie oznamu o porušení zákona,
c) pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti,
d) pokutu.
(2) Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie alebo
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 2 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady
opakovane porušia povinnosť, na ktorej porušenie boli upozornení. Rada môže uložiť pokutu aj bez
predchádzajúceho upozornenia, ak sa porušila povinnosť uložená v § 16 písm. c), § 19, § 20 ods. 1 a 3,
§ 30, ako aj keď sa vysiela bez oprávnenia /§ 2 ods. 1 písm. b)/ alebo ak sa prevádzkuje retransmisia bez
oprávnenia /§ 2 ods. 1 písm. c)/. Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov
porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania a retransmisie a
získané bezdôvodné obohatenie.
(3) Rada o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podľa
odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola povinnosť porušená.
(4) Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.
(5) Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) a d) sa možno odvolať na najvyšší súd
do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady41) odkladný účinok odvolania možno vylúčiť, ak ide
o rozhodnutie o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c).
(6) Ak bolo podané odvolanie podľa odseku 5 a súd nezruší rozhodnutie rady, sankcia sa vykoná po
nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Ak súd rozhodnutie rady zruší a vec vráti na nové
konanie, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia najvyššieho
súdu. Uložená sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
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§ 65
Oznam o porušení zákona

(1) Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona rada vysielateľovi uloží, ak je účelné a potrebné, aby
sa verejnosť dozvedela o porušení zákona vysielateľom; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.
(2) Oznam o porušení zákona rada uloží vysielateľovi odvysielať, ak vysielal
a) programy alebo iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore so základnými
povinnosťami vysielateľov uvedenými v § 16 písm. a) až c),
b) programy alebo iné časti programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s § 19,
c) programy alebo iné časti programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny
vývin maloletých (§ 20 ods. 1),
d) programy alebo iné časti programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo
morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav v čase od 6.00 h do
22.00 h (§ 20 ods. 3).

§ 66
Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti

(1) Ak vysielateľ opakovane alebo závažným spôsobom odvysielaním programu alebo jeho časti porušil
povinnosti uložené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, rada pozastaví
vysielanie programu, a to najviac na 30 dní.
(2) Rada pozastaví vysielanie programu alebo jeho časti, ak vysielateľ
a) odvysielal program alebo časť programu, ktorého obsah je v rozpore so základnými povinnosťami
vysielateľov uvedenými v § 16 písm. b) a c),
b) odvysielal program alebo časť programu, ktorého obsah je v rozpore s § 19,
c) porušil zákaz vysielania programu alebo časti programu, ktorý by mohol ohroziť fyzický, psychický
alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od
6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3) alebo
d) porušil zákaz vysielania programu alebo časti programu, ktorý môže narušiť fyzický, psychický
alebo morálny vývin maloletých (§ 20 ods. 1).

§ 67
Pokuty

(1) Rada uloží pokutu od 5 000 do 1 000 000 Sk prevádzkovateľovi retransmisie, ak
a) nesplnil povinnosti ustanovené v § 17 ods.1 písm. a) až d) a h),
b) neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie v určenej lehote podľa § 60
ods.1,
c) nesplnil povinnosť podľa § 73 ods. 2.
(2) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 10 000 do 200 000 Sk a vysielateľovi
rozhlasovej programovej služby od 3 000 do 50 000 Sk, ak
a) skartoval záznamy vysielania pred uplynutím lehoty 30 dní (§ 16 písm. e)),
b) neposkytol rade požadovaný záznam vysielania (§ 5 ods. 1 písm. m)),
c) nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela (§ 16 písm. j) a k)),
d) neoznámil zmeny údajov uvedených v svojej žiadosti alebo údaje týkajúce sa plnenia podmienok
udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik platnosti licencie,
e) nevedie štatistiku o odvysielanom programe (§ 16 písm. l)),
f) porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),
g) neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),
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h) neposkytol rade údaje o majetkových pomeroch vysielateľa (§ 44 ods.1),
i) nesplnil povinnosť podľa § 16 písm. f),
j) neposkytol rade výsledky merania pokrytia územia signálom (§ 68 ods. 6),
k) nesplnil povinnosť podľa § 72 ods. 2,
l) povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 alebo 25).
(3) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 20 000 do 2 000 000 Sk a
vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 3 000 do 600 000 Sk, ak
a) porušil územný rozsah vysielania,
b) neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme (§ 16 písm. d)),
c) neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila
rada (§ 16 písm. h)),
d) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 5) alebo neuplatnil toto označenie v rámci
ním vysielanej programovej služby,
e) porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov,
f) vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou
podľa § 16 písm. c),
g) vysiela programy a iné časti programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa
§ 19,
h) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo
morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od 6.00 h do
22.00 h (§ 20 ods. 3).
(4) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 50 000 do 3 000 000 Sk porušil
podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31).
(5) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 100 000 do 5 000 000 Sk a
vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 15 000 do 1 500 000 Sk, ak
a) porušil podmienky na vysielanie reklám a telenákupu,
b) porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo
telenákup (§ 40 alebo 41),
c) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa
§ 20 ods. 1.
(6) Rada uloží vysielateľovi na základe zákona vysielajúcemu televíznu programovú službu pokutu od
100 000 do 2 000 000 Sk a vysielateľovi na základe zákona vysielajúcemu rozhlasovú programovú
službu pokutu od 30 000 do 600 000 Sk, ak
a) využíva pridelené frekvencie na iné účely ako na tie, na ktoré mu boli pridelené,
b) vysielateľ na základe zákona vysielajúci televíznu programovú službu nezabezpečil na každom
vysielacom okruhu najmenej 25 % vysielaných programov skrytými alebo otvorenými titulkami (§ 18
ods. 2 písm. a)),
c) vysielateľ na základe zákona vysielajúci televíznu programovú službu nezabezpečil na jednom
vysielacom okruhu najmenej 1 % vysielaných programov tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich
alebo v posunkovej reči nepočujúcich (§ 18 ods. 2 písm. b)).
(7) Rada uloží vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu televíznu programovú službu pokutu od 20 000
do 4 000 000 Sk a vysielateľovi s licenciou, vysielajúcemu rozhlasovú programovú službu, pokutu od
6 000 do 500 000 Sk, ak vysielateľ porušil povinnosť podľa § 16 písm. n).
(8) Rada uloží pokutu od 50 000 do 5 000 000 Sk osobám podľa § 2 ods. 2 a 4, ak porušia povinnosti
uložené týmto zákonom.
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(9) Rada uloží pokutu od 50 000 do 5 000 000 Sk tomu, kto prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bol
na to oprávnený (§ 2 ods. 1 písm. c)), alebo tomu, kto vysiela bez toho, aby bol na to oprávnený (§ 2 ods.
1 písm. b)).
(10) Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 9 je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola
pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť.
(11) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

Š T R N Á S T A  Č A S Ť
FREKVENČNÉ SPEKTRUM NA VYSIELANIE

§ 68
Frekvenčné spektrum na vysielanie

(1) Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania (ďalej len “plán frekvencií”) vypracúva
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií 48) rada, pričom je povinná utvárať
podmienky na rozvoj duálneho vysielania.
(2) Plán frekvencií sa aktualizuje každé dva roky a v prípadoch zmien medzinárodných dohovorov
v tejto oblasti.
(3) Plán frekvencií obsahuje zoznam frekvencií, ich parametrov, rozdelenie frekvencií do vysielacích
sietí a rozdelenie frekvencií pre vysielateľov.
(4) Stav využitia frekvencií hodnotí rada vo výročnej správe o stave vysielania a o svojej činnosti (§ 5
ods. 3 písm. a)). Zoznam voľných frekvencií na vysielanie rada zverejňuje na svojej internetovej stránke
a prostredníctvom periodickej tlače.
(5) Súčasne používané technológie nesmú obmedzovať rozvoj nových technológií v iných frekvenčných
pásmach.
(6) Zodpovednosť za využitie parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej
frekvencie má vysielateľ. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom
z pridelenej frekvencie po udelení licencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy
telekomunikácií 48). Výsledky tohto merania oznámi rade.
(7) Ak vysielateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola poskytnutá, alebo nevyužíva vlastným
zavinením povolené parametre frekvencie, rada môže rozhodnúť o odňatí frekvencie.
(8) Proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie sa môže vysielateľ odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia rady 41).

§ 69
Frekvenčné spektrum na analógové terestriálne vysielanie

pre vysielateľov na základe zákona
(1) Prvý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje
pre vysielateľa na základe zákona 1).
(2) Druhý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa
vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona 1).
(3) V pásme stredných vĺn na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe
zákona 1) vyhradzujú dve vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(4) V pásme veľmi krátkych vĺn (VKV II) na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa
na základe zákona1) vyhradzujú tri vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(5) O ďalších požiadavkách vysielateľov na základe zákona na frekvencie rozhoduje rada.

48) § 6 zákona č. 195/2000 Z. z.
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(6) Vysielateľ na základe zákona je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na
plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom a osobitným zákonom 1) a nesmie ju poskytnúť na
využitie tretej osobe.

§ 70
Vysielanie vysielateľa na základe  zákona prostredníctvom družice

(1) Vysielateľ na základe zákona môže vysielať svoje programové služby aj prostredníctvom družice.
(2) Programovú skladbu a spôsob financovania programovej služby prostredníctvom družice schvaľuje
Rada Slovenskej televízie9) a Rozhlasová rada 10).
(3) Vysielateľ na základe zákona je pred začiatkom vysielania prostredníctvom družice povinný požiadať
radu o súhlas s takýmto vysielaním; bez tohto súhlasu nesmie začať s vysielaním. Rada je povinná
vyjadriť sa k žiadosti do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Ak vysielateľ nedostal súhlas rady v lehote podľa odseku 3, súhlas sa považuje za udelený prvým
dňom po uplynutí tejto lehoty.

P Ä T N Á S T A   Č A S Ť
SPOLOČNÉ,  PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 71
Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem ustanovení
§ 49, 53, 54, 56 až 68 osobitného predpisu 49).

Prechodné ustanovenia
§ 72

(1) Licencie na vysielanie udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré sú platné ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti.
(2) Vysielateľ s licenciou, ktorá zostala v platnosti podľa odseku 1, je povinný oznámiť rade údaje a
predložiť doklady uvedené v § 46 najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto
zákona. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá ostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v lehote
nesplní, rada mu určí primeranú lehotu na nápravu. Ak vysielateľ nesplní povinnosť ani v tejto lehote,
rada mu môže uložiť pokutu.
(3) Platnosť licenčných podmienok, ktoré sú súčasťou licencií, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku
1 a ktorých predmet je upravený týmto zákonom, sa skončí dňom nadobudnutia účinnosti tohto
zákona.
(4) Vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, je povinný prispôsobiť svoje
právne pomery najneskôr do jedného roku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona s ustanoveniami
tohto zákona, najmä § 42 a 43. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1,
túto povinnosť v určenej lehote nesplní, platnosť jeho licencie uplynutím uvedenej lehoty zaniká.
(5) Čas, na ktorý bola udelená licencia, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, sa nemení.
(6) Ustanovenie § 52 sa vzťahuje aj na licencie, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku 1. Rada môže
v rozhodnutí o predĺžení týchto licencií určiť nové náležitosti licencie v súlade s týmto zákonom.

§ 73
(1) Licencie na vysielanie v káblových rozvodoch udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré
sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za registrácie retransmisie podľa
§ 56 ods.1.

49) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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(2) Prevádzkovateľ retransmisie s registráciou retransmisie platnou podľa odseku 1 je povinný oznámiť
rade údaje a predložiť doklady uvedené v § 57 najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti
tohto zákona. Ak si prevádzkovateľ retransmisie s registráciou, ktorá ostáva v platnosti podľa odseku
1, túto povinnosť v lehote nesplní, rada mu uloží lehotu na nápravu. Ak prevádzkovateľ retransmisie
nesplní povinnosť ani v tejto lehote, rada mu môže uložiť pokutu.
(3) Platnosť doterajších licenčných podmienok, ktoré sú súčasťou registrácie, ktorá ostáva v platnosti
podľa odseku 1 a ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, sa skončí dňom nadobudnutia účinnosti tohto
zákona.

§ 74
(1) Konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom zastavujú.
(2) Konania o zmene licencie vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti alebo plnenia
podmienok určených v licencii, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom zastavujú.
(3) Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok, ktoré sa
začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4) Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa
dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 75
Žiadosti o uverejnenie opravy podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa
doterajších predpisov.

§ 76
Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa posudzuje podľa doterajších
predpisov. Členovia rady sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

§ 77
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre
rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a
televízneho vysielania v znení neskorších predpisov,
2. zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/
1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z., zákona č. 283/1997
Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a zákona č. 46/1999 Z. z.,
3. § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového
a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 380/1996 Z. z. a zákona č. 285/1997 Z. z.

Čl. II
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa mení takto:
1. V § 15 písm. a) sa za slovom “siete” vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:
“okrem telekomunikačných sietí určených výhradne na jednosmerné šírenie televíznych alebo
rozhlasových signálov po vedení,”
2. V § 15 ods. 1 písm. b) sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
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“pritom úrad pri rozhodovaní o udelení licencie dbá, aby sa pri využití obmedzených zdrojov
neznevýhodnil niektorý zo žiadateľov.”
3. V § 31 ods. 8 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú tieto slová:
“a na rozhlasové a televízne terestriálne vysielanie.”
4. V § 32 ods. 1 písm. b) sa slovo “výrazný” nahrádza slovom “významný”.

Čl. III
§ 78

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster, v. r.
Jozef Migaš, v. r.

Mikuláš Dzurinda, v. r.

121
ZÁKON

z 2. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona

č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z. a zákona č. 95/2006
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenomn), ktoré znie: „n) vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona
podľa § 14a.“.
2. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a
Sťažnosť

(1) Sťažnosť na porušenie tohto zákona sa podáva rade písomne, telefaxomalebo elektronickou formou.
(2) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie tohto
zákona odvysielaním programu alebo programovej zložky, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný
čas odvysielania tohto programu alebo programovej zložky a názov programovej služby, v ktorej rámci
mal byť tento zákon porušený.
(3) Doručené sťažnosti eviduje kancelária v osobitnej evidencii. Evidencia obsahuje
a) dátum doručenia sťažnosti,
b) meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide
o právnickú osobu,
c) predmet sťažnosti,
d) voči komu sťažnosť smeruje,
e) výsledok prešetrenia sťažnosti.
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(4) O zaevidovaní sťažnosti rada upovedomí sťažovateľa, a to spravidla rovnakou formou, akou bola
sťažnosť doručená. O zaevidovaní anonymnej sťažnosti sa sťažovateľ neupovedomuje.
(5) Anonymná sťažnosť je na účely tohto zákona sťažnosť, ktorá neobsahuje meno, priezvisko a adresu
sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu.
Anonymnú sťažnosť rada nie je povinná vybavovať.
(6) Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.
(7) Ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom sťažnosti už skôr zaevidovanej, takáto neskoršia
sťažnosť sa priradí k už zaevidovanej sťažnosti s totožným predmetom, o čom sa v evidencii urobí
záznam. Neskoršia sťažnosť sa samostatne nevybavuje. O vybavení skôr zaevidovanej sťažnosti sa
upovedomí aj sťažovateľ neskoršej sťažnosti s rovnakým predmetom.
(8) Rada sa oboznamuje s obsahom sťažnosti a prerokúva sťažnosť na svojom zasadnutí najneskôr do
90 dní od doručenia sťažnosti.
(9) Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona,
rada začne vo veci správne konanie. O výsledku správneho konania rada upovedomí sťažovateľa.
(10) Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, žemohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona,
rada označí sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa.
(11) Ak sťažnosť neobsahuje údaje podľa odseku 2 alebo je nepreskúmateľná z iných dôvodov, rada
o tom upovedomí sťažovateľa.
(12) Na konanie o sťažnosti na porušenie tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o sťažnostiach.21a)

(13) Osobné údaje získané podľa predchádzajúcich odsekov podliehajú ochrane osobných údajov podľa
osobitného zákona.21b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:
„21a) Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
21b) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 16 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) pozastaviť vysielanie programu alebo jeho časti,“. Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako
písmená j) až p).
4. V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo
hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,“.
5. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému
utrpeniu.“.
6. V § 20 ods. 5 sa za slovom „maloletých“ vypúšťa čiarka a slová „informujúci o vhodnosti programov
pre vekové skupiny maloletých do 7, 12, 15 a 18 rokov“.
7. V § 20 odsek 6 znie:
„(6) Rada určí jednotný systém označovania programov a podmienky jeho uplatňovania. Jednotný
systém označovania programov informuje o vekovej vhodnosti programov a iných zložiek programovej
služby pre vekovú skupinu do 7, 12, 15 a 18 rokov a upravuje časové obmedzenia vysielania programov
nevhodných premaloletých do 15 rokov a programov a programových zložiek nevhodných a
neprístupných pre maloletých. Tento systém rada zverejní prostredníctvom svojej internetovej stránky,
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.“.
8. V § 54 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 16 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 16 písm. p)“.
9. V § 64 ods. 2 sa za slová „povinnosť uložená v § 16 písm. c)“ vkladá čiarka a slová „h) a i)“.
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10. V § 64 ods. 5 časť vety za bodkočiarkou znie: „odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa
odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.“.
11. V § 64 ods. 6 sa na konci prvej a tretej vety pripája čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.
12. § 65 vrátane nadpisu znie:

„§ 65
Oznam o porušení zákona

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi uložiť, ak vysielateľ vysielal
programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 písm. a) až c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a
je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tom porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí
rada.“.
13. § 66 vrátane nadpisu znie:

„§ 66
Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti

Ak vysielateľ odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 písm. b) a c),
§ 19 a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.“.
14. V § 67 sa v odseku 3 vypúšťajú písmená c), g) a h). Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako
písmená c) až e).
15. V § 67 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:
„d) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický
alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od
6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3),
e) vysiela programy a iné časti programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19,
f) neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila
rada [§ 16 písm. h)],
g) nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania
programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 písm. i)].“.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Zdroj: www.rada-rtv.sk/body.html; www.zbierka.sk

ZÁKON Č. 308 O VYSIELANÍ A RETRANSMISII

http://www.rada-rtv.sk/body.html;
http://www.zbierka.sk


KRONIKA 2006
ŠÍPOŠ  OPÄŤ  ŠTARTUJE  SLOVAK  PRESS  WATCH  (4. januára)
Gabriel Šípoš, analytik inšitútu INEKO po roku opäť štartuje Slovak Press Watch (SPW). Blog
je spustený v rámci služby blog.sme.sk v spolupráci s denníkom SME. SPW bude po novom
sledovať aj televízne spravodajstvo STV, TV Markíza a TA3. (Mediálne.sk)

DCÉRSKA  SPOLOČNOSŤ  ROZHLASU  MEDIA  SRO  (9. januára)
Reklamu a marketing pre Slovenský rozhlas robí od začiatku tohto roka 100-percentná obchodná
dcérska spoločnosť Slovenského rozhlasu (SRo) Media SRo. Spoločnosť je obchodným
zástupcom verejnoprávneho rozhlasu nielen pre výrobu reklamných spotov, predaj a
plánovanie reklamy a marketing, ale aj pre médiá a sponzoring. Rozhlas od vzniku agentúry
očakáva nárast príjmov z reklamy a tým aj zlepšenie svojej finančnej situácie. Vznik Media SRo
schválila na návrh SRo v novembri 2005 Rozhlasová rada. (SITA)

V  ROKU  2005  IŠLO  NAJVIAC  PEŇAZÍ  Z  REKLAMY  DO  TLAČOVÍN  (12. januára)
Inzertné príjmy tlačených periodík v roku 2005 po deviatich rokoch presiahli príjmy slovenských
televíznych staníc. Podľa odhadov Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska v roku
2005 dosiahli 7,9 miliardy korún. Medziročne tak vzrástli o viac ako sedem percent. Najviac, 42
percent si reklamného koláča ukrojili tlačené médiá. Na druhom mieste boli televízie s podielom
41 percent, nasledované vonkajšou reklamou (9 percent) a rozhlasom (7 percent). Zvyšok –
necelé dve percentá tvoria príjmy internetových médií a reklama v kinách. (SITA)

DENNÍK  24HODÍN  SKONČIL  (13. januára)
Vydavateľstvo Novi oznámilo ukončenie vydávania titulu 24hodín, posledné číslo vyšlo
v piatok 13. januára. Podľa riaditeľa vydavateľstva Ivana Čeredejeva je dôvodom rozhodnutia
nedostatok financií. Denník 24hodín vychádzal od 31. augusta 2005. Pracovali v ňom i niektorí
bývalí redaktori Národnej obrody, ktorá naposledy vyšla 31. mája 2005. (SITA, Mediálne.sk)

PROTIMONOPOLNÝ  ÚRAD  SCHVÁLIL  ZVÝŠENIE  PODIELU  CME  (13. januára)
Protimonopolný úrad SR schválil v piatok žiadosť spoločnosti Central European Media Enter-
prises (CME) o schválenie prevodu základného imania spoločnosti Markíza-Slovakia, s.r.o.
Blatné. Pre agentúru SITA to povedal hovorca PMÚ Miroslav Jurkovič. „PMÚ súhlasí
s koncentráciou, ktorá spočíva v získaní nepriamej kontroly podnikateľa CME Media En-
terprises B.V. prostredníctvom podnikateľa A.R.J., a.s. nad podnikom Markíza-Slovakia,
s.r.o.,“ uvádza sa v rozhodnutí, ktoré vydal PMÚ v piatok. (SITA)

V  MARKÍZE  PÔSOBÍ  NOVÝ  MANAŽMENT  (1. februára)
Nový manažment televízie Markíza vedie po vymenovaní majiteľmi riaditeľ Václav Mika, ktorý
je spolu s ekonomickou riaditeľkou Radkou Doehring konateľom servisnej spoločnosti
Slovenská televízna spoločnosť a licencovanej spoločnosti Markíza-Slovakia.
Z televízie odchádzajú Vladimír Repčík (bývalý riaditeľ), Jana Vašutová (centrum programu),
Roman Lipták (centrum umeleckej tvorby) a Matej Ribanský (centrum reklamy). Agendu centier
programu, umeleckej tvorby a čiastočne kreatívnych služieb preberá akvizícia z TV JOJ, František
Borovský. Spravodajstvo a publicistiku riadi Tibor Búza, Martin Hautpvogel je poverený
riadením centra reklamy. Henrich Krejča oficiálne nastúpil do pozície šéfredaktora spravodajstva.
(Mediálne.sk)
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PARLAMENT  ZVOLIL  TROCH  ČLENOV  ROZHLASOVEJ  RADY  (3. februára)
Národná rada SR zvolila troch nových členov Rozhlasovej rady na šesťročné funkčné obdobie.
V Rozhlasovej rade bude pôsobiť František Balun, Alexander Koreň a Ján Dudra. Výsledky
štvrtkovej tajnej voľby oznámili na úvod rokovania štvrtého dňa 55. schôdze NR SR. (SITA)

KDH  SA  VRACIA  DO  SPRAVODAJSTVA  MARKÍZY  (10. febuára)
KDH sa vracia do spravodajstva Markízy. Je to výsledok rokovania riaditeľa televízie Václava
Miku a predsedu KDH Pavla Hrušovského. „Obaja skonštatovali, že zmena vlastníckych
štruktúr a vedenia televízie Markíza umožňuje, aby sa vzťahy medzi KDH a TV Markíza
dostali na štandardnú úroveň,“ hovorí sa v tlačovom vyhlásení TV Markíza. (Mediálne.sk)

ROZHLASOVÁ  RADA  ŠÉFA  SRO  NEZVOLILA  ANI  V  TRETEJ  VOĽBE  (15. februára)
V opakovanom hlasovaní druhého kola tretej voľby nezískal nikto minimálne dvojtretinovú
väčšinu hlasov všetkých členov rady, teda aspoň 10, a v tejto voľbe nebol generálny riaditeľ
zvolený. Z dvojice kandidátov, ktorí postúpili do opakovaného hlasovania druhého kola voľby,
získala Hilda Gajdošová sedem hlasov a Milan Materák štyri hlasy. (Mediálne.sk)

KONCESIONÁRI  SI  MÔŽU  OVERIŤ  NEDOPLATKY  NA  INTERNETE  (18. februára)
STV spustila na svojej webovskej stránke (www.koncesionari.stv.sk) službu, prostredníctvom
ktorej si každý koncesionár okamžite môže overiť prípadné nedoplatky na koncesionárskych
poplatkoch. Databázu tvorí viac ako 1,3 milióna registrovaných koncesionárov STV. STV dlžia
evidovaní koncesionári 65 miliónov korún. (Mediálne.sk)

TWIST  ZMIZNE  Z  ÉTERU,  NAHRADÍ  HO  VIVA  (20. februára)
Rádio Twist, ktoré v januári dostalo od Rady pre vysielanie a retransmisiu súhlas na zmenu
majiteľa, zmení aj názov. Značka Twist sa stratí z éteru a nahradí ju Rádio Viva. (Radia.sk)

GENERÁLNY  PARDON  NADOBUDOL  ÚČINNOSŤ  (22. februára)
Novela zákona o koncesionárskych poplatkov, ktorá uzákoňuje takzvaný generálny pardon
na penále za nezaplatené koncesie za Slovenskú televíziu (STV) a Slovenský rozhlas (SRo),
dnes nadobudla účinnosť. Znamená to, že penále z omeškania platby koncesií budú dlžníkom
odpustené. Odpustenie sa však bude týkať len tých, ktorí zaplatia dlžné koncesie do 60 dní od
nadobudnutia účinnosti novely, teda od dnešného dňa. Sankčný úrok z omeškania
koncesionárskych poplatkov novela stanovuje na dvojnásobok základnej úrokovej sadzby
Národnej banky Slovenska (NBS). (SITA)

HOSPODÁRSKE  NOVINY  ZMENIA  ŠÉFREDAKTORA  (24. februára)
Dušan Deván povedie redakciu Hospodárskych novín do 28. februára. Z postu šéfa redakcie
sa rozhodol odísť pre rozdielne názory medzi ním a vedením vydavateľstva novín – Ecopress,
a. s. Podľa Devána by jeho funkciu mal predbežne prebrať jeden zo súčasných zástupcov
šéfredaktora Tomáš Kurtanský. (Mediálne.sk)

MEDIÁLNY  VÝBOR  NR  SR  EVIDUJE  41  KANDIDÁTOV  DO  RADY  STV  (28. februára)
Spolu 41 kandidátov na doplňujúce voľby piatich členov Rady Slovenskej televízie (STV)
dostal do dnešného dňa Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež,
kultúru a médiá. Návrhy na kandidátov na členov Rady STV výbor prijímal do 25. februára,
pričom tento dátum bol aj posledným možným na poslanie návrhu poštou.
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V súčasnosti je známa trojica kandidátov na členov Rady STV, ktorých spoločne podporí 11
organizácií – Miloslav Končok, Stanislava Benická a Branislav Slyško. Spomínaných
kandidátov podporuje – Únia slovenských televíznych tvorcov, Slovenský syndikát novinárov
(SSN), Slovenská filmová a televízna akadémia, Odbory audiovizuálnych tvorcov, Združenie
divadelníkov Slovenska, Herecká obec Slovenska, Asociácia organizácií spisovateľov
Slovenska, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Literárny fond, občianske združenie
Verejnosť za verejnoprávnosť a Združenie dychových hudieb Slovenska. (SITA)

STV  ZAROBILA  NA  OLYMPIÁDE  VYŠE  13  MILIÓNOV  (6. marca)
Tohtoročné Zimné olympijské hry 2006 v Turíne, ktoré vysielala Dvojka Slovenskej televízie,
sledovali v priemere štyri percentá populácie staršej než dvanásť rokov. Najsledovanejším
športom bol s priemernou sledovanosťou 6,9 percenta hokej, so 4-percentným ratingom
nasledovalo krasokorčuľovanie. STV zarobila na olympijských hrách v Turíne celkom 13,4
milióna korún, z toho na reklame 8,5 milióna a zo sponzoringu 4,9 milióna korún. Televízia
pritom mohla na reklame podľa člena vedenia STV Branislava Zahradníka zarobiť ešte viac.
STV totiž naplánovala do prestávok počas hokejových zápasov reklamné bloky, ktoré však
nakoniec kvôli pravidlám organizátorov neboli povolené. Počas power-breakov mohla televízia
získať podľa odhadu B. Zahradníka ďalších asi 6,5 milióna korún. (Mediatrend.sk)

LICENČNÁ  RADA  PREDĹŽILA  MARKÍZE  LICENCIU  O  12 ROKOV  (7. marca)
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) v utorok predĺžila platnosť licencie na televízne
vysielanie spoločnosti Markíza-Slovakia o 12 rokov. Licenčná rada 21. februára prerušila
rokovanie o predĺžení licencie Markízy na roky 2007 až 2019, lebo konštatovala, že v spoločnosti
nie je dostatočné slovenské zastúpenie. Markíza doručila RVR novú spoločenskú zmluvu a
vyhlásenie akcionárov o tom, že im vyhovuje, minulý týždeň v piatok. Nová spoločenská
zmluva podľa Holáka zakotvuje nový orgán – Radu zástupcov. Rada má päť členov – troch
zástupcov za CME a ARJ, ovládanou CME, a dvoch zástupcov menuje Media Invest. (SITA)

MARKÍZA  UKONČUJE  VÝROBU  SERIÁLU  MEDZI  NAMI  (11. marca)
Televízia Markíza ukončuje výrobu a sťahuje z vysielania svoj daily-soap Medzi nami. Prvý
slovenský denný seriál produkovala pre televíziu spoločnosť Maya v licencii britského
distribútora a content-producera Fremantle. V štruktúre bol seriál od 17. septembra, najprv bol
nasadený v prime-time po 21:00 v zníženej periodicite a dlhšej stopáži, neskôr bol odsunutý na
víkendový podvečer. Od konca roku sa vysiela denne po 19:30. Celkovo Markíza odvysielala
150 častí. (Mediálne.sk)

REDAKTORI  KUIŠOVÁ,  TOMÁŠ  A  GOGOVÁ  KONČIA  V  MARKÍZE  (14. marca)
Televízia Markíza včera oznámila niektorým redaktorom a pracovníkom spravodajstva zámer
rozviazať pracovno-právny vzťah. Podľa informácií, ktoré dnes priniesli viaceré printové médiá,
ide o Alenu Kuišovú, Erika Tomáša a Alexandru Gogovú. Šéf spravodajstva a publicistiky
Markízy, Tibor Búza, k tomuto kroku pristúpil po deväťdesiatich dňoch sledovania práce
redaktorov. „Títo zamestnanci opúšťajú redakciu z rôznych dôvodov, niektorí si nezískali
dôveru vedenia,“ povedala Ivana Semjanová z PR oddelenia Markízy. (Mediálne.sk)

PREDSEDOM  RADY  STV  OSTÁVA  MIROSLAV  KOLLÁR  (14. marca)
Rada Slovenskej televízie (STV) si dnes na ďalšie dva roky zvolila nové vedenie. Jediný
kandidát na predsedu rady a zároveň jej súčasný predseda Miroslav Kollár získal v tajnom



153

hlasovaní osem hlasov, proti boli šiesti členovia rady. Hlasovalo všetkých 15 členov rady,
jeden hlas bol neplatný. Kollár bude vo funkcii dva roky, rada ho však rovnako ako dvoch
podpredsedov môže hocikedy odvolať nadpolovičnou väčšinou. (SITA)

NAJČASTEJŠIE  POČÚVANÉ  SÚ  RÁDIO  SLOVENSKO  A  EXPRES  (23. marca)
Rádio Slovensko je najčastejšie počúvanou rozhlasovou stanicou na Slovensku. Počúva ju 23
percent respondentov, ktorí sa zúčastnili na marcovom prieskume agentúry Focus. Tesne za
Rádiom Slovensko nasleduje v počúvanosti Rádio Expres (22,1 %). Prvú päťku ďalej tvoria
Fun Rádio (9,1 %), Rádio Regina (8,7 %) a Rádio Okey (6,2 %). Respondenti odpovedali na
otázku: „Ktorú z vymenovaných rozhlasových staníc počúvate najčastejšie?“ (SITA)

TWIST  NAHRADILO  NOVÉ  RÁDIO  VIVA  (3. apríla)
Polnočným príhovorom riaditeľa Ľuboša Černáka začalo na frekvenciách Twistu vysielať nové
Rádio Viva. Rádio Twist tak nenávratne ukončilo svoju 13-ročnú históriu. So svojimi 19-timi
frekvenciami bude Viva pokrývať vyše štyri milióny obyvateľov, na ďalšom rozširovaní pokrytia
rádio pracuje. Viva sa chce zameriavať na starších poslucháčov vo veku 30 až 60 rokov. Hudba sa
má skladať zo súčasných hitov a známych melódií zo 70. až 90. rokov. (Mediálne.sk)

TASR  ZA  MINULÝ  ROK  SO  STRATOU  6,984  MILIÓNA  KORÚN  (3. apríla)
Tlačová agentúra SR – Slovakia (TASR) ukončila minulý rok „bez akýchkoľvek finančných
podlžností voči štátu a svojim dodávateľom,“ uvádza sa to vo výročnej správe TASR za rok
2005, ktorú na verejnom odpočte činnosti TASR prezentoval generálny riaditeľ TASR Peter
Nedavaška. Ako sa ďalej uvádza vo výročnej správe, ktorú zverejnilo aj Ministerstvo kultúry
SR na svojej internetovej stránke, celkovo TASR ukončila hospodárenie so stratou 6,984
milióna korún, na ktorej sa zaplatená daň z príjmov podieľala čiastkou 230 tisíc korún. (SITA)

RIADITEĽKOU  SLOVENSKÉHO  ROZHLASU  MILOSLAVA  ZEMKOVÁ  (6. apríla)
Riaditeľkou Slovenského rozhlasu (SRo) sa stala bývalá starostka bratislavského Starého
Mesta Miloslava Zemková. Vo voľbe získala 13 hlasov. Funkčné obdobie šéfky verejnoprávneho
rozhlasu je päť rokov. (Mediálne.sk)

BSP  LP  PRIPRAVUJE  DESAŤTISÍCE  PODANÍ  NA  SÚD  (16. apríla )
Spoločnosť BSP Lawyer Partners, ktorá pre Slovenský rozhlas (SRo) vymáha nedoplatky na
koncesionárskych poplatkoch pripravuje voči dlžníkom „desiatky tisíc podaní“ na súd.
Spoločnosť začala dlhy od neplatičov rozhlasových koncesií súdne vymáhať v januári 2006.
Spolu doteraz dala na súd približne 45 tisíc dlžníkov. (SITA)

MATEJ  RIBANSKÝ  SA  STAL  VÝKONNÝM  RIADITEĽOM  TV  JOJ  (2. mája) 
Výkonným riaditeľom TV JOJ sa s účinnosťou od 1. mája 2006 stal Matej Ribanský. Jeho
úlohou bude koordinovať prácu členov manažmentu televízie a spoluprácu medzi TV JOJ a
výhradným predajcom jej reklamného času – spoločnosťou Mag Media. Podľa generálneho
riaditeľa TV JOJ Milana Kňažka má „zefektívniť výkony televízie“ v súvislosti s „rapídnym
nárastom vlastnej tvorby a predaného reklamného času spolu s prípravami televízie na
najbližšiu televíznu sezónu“. (Mediálne.sk)

DIGITÁLNE  FREKVENCIE  SKOORDINOVANÉ  NA  90  PERCENT  (4. mája)
Slovenská republika si skoordinovala 90 percent plánu pre digitálne vysielanie. Uvádza to
Telekomunikačný úrad, odvolávajúc sa na údaje Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).
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Priemerný výsledok koordinácie digitálnych frekvencií je medzi 122 krajinami Regiónu 1 58,5
percenta. Digitálny plán predstavuje frekvencie pre pozemské digitálne TV vysielanie (DVB-
T), ktoré má nahradiť analógové vysielanie v roku 2012. Plán okrem toho zahŕňa aj koordináciu
frekvencií pre digitálne rozhlasové vysielanie v systéme T-DAB. Prerozdelenie frekvencií, na
ktorých bude prebiehať digitálne vysielanie, sa definitívne schváli na Regionálnej
rádiokomunikačnej konferencii RRC 06, ktorá sa bude konať od polovice mája do polovice
júna 2006 v Ženeve. (Mediálne.sk)

NOVÁ  ETV  MEDICUS  ŠTARTUJE  15.  MÁJA  (5. mája)
Monotematická life-stylová televízia o zdraví ETV Medicus štartuje regulérne vysielanie už
v pondelok, 15. mája. V tento deň bude spustená prvá fáza nábehu na štandardnú programovú
štruktúru. Televízia chce plnohodnotné vysielanie rozbiehať postupne, najprv Medicus zaradí
do vysielania štvorhodinovú slučku dokumentov, zatiaľ iba v českom a slovenskom jazyku.
Postupne by mali pribudnúť ďalšie jazykové mutácie – nemecká, ruská, anglická a poľská.
(Mediálne.sk)

ANRTS  MÁ  NOVÉHO  VICEPREZIDENTA  (6. mája)
Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS) má nového
viceprezidenta. Generálny manažér Rádia Okey Michal Arpáš na tomto poste vystrieda bývalého
riaditeľa Markízy Vladimíra Repčíka, ktorý sa tejto funkcie vzdal 3. februára 2006. Rozhodli
o tom v piatok 5. mája účastníci 29. kongresu asociácie. Prezidentom naďalej ostáva generálny
riaditeľ Televízie Markíza Václav Mika. Novými členmi Rady ANRTS sa stali Martin Lengyel
(Programová sieť B1), Eva Babitzová (Expres) a Juraj Spuchľák (Lumen). Dopĺňajú ich prezident
a viceprezident a staronoví členovia – Milan Kňažko (TV Joj), Jaroslav Dóczy (N-Rádio),
Rudolf Podkrivacký (Frontinus). (Mediálne.sk)

MARTIN  LENGYEL  SPÚŠŤA  NOVÉ  RÁDIO  JEMNÉ  MELÓDIE   (8. mája)
O polnoci z nedele na pondelok 8. mája 2006 začalo vysielať nové slovenské rádio Jemné
melódie. Na príslušných frekvencách nahradí Rádio B1. Zavŕšil sa tak 4 mesiace dlhý proces
preformátovania stanice, ktorý sa začal kúpou licencovanej spoločnosti Ragtime Martinom
Lengyelom a Vladimírom Kulichom, súčasnými konateľmi firmy. Formát AC Soft rádia Jemné
melódie má na Slovensku premiéru. Program budú tvoriť iba jemné, pohodové a oddychové
pesničky s minimálnym množstvom moderátorských vstupov. Vysielanie by sa malo niesť
v zmysle sloganu „Viac hudby a menej slov“. Správy a dopravný servis sa budú vysielať len
v trojhodinovom rannom bloku. (Mediálne.sk)

ŠTÁT  ZAPLATÍ  270-MILIÓNOVÝ  DLH  SLOVENSKÉHO  ROZHLASU  (10. mája)
Vláda rozhodla o oddlžení Slovenského rozhlasu (SRo). Na zaplatenie jeho dlhu z minulého roka
dnes uvoľnila 270 miliónov korún. Na verejnoprávny rozhlas tak pôjde najviac z vyše 370 miliónov,
ktoré vláda rozdelila uznesením. Tieto peniaze ušetrila najmä nižším príspevkom do rozpočtu
Európskej únie. „Zdroje sú čiastočne z rozpočtovej rezervy vlády, z väčšej časti však z úspory na
nižších výdavkoch na príspevky do Európskej únie, kde dávame o 500 miliónov menej ako bola
suma schválená v štátnom rozpočte,“ uviedol minister financií Ivan Mikloš. (SITA)

PREDAJNOSŤ  SME  KLESLA,  POHORŠILI  SI  AJ  PRAVDA  A  NOVÝ  ČAS  (11. mája)
Predajnosť mienkotvorného denníka Sme (náklad: tlačený – 94 670 kusov / predaný – 69 423
kusov) klesla v marci podľa oficiálneho auditu nákladov tlače ABC SR pod úroveň 70 tisíc
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výtlačkov. O takmer päťtisíc predaných výtlačkov si pohoršil aj denník Pravda (106 390 / 75
933 ). Zostupnú čítanosť má od januára, kedy predal vyše 200 tisíc výtlačkov, aj bulvárny
denník Nový Čas (v marci 233 607 / 178 867 ). Jediným denníkom, ktorý zaznamenal mierny
vzostup, sú špecializované Hospodárske noviny (21 726 / 17 793 ). Oproti februáru si polepšili
o takmer tisíc predaných výtlačkov. (Mediálne.sk)

V  BANSKEJ  BYSTRICI  ZAČALO  VYSIELAŤ  NOVÉ  RÁDIO  ONE  (14. mája)
Včera o polnoci začalo v Banskej Bystrici vysielať nové lokálne rádio One. Z frekvencie 90.5
MHz by sa mala ozývať najmä hudba z rokov 2000 – 2006 a informácie z banskobystrického
regiónu. Licenciu na vysielanie banskobystrického rádia One vlastní spoločnosť ONEMEDIA,
s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je rovnomenné občianske združenie. Konateľom spoločnosti
je Milan Homola. (Radioweb.sk, Mediálne.sk)

STV  PREHRALA  SÚD  SO  ŠTÚDIOM  BETA  (25. mája)
Slovenská televízia vo štvrtok 25. mája prehrala súd so Štúdiom Beta, ktoré od verejnoprávnej
inštitúcie žiada okolo 800 miliónov korún. Informovala o tom Tlačová agentúra SR. Krajský
súd v Bratislave rozhodol, že zmluvy so štúdiom boli platné. Spor sa vracia na Okresný súd
Bratislava IV, kde sa podľa správy TASR rozhodne, na aké odškodné má štúdio nárok.
(Mediálne.sk)

STRATA  SLOVENSKÉHO  ROZHLASU  ZA  PRVÉ  ŠTYRI  MESIACE  (31. mája)
Strata Slovenského rozhlasu (SRo) za prvé štyri mesiace tohto roka je 68 miliónov korún. Ako
ďalej agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka SRo Adriana Jobbiková, predpokladaná
strata SRo na tento rok by po prijatí úsporných opatrení mala dosiahnuť 185 miliónov korún.
Záväzky SRo ku koncu tohto mesiaca pritom dosiahli 322,8 milióna korún. Najvyššie záväzky SRo
eviduje voči Slovak Telekom, Slovenskej pošte a ochranným zväzom, doplnila Jobbiková. Zároveň
však upozornila, že „dlhy, čiže záväzky nie sú totožné s hospodárskym výsledkom, teda v prípade
rozhlasu stratou“. Rozpočet verejnoprávneho rozhlasu chce jeho nová generálna riaditeľka
Miloslava Zemková dostať z mínusových čísiel v priebehu dvoch rokov. (SITA)

T-COM  ZAČAL  POSKYTOVAŤ  SLUŽBU  MUSIC  ON  DEMAND  (5. júna)
Spoločnosť Slovak Telekom (ST), ktorá ponúka svoje služby pod značkou T-Com, uviedla po
troch týždňoch testovania do ostrej prevádzky projekt legálneho predaja hudby cez internet
prostredníctvom služby Music on Demand. Používatelia internetu si tak môžu zakúpiť svoju
obľúbenú hudbu od domácich aj zahraničných interpretov. (Mediálne.sk)

STV  A  SRO  SÚ  NAJDÔVERYHODNEJŠIE  MÉDIÁ  (6. júna)
Verejnoprávny rozhlas a televízia sú podľa slovenskej verejnosti naďalej najdôveryhodnejšími
médiami. Vyplýva to z pravidelného reprezentatívneho prieskumu Odboru mediálneho výskumu
Slovenského rozhlasu (OMV SRo), ktorý sa uskutočnil 16. až 22. mája 2006 na vzorke 3372
respondentov starších ako štrnásť rokov. Podľa výsledkov výskumu dôveruje Slovenskej
televízii 79,6 percenta a Slovenskému rozhlasu 75,5 percenta oslovených. Verejnoprávna
televízia, ktorej dôveryhodnosť oproti poslednému z prieskumu z novembra 2005 vzrástla, tak
po niekoľkých rokoch predbehla rozhlas, ktorému sa dôveryhodnosť znížila o asi tri percentné
body. Televízii Markíza vyslovilo dôveru 58,3 percenta respondentov, spravodajskej TA3 54,1
percenta a TV Joj 52,8 percenta účastníkov výskumu. Rádio Expres je dôveryhodné pre viac
ako polovicu respondentov (52,1 %), Rádio Okey pre 28,6 % a Rádio Viva pre 13,2 percenta
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respondentov. Najvyššiu kredibilitu spomedzi skúmaných denníkov má naďalej Pravda, ktorému
vyjadrila dôveru takmer polovica respondentov (46,8 %). Denníku Sme-Práca dôveruje 41,1
percenta a najpredávanejšiemu Novému Času takmer tretina opýtaných (31,2 %). Denník je
zároveň titulom s najvyššou nedôverou (44,6 %). Najväčšiu nedôveru spomedzi elektronických
médií vyslovili respondenti televízii Markíza (36,2 %). Oproti poslednému prieskumu kleslo
percento o päť percentných bodov. Časť respondentov sa nevedal k otázke o dôveryhodnosti
média vyjadriť, predovšetkým v závislosti od pokrytia signálom. (Mediálne.sk)

DENNÍK  SPOLOČNOSTI  7 PLUS  ZAČNE  PRAVDEPODOBNE  V  SEPTEMBRI  (7. júna)
Pripravovaný denník Spoločnosti 7 Plus by podľa ostatných informácií Mediálne.sk mal vstúpiť
do distribúcie pravdepodobne v septembri. Potvrdzujú to zdroje z vnútra redakcie, ktorá už
v skúšobnom režime pripravuje materiály pre denník. „Akékoľvek informácie o denníku sme
sa rozhodli neposkytovať,“ tvrdia zhodne predstavitelia vydavateľstva. (Mediálne.sk)

STV,  MARKÍZA  A  JOJ  PODĽA  ÚVK  PORUŠILI  VOLEBNÝ  ZÁKON  (8. júna)
Súkromné televízie Markíza, JOJ a verejnoprávna STV porušujú zákon o voľbách do Národnej
rady SR. Na dnešnom rokovaní sa na tom uzniesla Ústredná volebná komisia (ÚVK). Tá sa
volebným vysielaním televízií zaoberala na podnet strán ANO, Prosperita Slovenska a SDĽ a
koalície SLNKO. Podľa ÚVK televízie porušili zákon o voľbách tým, že nepridelili rovnako
hodnotný vysielací čas všetkým kandidujúcim politickým subjektom, tak vo vysielaní politickej
reklamy ako aj v diskusiách. Mali tým znevýhodniť najmä menšie a neparlamentné strany a
koalície. „ÚVK rozhodla, že bol porušený zákon a týmto to hasne“, odpovedala predsedníčka
ÚVK Eva Garbiarová médiám na otázku, čo to v praxi pre spomínané televízie znamená. (SITA)

T-COM  DOSTAL  POVOLENIE  NA  SPUSTENIE  TELEVÍZIE  CEZ  INTERNET  (14. júna)
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o registrácii retransmisie pre spoločnosť Slovak
Telekom. T-Com tak bude môcť poskytovať televízne a rozhlasové programové služby na
území Slovenska. Ako uvádza firma v tlačovej správe, Slovak Telekom bude prvá spoločnosť
poskytujúca služby triple play – pevnú hlasovú linku, internetové pripojenie a digitálny
televízny signál. T-Com chce poskytovať zákazníkom kompletné riešenie v rámci jednej služby.
Dáta, hlas a obraz sa budú prenášať prostredníctvom jedného pripojenia. (Mediálne.sk)

RICHARD  RYBNÍČEK  OZNÁMIL  SVOJ  PLÁN  ODÍSŤ  Z  STV  K  10.  JÚLU  (21. júna)
Richard Rybníček dnes na zasadnutí Rady STV oznámil svoj odchod z postu generálneho
riaditeľa Slovenskej televízie (STV), potvrdil tak niekoľko mesiacov trvajúce dohady. Rada
zobrala jeho abdikáciu na vedomie. V STV končí k 10. júlu, pričom túto skutočnosť oznámi
Rade STV listom. „Reštrukturalizáciu a svoj projekt považujem za splnený,“ povedal Rybníček.
Ako dodal, na účte STV je v súčasnosti 300 miliónov korún a televízia nebude mať v najbližších
mesiacoch problémy s programom a akvizíciami.
Dočasnými štatutárnymi zástupcami sa stanú Branislav Zahradník a Ľubor Košút. Rada STV
bude môcť voliť nového riaditeľa, až keď nový parlament doplní chýbajúcu tretinu 15-člennej
Rady STV, ktorej skončilo funkčné obdobie koncom marca. Na zvolenie je potrebných najmenej
desať hlasov. (Mediálne.sk)

V  HLAVNOM  MESTE  VZNIKNE  METROPOLITNÁ  TV  BRATISLAVA  (22. júna)
V hlavnom meste Slovenska vznikne metropolitná televízia – TV Bratislava. Prevádzkovať ju
bude spoločnosť City TV, ktorá 20. júna získala od Rady pre vysielanie a retransmisiu licenciu
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na televízne vysielanie. Zakladateľom a konateľom spoločnosti City TV je Viva studio na čele
s konateľkou Máriou Urlandovou. Obsah vysielania má podľa Urlandovej tvoriť najmä
regionálne spravodajstvo a publicistika. TV Bratislava bude vysielať prostredníctvom
káblových rozvodov spoločnosti UPC, s ktorou už má uzatvorenú dohodu o šírení. O iných
formách vysielania televízia neuvažuje. Podľa Urlandovej je televízia finančne i personálne
zabezpečená. Spustiť vysielanie plánuje v septembri. (Mediálne.sk)

TÝŽDENNÍK  LIVE!  VYJDE  V  UTOROK  NAPOSLEDY  (23. júna)
V utorok 27. júna vyjde posledné číslo rodinného týždenníka Live!. Informáciu Mediálne.sk
potvrdil reportér Palo Rýpal, ktorý v časopise pôsobil od jeho začiatku. Vydavateľ periodika
Ela Publishing sa dlhšie obdobie nachádza vo finančných i personálnych problémoch. Podľa
informácií z redakcie Live! väčšina jeho autorov nájde ďalšie uplatnenie v komerčných
televíziách, prípadne v inom tlačovom médiu, vrátane pripravovaného denníka Spoločnosti 7
Plus. Týždenník Live! vychádzal od 29. marca 2004. (Mediálne.sk)

SRO  ODCHÁDZA  K  1.  JÚLU  Z  KRÁTKYCH  VĹN,  RSI  SA  TRANSFORMUJE  (26. júna)
Verejnoprávny rozhlas ukončí v piatok vysielanie na krátkych vlnách. Ako uviedla tlačová
tajomníčka Slovenského rozhlasu (SRo) Adriana Jobbiková, „v zmysle zmluvných podmienok
stanovených na rok 2006, uzavretých podľa dohovoru štatutárov SRo s riaditeľom
Rádiokomunikácií, skončí 30. júna vysielanie programovej služby Radio Slovakia Interna-
tional (RSI) do zahraničia krátkovlnnými vysielačmi“. RSI bude podľa Jobbikovej naďalej
vysielať do zahraničia – ale len satelitom a jeho obsah sa bude šíriť aj cez internet. (SITA)

ČÍTANOSŤ  NOVÉHO  ČASU  PODĽA  MML  KLESLA  (27. júna)
Najčítanejšími denníkmi na Slovensku sú Nový Čas, Pravda a Sme. Vyplýva to z prvej
tohtoročnej vlny prieskumu MML spoločnosti Median-SK realizovanej počas prvých štyroch
mesiacov 2006. Poradie troch denníkov sa nezmenilo, prepad v čítanosti však zaznamenal
bulvárny denník Nový Čas vydavateľstva Ringier, ktorý čítalo priemerne 25,5 percenta
respondentov reprezentatívneho prieskumu. Koncom minulého roka to bolo ešte takmer 29
percent. Priemerný predaný náklad s počtom 187 tisíc kusov bol pritom koncom minulého a
začiatkom tohto roka rovnaký. Hodnotu 25,5 percenta zaznamenal Nový Čas naposledy
v polovici roka 2004.
Stabilnú pozíciu si udržiava denník Pravda spoločnosti Perex, ktorý číta priemerne desať
percent populácie. Čítanosť denníka Sme z vydavateľstva Petit Press mierne vzrástla oproti
koncoročnej vlne prieskumu MML na 9,2 percenta, čo bolo takmer rovnako ako pred rokom.
Šport čítalo 5,5 percenta populácie, regionálny Korzár 5,1 %, Új szó 2,5 %, Hospodárske
noviny 1,7 %. (Mediálne.sk)

EXPRES  A  REGINA  S  REKORDNOU  POČÚVANOSŤOU  (28. júna)
Lídrom slovenského rozhlasového trhu je naďalej Rádio Expres, ktoré dosiahlo podľa posledného
prieskumu MML spoločnosti Median SK historicky najvyššiu počúvanosť. Podľa výsledkov
prvej vlny reprezentatívneho prieskumu, ktorý sa realizoval počas prvých štyroch mesiacov
tohto roku, počúvalo rádio Expres „včera“ 21,3 percenta populácie staršej ako štrnásť rokov.
Druhým najpočúvanejším rádiom bol v tomto období prvý okruh Slovenského rozhlasu. Rádio
Slovensko prvýkrát od zavedenia duálneho systému dokázalo podľa údajov MML zastaviť
pokles počúvanosti. V prvej tretine roku 2006 počúvalo prvý okruh 20,2 percenta obyvateľstva.
Trojke na trhu – Fun Radiu, naopak počúvanosť klesla o 1,2 percentného bodu na deväť
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percent. Očakávania sa nesplnili rádiu Okey, ktorého počúvanosť klesla na 6,8 percenta, čím
súkromné rádio spadlo na piatu priečku. Na štvrtej pozícii sa tak ocitol druhý okruh SRo –
Regina, s dosiaľ najvyššou hodnotou, ktorú regionálne rádio dosiahlo v prieskumoch MML.
Počúvanosť s hodnotou 7,29 % bola o dva percentné body vyššia ako koncom roka aj vlani.
Nárast o tri desatiny percentného bodu oproti poslednej vlne MML zaznamenal aj tretí okruh
SRo – Rádio_FM s počúvanosťou 4,3 percenta. Alternatívne rádio taktiež po dlhej dobe
prvýkrát zaznamenalo nárast počtu poslucháčov.
Z okruhov SRo sa nedarilo len Devínu, ktorého počúvanosť klesla z 35 tisíc na 28 tisíc ľudí.
Tešiť sa nemôže ani rádio Viva (bývalý Twist), ktoré dosiahlo zatiaľ najnižší výsledok v histórii
tejto skupiny frekvencií – 2,4 percenta. Na výsledkoch sa ešte nemohli prejaviť výsledky
rebrandingu stanice. (Mediálne.sk)

MARKÍZA  NEBUDE  MENIŤ VIZUÁL  A  SCÉNU  TELEVÍZNYCH  NOVÍN  (29. jún)
Televízia Markíza definitívne nebude meniť v septembri 2006 vizuál a scénu svojej
najúspešnejšej relácie Televízne novíny. Redakcii Mediálne.sk to potvrdila hovorkyňa televízie
Ivana Semjanová. Markíza už dva roky uvažuje o zmene, pričom v televízii už existujú mapovacie
štúdie o trendoch vo vizuáloch spravodajských relácií vo svete za účelom aplikácie
v spravodajstve Markízy. „Tento rok máme vysoké finančné náklady s množstvom nových
formátov,“ pripúšťa Semjanová. Odvahu k zmenám oslabil nástup peoplemetrov, kedy prevážil
konzervatívny vzťah k obmenám vo fungujúcich a zabehnutých reláciách či formátoch.
Používaná scéna je s malými obmenami na obraze desať rokov, zvučka polovičný čas.
(Mediálne.sk)

VEDENIA  SLOVENSKÉHO  A  ČESKÉHO  ROZHLASU  ROKOVALI  (30. jún)
Slovenský rozhlas (SRo) a Český rozhlas (ČRo) chcú zlepšiť svoju doterajšiu spoluprácu. Vyplýva
to z dnešného stretnutia ich generálnych riaditeľov – Miloslavy Zemkovej (SRo) a Václava
Kasíka (ČRo) v bratislavskom sídle verejnoprávneho rozhlasu. Ako pre agentúru SITA uviedla
tlačová tajomníčka SRo Adriana Jobbiková, cieľom pracovnej návštevy, na ktorej sa zúčastnili aj
výkonný riaditeľ ČRo Josef Havel a programový riaditeľ ČRo Jaromír Ostrý, bolo rokovanie
o medzinárodnej spolupráci. Zástupcovia verejnoprávnych rozhlasov sa dohodli na podpísaní
Zmluvy o zvukovom zázname s nahrávkou autorského diela Pán prsteňov, ktoré sa bude vysielať
na okruhoch Českého rozhlasu v slovenskom jazyku.
Taktiež sa dohodli na Zmluve o vysielaní v Chorvátsku do 10. septembra. ČRo poskytol pre SRo
v rámci tohto vysielania dvojminútové informačné vysielanie na celom pobreží Chorvátska
v Rádiožurnále ČRo, ktorému poskytuje informácie Rádio Slovensko. Zástupcovia verejnoprávnych
rozhlasov SR a ČR sa dnes tiež dohodli na Dodatku pôvodnej Dohody o spolupráci medzi Českým
a Slovenským rozhlasom, o rozširovaní a skvalitňovaní rozhlasovej služby, ktorá platí už niekoľko
rokov. Dohoda je venovaná najmä prehĺbeniu spolupráce zahraničných redaktorov oboch
rozhlasov, dodala Jobbiková. (SITA)
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