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EDITORIÁL

Vedecké poznávanie mediálnej sféry – diachrónne i synchrónne
–  je predovšetkým úlohou vedeckých a pedagogických

pracovníkov, ale tento proces môže veľmi produktívne moderovať
aj samotná novinárska komunita. Slovenský syndikát novinárov a
Katedra žurnalistiky FiF UK majú na to predpoklady i možnosti a
ich  spoločná rola organizátorov vedeckej konferencie so zahranič-
nou účasťou nazvanej Médiá a spoločnosť dnes, ktorá sa konala
22. novembra t. r., je potvrdením záujmu oboch partnerov rozvíjať
vedecké bádanie, podporovať kvalitné vzdelávanie študentov
žurnalistiky či mediálnej komunikácie a oslovovať i profesionálov
pôsobiacich v médiách.

Usporiadanie tejto konferencie bolo inšpirované projektom Európskej komisie Týždeň
európskej vedy, ktorý u nás každoročne organizuje Ministersterstvo školstva SR ako Týždeň
vedy na Slovensku s cieľom vzbudiť záujem najmä mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru.
Ak má byť veda, výskum a vývoj jedným zo základných stavebných kameňov prosperity
Slovenskej republiky, nemožno zo zorného uhla našej pozornosti vynechať vedecké skúmanie
takého významného spoločenského fenoménu, akým je žurnalistika či médiá.

S podnetnými referátmi na tejto konferencii vystúpili: Zuzana Krútka, predsedníčka
Slovenského syndikátu novinárov, Ivan Sečík, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR,
Gilles Rouet, atašé Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Bratislave, Petr Šabata,
šéfredaktor denníka Pravda, Miloš Nemeček, predseda Združenia vydavateľov periodickej
tlače,  Danuša Serafínová, Samuel Brečka, Peter Valček a Eva Bachletová z Katedry
žurnalistiky FiF UK, Karel Ilja Dvořák, Marta Moravčíková a Ján Füle – známi publicisti.
Zmysel konferencie svojou prítomnosťou potvrdili mnohí členovia novinárskej obce,
pracovníci médií, študenti žurnalistiky a hostia, medzi nimi aj podpredseda Syndikátu
novinárov Českej republiky Jan Punčochář.

Pokiaľ ide o obsah konferencie, v jej príprave sa ponúkali viaceré relevantné témy, ako
napr. stav novinárskej profesie, stav verejnoprávnych médií a to aj v kontexte s ich
tohtoročnými jubileami, stav mediálnej legislatívy a žurnalistickej etiky, stav médií
z rozličných aspektov, stav mediálnej výchovy.

Novinoveda, ak použijeme Hyskov termín, sa etablovala ako samostatná disciplína
vedy, a v nej zakódovaná interdisciplinarita umožňuje syntézu relevantných poznatkov
predovšetkým z okruhu humanitných a sociálnych vied a teda aj dosahovanie produktívnych
synergických efektov. V tomto zmysle konferencia priniesla síce čiastkový ale aktuálny
pohľad, hodnotenie a pomenovanie stavu médií a novinárskej profesie na Slovensku.
Potvrdzuje to nielen úvodná stať tohto dvojčísla, ale aj ďalšie príspevky z konferencie
sústredené v rubrike z Mediálnych výskumov.

Jozef Vatrál, šéfredaktor



Európsky model verejnoprávneho vysielania

IVAN  SEČÍK

K ľ ú č o v é  s l o v á :  verejnoprávne médiá – duálny systém vysielania – rozhlasový
a televízny trh – poslanie verejnej služby – zásady financovania verejnoprávneho
vysielania

Pojem verejnoprávny, osobitne ako adjektívum, ktoré reprezentuje
podstatu tranformácie bývalého štátneho rozhlasu a televízie v nových
spoločensko-politických podmienkach po novembri 1989, vyvoláva
u nás dodnes aj medzi odbornou verejnosťou kontroverzné výklady
a diskusie. Uvedený pojem bol prevzatý z nemeckej legislatívno-právnej
terminológie („öffentlich-rechtliche“) a označuje predovšetkým
organizačno-právnu formu, nie obsah verejnoprávneho vysielania, ktorý
lepšie vyjadruje anglický výraz „public service“ (verejná služba alebo
služba verejnosti). Ide teda o neštátne, na štáte nezávislé vysielanie,
orientované na potreby a záujmy verejnosti, ktoré sa zodpovedá ako
inštitucionálnym štruktúram občianskej spoločnosti, tak aj jednotlivým

divákom a poslucháčom.
Idea a organizačný koncept verejnoprávneho vysielania sa zrodili začiatkom 20-tych rokov

minulého storočia vo Veľkej Británii. Krátko po spustení experimentálneho rozhlasového
vysielania zriadilo niekoľko súkromných podnikateľov Britskú vysielaciu spoločnosť – Bri-
tish Broadcasting Company (BBC), ktorá od roku 1922 uskutočňovala pravidelné vysielanie
z Londýna. V roku 1925 britský parlament zriadil osobitný výbor, ktorého úlohou bolo navrhnúť
zásady politiky v oblasti rozhlasového vysielania. Výbor dospel k názoru, že vo vzťahu
k novému informačnému prostriedku je v rovnakej miere neprípustný ako štátny, tak aj súkromný
monopol. Preto navrhol zachovať jedinú vysielajúcu organizáciu na báze existujúcej BBC, ale
žiadal zmeniť jej status na verejnoprávnu korporáciu (British Broadcasting Corporation).
V súlade s odporúčaniami výboru sa reorganizovala sústava riadiacich orgánov spoločnosti
a zaviedol sa nový spôsob financovania jej činnosti s cieľom zabezpečiť nezávislosť vysielania
a zodpovednosť voči verejnosti.

Britský model verejnoprávneho vysielania zostal na dlhé roky jediným nielen v Európe, ale
aj v Amerike. V USA sa rozhlas a neskôr televízia rozvíjali predovšetkým na komerčnej
podnikateľskej základni. V roku 1967 prijal Kongres zákon o zriadení Korporácie pre verejné
vysielanie – Corporation for Public Broadcasting (CPB) s cieľom podporiť neziskové lokálne
rozhlasové a televízne stanice, ktoré sa na americkej mediálnej scéne začali objavovať už v 50-
tych rokoch. V rokoch 1967 až 1969 sa pod patronátom CPB sformovala celoštátne koordinovaná
sieť neziskových televíznych staníc pod názvom Public Broadcasting Service (PBS), ktorá
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dnes združuje okolo 350 vysielateľov. Následne v roku 1970 začala v USA vysielať aj celoštátna
sieť verejnoprávneho rozhlasu pod hlavičkou National Public Radio (NPR). Aj v Európe –
obdobne ako v USA – sa rozhlasové vysielanie zrodilo ako štátom licencované súkromné
podnikanie, keď však politické elity pochopili ohromný potenciál rýchlo sa rozvíjajúceho
masového média, rozhlasové organizácie zoštátnili. Takýto údel postihol aj Radiojournal, prvú
rozhlasovú stanicu na území bývalého Československa, kde získal štát väčšinový podiel
v roku 1925.

Na rozdiel od USA, kde vzniklo verejnoprávne vysielanie ako výraz potreby kompenzovať
kultúrne deficity komerčného vysielania, v Európe organizovali národné štáty rozhlasové
a neskôr televízne vysielanie predovšetkým ako univerzálne dostupnú službu verejnosti, ktorú
až následne doplnilo komerčné vysielanie. Transformácia monopolných štátnych rozhlasových
a televíznych organizácií na verejnoprávne inštitúcie prebiehala v Európe v troch vlnách:

1. Prvá vlna obsiahla najväčšie západoeurópske krajiny, ktoré začali po druhej svetovej
vojne odštátňovať podľa vzoru BBC svoje vysielacie organizácie (Nemecko), v niektorých sa
však tento proces pretiahol až do začiatku 60-tych (Francúzsko), resp. polovice 70-tych rokov
(Taliansko);

2. Druhá vlna rozšírenia verejnoprávneho vysielania bezprostredne súvisela a nasledovala
po odstránení diktátorských režimov v Portugalsku, Španielsku a Grécku po roku 1974;

3. Tretia vlna rozvoja verejnoprávneho vysielania nastala v dôsledku pádu politického
režimu socialistických štátov strednej a východnej Európy po roku 1989.

Duálny systém rozhlasového a televízneho vysielania – čiže koexistencia verejnoprávneho
a súkromného rozhlasu a televízie – sa vo vyspelých západoeurópskych štátoch začal utvárať
v prvej polovici osemdesiatych rokov. Základné rozdiely medzi verejnoprávnym a súkromným
sektorom v rámci duálneho systému rozhlasového a televízneho vysielania možno
demonštrovať prostredníctvom nasledujúcich parametrov:

1. Zriadenie vysielateľa (právnou normou prijatou výkonnou alebo zákonodarnou mocou
štátu, resp. právnym aktom súkromnej právnickej alebo fyzickej osoby);

2. Vznik oprávnenia na vysielanie (na základe zákona alebo zmluvy so štátom, resp.
udelením licencie zo strany kompetentných štátnych orgánov);

3. Programové zameranie (úlohy verejnej služby rámcovo definované zákonom, resp.
programový formát vymedzený licenčnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona
o vysielaní);

4. Financovanie činnosti (verejné zdroje, t. j. koncesionárske poplatky a príspevky zo
štátneho rozpočtu, ako aj reklama, sponzoring a iné obchodné aktivity neohrozujúce poslanie
verejnej služby, resp. reklama, sponzoring a podnikateľské aktivity vysielateľa);

5. Regulácia, dohľad nad činnosťou (sústava riadiacich a dozorných orgánov, podiel
zákonodarnej moci, občianskych a profesijných organizácií na ich kreovaní, resp. nezávislý
regulačný orgán, dohliadajúci na plnenie licenčných podmienok a ustanovení zákona).

Rozvoj komerčného rozhlasového a televízneho vysielania priniesol popri nesporných
pozitívach aj viaceré problémy, či negatíva v oblasti vývoja prostriedkov masovej komunikácie
a ich funkcií v politickom a kultúrnom systéme demokratickej spoločnosti, ako napríklad:

– koncentrácia a globalizácia mediálneho a reklamného trhu;
– monopolizácia vlastníckej štruktúry a krížové vlastníctvo médií;
– unifikácia programovej ponuky;
– úpadok pôvodnej tvorby, obzvlášť v menších a ekonomicky menej rozvinutejších štátoch;
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– dominancia americkej televíznej a filmovej produkcie;
– jednostranný akcent na rozvoj zábavných žánrov, reality show a pod.;
– rozpor s tradičnými kultúrnymi, morálnymi a náboženskými hodnotami spoločnosti.

Vývoj podielu verejnoprávnych médií na európskom rozhlasovom a televíznom trhu

Podiel verejnoprávnych rozhlasov európskych krajín na trhu v roku 2004 dokumentuje
graf č.1. Priemerný podiel verejnoprávnych rozhlasov 26 európskych štátov na trhu v roku
2004 predstavoval 40,6 percenta, v roku 2000 42,4 percenta (26 štátov) a v roku 1995 dokonca
51,4 percenta (22 štátov). Znamená to, že v uplynulom desaťročí pokračoval trend oslabovania
dominantnej pozície verejnoprávneho sektora na európskom rozhlasovom trhu, jeho tempo sa
však v ostatných rokoch zreteľne spomalilo.

Graf č. 1
Podiel verejnoprávnych rozhlasov európskych štátov na rozhlasovom trhu
v rokoch 1995 až 2004 (%)

Zdroj: EBU Information and Strategic Network, Strategic Information Service

Napriek tomu si verejnoprávny rozhlas vo viacerých európskych štátoch tradične udržiava
dominantné postavenie. Ako príklad možno uviesť Rakúsko (podiel ORF na trhu v roku 2004
dosiahol 81 percent), kde však po zrušení vysielacieho monopolu verejnoprávneho rozhlasu
poklesol jeho podiel na trhu o viac ako 10 percent a škandinávske štáty, v ktorých verejnoprávne
rozhlasy ovládajú takmer dve tretiny relevantného trhu (Švédsko, Dánsko, Nórsko). Treba ale
dodať, že v Dánsku a Fínsku sa za posledné desaťročie znížil podiel verejnoprávneho rozhlasu
na trhu o 15, resp. 20 percent.

Významnú pozíciu na trhu má dlhodobo verejnoprávny rozhlas vo flámskej komunite
Belgicka (78,5 percenta) a vo Švajčiarsku, kde si od roku 2000 posilnil podiel o 15 percent
a dosiahol dve tretiny trhu.

Viac ako 50-percentný podiel na najväčších európskych rozhlasových trhoch si upevnili
ARD v Nemecku (56,7 percenta) a BBC vo Veľkej Británii (53,3 percenta) na rozdiel od
verejnoprávnych rozhlasov v Taliansku a Francúzsku, ktoré v roku 2004 dosiahli trhové podiely
okolo dvadsiatich percent.
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Po odstránení monopolu štátnych (verejnoprávnych) rozhlasov tranzitívnych štátov
strednej a východnej Európy a dynamickom rozvoji komerčného vysielania poklesol v roku
2004 v porovnaní s rokom 1995 podiel verejnoprávneho sektora na trhu v Poľsku, Maďarsku,
Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku o štvrtinu až tretinu. V Lotyšsku a Estónsku po roku
2000 trhový podiel verejnoprávnych rozhlasov naopak stúpa, v Česku a Slovinsku, kde sa
duálny systém rozhlasového vysielania stabilizoval už v prvej polovici 90-tych rokov, si udržiava
štvrtinový podiel na trhu.

Verejnoprávne rádiá predstavovali v roku 2004 v priemere tretinu (33,1 percenta) rozhlasového
trhu tranzitívnych štátov. Ich podiel naďalej klesá, aj keď pomalšie ako v druhej polovici 90-tych
rokov. Oproti roku 2001 sa znížil o vyše štyri percentá. Najvyšší podiel na trhu v roku 2004 spomedzi
desiatich analyzovaných štátov strednej a východnej Európy dosiahol verejnoprávny rozhlas
v Lotyšsku (46,0 percenta), Rumunsku a Estónsku (41,0, resp. 40,0 percenta). Slovenský rozhlas,
ktorého vysielacie okruhy predstavujú viac ako tretinu nášho rozhlasového trhu (37,1 percenta),
sa zaradil do stredu pomyselnej tabuľky. Na jej dolnom konci sú v tesnom slede verejnoprávne
rozhlasy Poľska a Litvy s trhovou pozíciou 24,0, resp. 23,0 percenta.

Z hľadiska konkurenčnej súťaže možno uvedené európske štáty rozdeliť do troch skupín:
1. Trhy s vysokou úrovňou deregulácie, t. j. veľkým počtom komerčných staníc a nižším

kombinovaným podielom verejnoprávnych staníc na trhu – Taliansko, Holandsko, Španielsko,
Litva, Veľká Británia, Bulharsko a francúzska komunita Belgicka;

2. Trhy s nižšou úrovňou deregulácie a menším podielom verejnoprávnych staníc na trhu
– Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Írsko a smeruje sem aj Slovensko;

3. Trhy s nižšou úrovňou deregulácie a vysokým podielom verejnoprávnych staníc na
trhu – Rakúsko, flámska komunita Belgicka, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko.

V troch štvrtinách z dvadsiatich skúmaných európskych štátov je lídrom na trhu vysielací
okruh verejnoprávneho rozhlasu, pričom jeho trhová pozícia sa pohybuje od 9,0 (Radio Uno
v Taliansku) do 48,0 percenta (NRK P1 v Nórsku). Líder slovenského rozhlasového trhu –
prvý vysielací okruh verejnoprávneho rozhlasu Rádio Slovensko – s trhovým podielom 34,0
percenta, uzatvára prvú tretinu najpočúvanejších rozhlasových staníc európskych štátov.

V súbore mladých poslucháčov vo veku 15 až 24 rokov sú na rozdiel od prezentovaných
údajov za celú skúmanú populáciu lídrami deviatich zo šestnástich analyzovaných európskych
trhov (56,2 percenta) komerčné stanice. Najvyšší trhový podiel v tejto skupine v roku 2003
mal tretí okruh rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu Hitradio Ö3 – 59,0 percenta, na Slovensku
najúspešnejšia komerčná stanica Rádio Expres s podielom na trhu 23,8 percenta.

Vývoj podielu verejnoprávnych televíznych staníc starých členských štátov Európskej
únie sa v období od roku 1995 do roku 2004 znížil o tri percentá a tvoril v priemere 36,1 percenta.
Najväčšou mierou sa o to pričinili verejnoprávne okruhy portugalskej (pokles o 16,1 percenta),
rakúskej (- 11,7 percenta) a švédskej televízie (- 11,3 percenta). Televízie verejnej služby
najväčších európskych krajín si svoje postavenie na trhu buď posilnili, napríklad ARD
v Nemecku (+ 4,7 percenta) alebo len mierne oslabili ako talianska RAI (- 3,6 percenta) a britská
BBC (- 6,4 percenta).

Odlišný charakter mal v dôsledku transformácie televízneho trhu vývoj v nových členských
štátoch Európskej únie. V sledovanom desaťročí sa tu podiel verejnoprávnych televízií na
národných trhoch znížil takmer o polovicu a v roku 2004 predstavoval 26,8 percenta, čo je
desať percentuálnych bodov pod úrovňou starých členských štátov Európskej únie.
Porovnanie vývoja podielu verejnoprávnych televíznych staníc 15 starých a 10 nových
členských štátov Európskej únie v rokoch 1995 až 2004 ilustruje graf č. 2.
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Graf č. 2
Porovnanie podielu verejnoprávnych televíznych staníc starých
a nových členských štátov Európskej únie v rokoch 1995 až 2004 (%)

S výnimkou Českej republiky, kde v hodnotenom období došlo k miernemu nárastu podielu
verejnoprávnej televízie na trhu (+ 4,6 percenta), ako aj Lotyšska, Poľska a Cypru, v ktorých
sa trhová pozícia verejnoprávnej televízie znížila o menej ako desať percent, zaznamenali ostatné
tranzitívne štáty výrazný prepad podielu verejnoprávnych televízií na trhu. Patrí medzi ne aj
Slovenská televízia, ktorá pred nástupom komerčnej Markízy kontrolovala takmer tri štvrtiny
(73,7 percenta) a v roku 2004 už len štvrtinu trhu (24,9 percenta). Ešte výraznejší ústup z pozícií
vykázala verejnoprávna televízia MT v Maďarsku (- 54,8 percenta) a spomedzi nových
kandidátskych krajín bulharská BNT (- 66,4 percenta). Podiel verejnoprávnych televíznych
staníc európskych štátov na trhu v roku 2004 zobrazuje graf č. 3.

Prudký pokles trhového podielu verejnoprávnych televízií nových členských štátov
Európskej únie úzko súvisí s budovaním duálneho systému vysielania. V rámci tohto procesu
začali najmä v druhej polovici 90-tych rokov na jednotlivých národných trhoch pôsobiť
komerčné televízne stanice, ktoré od svojho vzniku významne konkurovali bývalým štátnym
a neskôr transformovaným verejnoprávnym televíznym monopolom. Po konštituovaní základov
duálneho systému sa postavenie verejnoprávneho sektora televízneho vysielania
v tranzitívnych štátoch stabilizovalo, o čom svedčí skutočnosť, že jeho trhový podiel v roku
2004 sa oproti roku 2000 znížil len o dve percentá.

Najvyšší podiel na televíznom trhu v roku 2003 mali verejnoprávne okruhy poľskej TVP
a rakúskej ORF – 52,5, resp. 51,3 percenta. Významné postavenie na národnej televíznej scéne
si udržiavajú aj verejnoprávne kanály YLE (Fínsko), ARD (Nemecko), RAI (Taliansko), NRK
(Nórsko), RTE (Írsko), SVT (Švédsko) a VRT (flámska komunita Belgicka), ktorých trhový
podiel predstavuje 40 až 45 percent. Verejnoprávne stanice vo francúzskej komunite Belgicka,
Lotyšsku, Maďarsku, na Cypre, v Grécku a Litve netvoria naopak ani tretinu svojich národných
televíznych trhov.

Verejnoprávne stanice sú lídrami na televíznom trhu len v 13 z 29 monitorovaných európskych
štátov. Trojicu televízií s najvyšším podielom na trhu v roku 2003 tvorili komerčné stanice TV
Markíza (45,4 percenta), česká TV Nova (43,4 percenta) a bulharská bTV (40,6 percenta).
Spomedzi verejnoprávnych kanálov si najsilnejšie postavenie na trhu udržiavajú televízie
v škandinávskych krajinách – nórska NRK (40,6 percenta), fínska MTV 3 (38,1 percenta)
a dánska TV2 (35,2 percenta). Približne štvrtinový podiel na trhu v roku 2003 zaznamenali
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renomované verejnoprávne televízne okruhy vo Veľkej Británii (BBC 1), Taliansku (RAI 1),
Španielsku (TVE 1), Švédsku (SVT 1) a Rakúsku (ORF 2).

Graf č. 3
Podiel verejnoprávnych televíznych staníc európskych štátov na trhu v roku 2004 (%)

Zdroj: EBU Information and Strategic Network, Strategic Information Service, European Audiovisuel
Observatory.  2004 Yearbook, Volume 2.

Analýza priemernej sledovanosti rozhlasového a televízneho vysielania v roku 2004 v 25,
resp. 28 európskych štátoch dokumentuje, že napriek rýchlemu prieniku nových komunikač-
ných technológií zostávajú tradičné elektronické médiá verným spoločníkom súčasného
človeka. Podľa výskumov jeden respondent priemerne denne počúval 203 minút rozhlasového
a sledoval 211 minút televízneho vysielania, čo spolu tvorí takmer sedem hodín denného
časového fondu. Osobitne treba podčiarknuť skutočnosť, že v rozpore s prognózami niektorých
expertov sa pod vplyvom nových médií význam rozhlasového vysielania nemarginalizuje.
Naopak, v porovnaní s rokom 1995 sa jeho priemerná denná počúvanosť v skúmaných
európskych štátoch zvýšila o 25 minút.

Poslanie, politický rámec a financovanie verejnoprávneho vysielania v Európe

Dynamický rozvoj komerčného vysielania spôsobil, že verejnoprávne médiá boli prinútené
úporne brániť svoju legitimitu a hľadať novú identitu v kvalitatívne odlišných podmienkach
hospodárskej súťaže.

Konferencia Európskej vysielacej únie (EBU) v roku 1993 v svojej deklarácii Verejnoprávne
vysielanie – príležitosť pre Európu zdôraznila, že Európa môže byť hrdá na tradíciu svojho
verejnoprávneho vysielania. Koexistencia verejného a komerčného sektoru neznamená koncept
vysielania, v ktorom je všetko podriadené zákonom trhu a diktátu reklamy. Európa má právo
od rozhlasu a televízie očakávať, že aktívne prispejú k jej ďalšiemu vývoju a k posilneniu jej
identity, opierajúc sa o základné hodnoty tolerancie, názorového pluralizmu, slobody prejavu,
kritického ducha a humanizmu.

Význam deklarácie z hľadiska definície poslania a programových priorít verejnoprávneho
vysielania nestratil na svojej aktuálnosti, lebo aj dnes platí, že iba verejnoprávne vysielanie
môže ponúknuť súčasne:
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– Program pre všetkých (t. j. program pre široké i menšinové publikum, technicky prístupný
pre celú populáciu, zbavený akejkoľvek formy diskriminácie, pôsobiaci ako faktor spoločenskej
súdržnosti);

– Základnú a univerzálnu programovú skladbu, doplnenú tematickými kanálmi (nosné
vysielacie okruhy prinášajú univerzálne spravodajstvo a publicistiku, poznanie a zábavu,
tematické kanály prehlbujú viaceré prvky základnej programovej ponuky);

– Fórum na demokratickú diskusiu (objektívne, nezávislé, pluralitné spravodajstvo a
publicistika, podporujúce diskusiu, prehlbujúce znalosti a pomáhajúce objasniť problematiku);

– Neobmedzený prístup verejnosti k udalostiam mimoriadneho záujmu (priame prenosy
z významných spoločensko-politických udalostí, veľkých športových a kultúrnych podujatí,
uvádzanie hodnotných filmových diel);

– Vysoké kvalitatívne štandardy (rozvoj programovej tvorby, prehlbovanie etickej
a profesionálnej zodpovednosti tvorcov, zvyšovanie náročnosti divákov a poslucháčov na
kvalitu vysielania);

– Duch novátorstva (protiváha programovej uniformity a prejav odvahy tvoriť relácie bez
honby za vysokou sledovanosťou);

– Rozvoj pôvodnej tvorby (zachovanie pôvodnej národnej tvorby aj na ekonomicky a
jazykovo limitovaných trhoch, podpora európskej produkcie);

– Výkladnú skriňu kultúry (podpora duchovného a kultúrneho života, výmena kultúrnych
hodnôt, spolupráca s kinematografiou, divadlom, hudobnými a inými kultúrnymi inštitúciami);

– Príspevok k posilneniu európskej identity a jej kultúrnych a sociálnych hodnôt
(cezhraničný tok informácií, ideí, kultúrnych hodnôt, podiel na rozvoji verejnoprávneho
vysielania v strednej a východnej Európe);

– Určujúcu silu technického rozvoja a výskumu (nové technológie výroby a distribúcie
televíznych a rozhlasových programov, audiovizuálnych diel, výskum a vývoj európskych
štandardov, garancia prístupu všetkých k čo najvyššej technickej kvalite za čo najnižšiu cenu).

Politický rámec verejnoprávneho vysielania programovo vymedzila rezolúcia Štvrtej
európskej konferencie ministrov o politike v oblasti prostriedkov masovej komunikácie v Prahe
7. – 8. decembra 1994 pod názvom Budúcnosť verejnoprávneho vysielania. Členské štáty
Rady Európy potvrdili svoj záväzok:

– Zachovať a rozvíjať silné verejnoprávne vysielanie v prostredí charakterizovanom čoraz
tvrdšou konkurenčnou ponukou programových služieb a rýchlymi technologickými zmenami;

– Zabezpečiť aspoň jednu komplexnú programovú službu so širokým typovým spektrom,
zahŕňajúcu informácie, vzdelávanie, kultúru i zábavu, dostupnú celej verejnosti a tam kde je to
možné, aj dodatočné programové služby napríklad vo forme tematických kanálov;

– Jasne – v súlade s príslušnou domácou legislatívou a v duchu vnútroštátnej praxe, pri
rešpektovaní svojich medzinárodných záväzkov – definovať poslanie, úlohy a zodpovednosť
verejnoprávnych vysielateľov a zabezpečiť ich redakčnú nezávislosť voči rôznym politickým
a ekonomickým zásahom;

– Zaručiť pre verejnoprávnych vysielateľov stále a primerané zdroje, nevyhnutné na
plnenie ich úloh.

Zúčastnené štáty sa zhodli na tom, že verejnoprávni vysielatelia musia v rámci svojich
všeobecných povinností a bez toho, aby sa im upierali niektoré špecifickejšie obmedzenia,
plniť v zásade nasledujúce úlohy:
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– Stať sa prostredníctvom svojej programovej politiky spoľahlivým zdrojom informácií
pre všetkých členov spoločnosti a faktorom sociálnej súdržnosti a integrácie všetkých
jednotlivcov, skupín a komunít;

– Vytvárať fórum pre verejnú diskusiu a poskytnúť tak priestor pre čo najširšiu škálu
názorov a stanovísk;

– Vysielať nestranné a nezávislé spravodajstvo, informácie a komentáre;
– Cieľavedome tvoriť pluralitnú, novátorskú a pestrú programovú skladbu s vysokými

etickými a kvalitatívnymi štandardami, pričom kritériá kvality by sa nemali podriaďovať tlakom
trhu;

– Štrukturovať programovú skladbu a služby tak, aby boli zaujímavé pre široké publikum
a súčasne reagovať na potreby menšinových skupín;

– Reflektovať rozmanitosť filozofických ideí a náboženského presvedčenia v spoločnosti
s cieľom posilňovať vzájomné pochopenie a toleranciu a napomáhať vzťahy medzi komunitami
v zmiešaných etnických a multikultúrnych spoločnostiach;

– Prostredníctvom svojich programov aktívne prispievať k lepšiemu pochopeniu a šíreniu
národného a európskeho kultúrneho dedičstva v celej jeho rozmanitosti;

– Zabezpečiť významný podiel domácej produkcie, osobitne celovečerných filmov,
dramatickej tvorby a iných tvorivých diel, pričom treba mať na zreteli nevyhnutnosť využívať
nezávislých producentov a kooperovať s filmovým sektorom;

– Rozširovať možnosti výberu, ktorými disponujú diváci a poslucháči a ponúkať im aj
také programové služby, aké bežne nezabezpečujú komerční vysielatelia.

Výbor ministrov členských štátov Rady Európy prijal v roku 1996 závažný dokument –
Odporúčanie č. R (96) 10 o zabezpečení nezávislosti verejnoprávneho vysielania – v ktorom
opätovne potvrdil životne dôležitú rolu verejnoprávneho vysielania ako podstatnej zložky
pluralitnej komunikácie, dostupnej tak na celoštátnej, ako i regionálnej úrovni každému
jednotlivcovi a poskytujúcej základný a ucelený okruh programových služieb v oblasti
informácií, vzdelávania, kultúry a zábavy. Zdôraznil potrebu ďalej rozvíjať princípy nezávislosti
verejnoprávnych vysielateľov, zakotvené v rezolúcii Štvrtej európskej konferencie ministrov
v Prahe v roku 1994 o budúcnosti verejnoprávneho vysielania v kontexte politických,
ekonomických a technologických zmien v Európe.

Výbor ministrov odporučil vládam členských štátov zahrnúť do svojej národnej legislatívy
alebo regulačných pravidiel ustanovenia garantujúce nezávislosť a inštitucionálnu autonómiu
verejnoprávnych vysielateľov, založenú na pevnom právnom a finančnom rámci ich činnosti.

Analýza podielu jednotlivých zdrojov na financovaní verejnoprávnych médií v roku 2003
na príklade 45 rozhlasových a televíznych organizácií európskych štátov dokumentuje, že
koncesionárske poplatky zostávajú hlavným zdrojom hospodárenia verejnoprávnych médií
(pozri graf č. 4). V štruktúre finančných zdrojov predstavujú od desiatich percent v prípade
dánskej televíznej stanice TV2 do 99,4 percenta v portugalskom verejnoprávnom rozhlase
RDP. V priemere tvoria koncesionárske poplatky 46,6 percenta príjmov skúmaných
verejnoprávnych médií.

V tretine zo skúmaných európskych štátov (Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Holandsko,
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Srbsko a Čierna Hora a Španielsko) sa však
koncesionárske poplatky neplatia.

Druhým významným zdrojom príjmov verejnoprávnych médií je reklama a sponzoring.
Reklama slúži ako doplnkový zdroj k príjmom z koncesionárskych poplatkov a spravidla tvorí
od jedného do troch percent (napríklad ARD a ZDF v Nemecku, ČRo v Česku) až do viac ako
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tretiny všetkých rozpočtových prostriedkov (RTE v Írsku, RAI v Taliansku, HRT v Chorvátsku,
PBS na Malte a pod.). V priemere predstavuje reklama spolu s príjmami zo sponzoringu
22,6 percenta rozpočtu skúmaných verejnoprávnych médií.

V prípade niektorých verejnoprávnych televízií škandinávskych štátov vzhľadom na
špecifické modely financovania (MTV OY vo Fínsku, TV2 v Nórsku a TV2 v Dánsku), ako aj
RTVE v Španielsku, kde sa neplatia koncesionárske poplatky, sú príjmy z reklamy hlavným
zdrojom hospodárenia a tvoria od troch štvrtín do viac ako deväť desatín ich rozpočtu.

Reklama nie je zdrojom príjmov verejnoprávnych médií vo Veľkej Británii, Švédsku
a Luxembursku. V Dánsku, Fínsku, Nórsku a Portugalsku sa z reklamy nefinancuje verejnoprávny
rozhlas.

Väčšina európskych krajín – ako starí členovia Európskej únie, tak aj tranzitívne štáty –
uplatňujú ako zdroj financovania verejnoprávnych médií aj verejné zdroje. Vo viacerých
prípadoch predstavujú verejné zdroje dominantnú časť ich rozpočtových príjmov od vyše 60
percent v prípade verejnoprávnej televízie v Portugalsku či flámskej časti Belgicka do viac ako
94,7 percenta u bulharskej a luxemburskej televízie verejnej služby. V priemere tvoria verejné
zdroje štvrtinu (26 percent) príjmov skúmaných verejnoprávnych médií.

Graf č. 4
Verejnoprávne médiá s najvyšším podielom financovania
z koncesionárskych poplatkov v roku 2003 (%)

Spracované podľa: EBU Guides .Volume 4 : EBU Members’ key financial and personal data.February
2005, s. 1 – 6 a OMV SRo

Pravidlá financovania verejnoprávnych vysielateľov – zdôrazňuje sa v Odporúčaní výboru
ministrov členských štátov Rady Európy č. R (96) 10 o zabezpečení nezávislosti
verejnoprávneho vysielania – musia vychádzať zo zásady, že členské štáty sústavne poskytujú,
a ak je to potrebné, vytvoria náležitý, stabilný a transparentný finančný rámec, ktorým sa
pre verejnoprávne organizácie zabezpečia prostriedky, nevyhnutné na plnenie ich poslania.

Tam, kde sa financovanie verejnoprávnych vysielateľov zakladá výlučne alebo čiastočne
na pravidelných či mimoriadnych príspevkoch zo štátneho rozpočtu alebo na koncesionárskych
poplatkoch, uplatňujú sa nasledujúce zásady:
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– Rozhodovacie právomoci orgánov, od ktorých závisí financovanie verejnoprávneho
vysielateľa a stojacich mimo tohto vysielateľa, nesmú byť priamo alebo nepriamo zneužívané
na akékoľvek zasahovanie do redakčnej nezávislosti a inštitucionálnej autonómie organizácie;

– Výška príspevku alebo koncesionárskeho poplatku sa určí po konzultácii s príslušným
verejnoprávnym vysielateľom, pričom sa vezme do úvahy vývoj nákladov na jeho aktivity,
a to takým spôsobom, ktorý umožní organizácii v plnej šírke napĺňať jej rozmanité úlohy;

– Platby príspevkov alebo koncesionárskych poplatkov sa realizujú tak, aby sa zaručila
kontinuita aktivít verejnoprávneho vysielateľa a umožnilo sa mu dlhodobé plánovanie;

– Pri využívaní príspevkov alebo koncesionárskych poplatkov verejnoprávnym
vysielateľom treba dodržiavať zásadu nezávislosti a autonómie;

– Tam, kde sa príjmy z príspevkov alebo koncesionárskych poplatkov delia medzi viacero
verejnoprávnych vysielateľov, treba dodržať postup, ktorým sa spravodlivo uspokoja potreby
každej organizácie.

Systém financovania verejnoprávnych médií z verejných zdrojov sa po nástupe komerčnej
televízie dostáva podľa jej zástancov do rozporu so zásadami poskytovania služieb na
komerčnom základe, ako ich definovali rímske zmluvy. Paragraf 92, ktorý ustanovil, že štátna
pomoc, narušujúca hospodársku súťaž je neprípustná, sa stal právnou oporou početných
sťažností a žalôb komerčných vysielateľov z Talianska, Francúzska, Španielska a Portugalska.

Významnou podporou tradičného modelu financovania verejnoprávnych médií sa v roku
1997 stalo prijatie Protokolu o verejnoprávnom vysielaní ako súčasti Amsterdamskej zmluvy.
V súlade s ním má každý členský štát právo ustanoviť vysielanie verejnej služby, vymedziť
jeho poslanie a zabezpečiť financovanie, lebo verejnoprávne vysielanie je nezastupiteľné
vzhľadom na demokratické, sociálne a kultúrne potreby spoločnosti a zachovanie plurality
médií.

Mechanizmus financovania by sa podľa Protokolu mal riadiť zásadami proporcionality
a transparentnosti:

– Zásada proporcionality znamená, že verejné zdroje možno použiť len na plnenie úloh
verejnej služby, a to iba v rozsahu na to nevyhnutnom;

– Zásada transparentnosti vyžaduje jasné definovanie poslania verejnej služby
v jednotlivých členských štátoch EÚ, zabezpečenie priehľadnosti financovania a uplatnenia
princípu oddeleného účtovníctva pre komerčné aktivity verejnoprávnych inštitúcií.

Uvedené zásady môžu utvoriť solídny základ na rozvoj verejnoprávneho vysielania
a súčasne v žiaducej miere rešpektovať zásady slobodného podnikania a hospodárskej súťaže,
nevyhnutných na činnosť súkromných vysielateľov v podmienkach duálneho systému
vysielania.

Amsterdamský protokol však neznamenal koniec sporov o otázke štátnej podpory
verejnoprávnych médií, preto Komisia EÚ v roku 2001 vydala dokument (Communication from
the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting), ktorým
sa detailne určujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci vysielateľom verejnej služby. Komisia
aj naďalej ponecháva členským štátom právo definovať ciele verejnej služby a jej financovanie,
vyhradzuje si však právo zasiahnuť v prípadoch, keď by sa poskytovaním štátnej pomoci
prekročili hranice verejnej služby a dotovala sa komerčná činnosť, ktorú môžu zabezpečovať
bez nárokov na príspevok aj súkromní vysielatelia. O aktuálnosti a principiálnosti tohto sporu
svedčia pokračujúce aktivity významných európskych mediálnych skupín, ktoré neustále
upozorňujú na „rastúcu podobnosť verejného a súkromného vysielania“, na „privilégiá
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vysielateľov verejnej služby“ a na ich expanziu do oblasti interaktívnych služieb, ktoré umožňujú
nové informačné technológie.

O financovaní verejnoprávnych médií v kontexte rozvoja duálneho systému vysielania sa
už niekoľko rokov diskutuje aj na Slovensku. Napriek tomu sa dodnes nepodarilo presadiť
systémové riešenie, ktorým by sa garantoval dlhodobý stabilný finančný rámec
zabezpečovania funkcií verejnej služby. Naopak, viacročný finančný deficit a navršovanie
hospodárskych strát sa navrhovalo riešiť redukciou rozsahu verejnej služby, čo by v súčasnej
etape prechodu na digitálne vysielanie obzvlášť diskvalifikovalo verejnoprávne médiá
v konkurenčnom boji s komerčnými rádiami a televíznymi kanálmi.

Pozrime sa na tento problém na základe analýzy financovania verejnoprávnych médií
európskych štátov a osobitne nových členských krajín Európskej únie v roku 2003 v prepočte
na 1 obyvateľa za rok v eurách (pozri graf č. 5).

Priemer výdavkov na činnosť verejnoprávnych médií v starých členských štátoch
Európskej únie (EÚ 15) predstavoval v roku 2003 v prepočte na jedného obyvateľa 63,8 eura
a priemer štátov, ktoré v súčasnosti tvoria Európsku úniu (EÚ 25) – 46,0 eura. Získané údaje
odrážajú veľkosť a silu ekonomík jednotlivých štátov, ich sociálny systém a životnú úroveň,
tradíciu a model financovania verejnoprávnych médií.

Aj keď pri posudzovaní finančného zabezpečenia verejnoprávnych médií na Slovensku
zohľadníme uvedené skutočnosti, 11,5 eura za rok je vzhľadom na ekonomickú silu Slovenska,
predstavujúcu približne 50 percent priemeru HDP na obyvateľa Európskej únie, žalostne málo.

Graf č. 5
Financovanie verejnoprávnych médií európskych štátov v roku 2003 v prepočte na 1 obyvateľa
za rok (v eurách)

Spracované podľa: EBU Guides.Volume 4 : EBU Members’ key financial and personal data.February
2005, s. 1 – 6

Záver

Jedným z kľúčových bodov debát o budúcnosti verejnej služby je otázka, či by si mala
zachovať svoj doterajší široký žánrový a tematický rozsah, alebo by sa mala venovať výlučne
menšinovým záujmom, a tak sa stať kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou s marginálnou
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sledovanosťou, ktorá by zabezpečovala podobne ako v USA len to, čo komerčný sektor nie je
schopný divákom či poslucháčom poskytnúť.

Stanovisko Európskej únie k tejto otázke – vyjadrené jej Komisiou – je jednoznačné:
„Definícia mandátu verejnej služby spadá do kompetencie členských štátov, ktoré o ňom
môžu rozhodovať na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Pri výkone tejto právomoci
musí byť zohľadnený komunitný koncept služieb všeobecného hospodárskeho záujmu.
Vzhľadom na špecifický charakter vysielaceho sektoru možno považovať za legitímnu širokú
definíciu, podľa ktorej sa daný vysielateľ poveruje úlohou zabezpečiť vyvážený a rozmanitý
program v súlade s určeným zadaním pri zachovaní primeranej veľkosti publika, a to na
základe ustanovenia Protokolu podľa článku 86(2). Takáto definícia by mala byť v súlade
s cieľmi napĺňania demokratických, sociálnych a kultúrnych potrieb danej spoločnosti a mala
by zaručovať pluralizmus, vrátane kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.“

Ako vyplýva z citátu, Európska únia zatiaľ ponecháva otvorený priestor širokému poňatiu
verejnej služby, ktoré ponúka aj programové typy a žánre, charakteristické pre komerčné televízie.
Viaceré európske štáty však v snahe obmedziť prejavy komercializácie verejnoprávneho vysielania
v ostatných rokoch prechádzajú od tzv. autonómneho modelu verejnej služby na model
kontrolovanej služby. V praxi má tento model podobu záväzných niekoľkoročných kontraktov
medzi štátom a prevádzkovateľmi verejnoprávnych médií, ktoré na jednej strane kvantitatívne
i kvalitatívne konkretizujú požiadavky verejnej služby, na druhej strane rámcovo definuje materiálne
a finančné zabezpečenie verejnej služby. Takéto zmluvy sa v ostatných rokoch uplatnili, resp.
prerokúvali v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nórsku,
Portugalsku, Švajčiarsku, Taliansku, Turecku a Veľkej Británii.

Koexistencia verejnoprávnych a komerčných médií v značnej miere stimulovala
modernizáciu a rozšírenie spektra i kvality programovej ponuky rozhlasového a televízneho
vysielania. Nadnárodné mediálne koncerny však v záujme svojich komerčných cieľov
v konkurenčnom boji s verejnoprávnym sektorom využívajú všemožné právne, ekonomické
a obchodné nástroje.

V rámci rokovaní na úrovni Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Všeobecnej dohody
o obchode a službách (GATS) sa presadzuje názor, že audiovizuálne služby možno považovať
za bežné tovary a netreba k nim uplatňovať osobitný prístup. Zákonodarstvo Európskej únie
o hospodárskej súťaži sa zneužíva na útoky na financovanie verejnoprávnych médií.
Spochybňuje sa aj ich právo rozširovať sféru pôsobnosti na nové oblasti a služby. Argumentuje
sa tým, že interaktívne služby v rámci digitálneho vysielania umožnia uspokojiť všetky
požiadavky divákov a poslucháčov, teda aj verejnej služby, ktorú v súčasnosti plnia
verejnoprávne médiá. Neexistujú však nijaké garancie kvality a nezávislosti takéhoto vysielania,
ako aj toho, či sa bude poskytovať bezplatne, bude všeobecne a časovo neobmedzene
dostupné. Navyše absentuje právna úprava digitálneho vysielania a internetových projektov
verejnoprávnych vysielateľov, čo môže negatívne ovplyvniť ich schopnosť šíriť vysielanie
prostredníctvom nových komunikačných technológií.

Ako sa konštatuje v Odporúčaní Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 1641 (2004),
verejnoprávne vysielanie prežíva krízu identity, lebo sa nezriedka pokúša zlúčiť svoje poslanie
s bojom za vysokú sledovanosť a nevyhnutnosťou udržať si určitú časť publika v záujme
potvrdenia svojej spoločenskej roly, ako aj získania príjmov z reklamy. Je preto nevyhnutné,
aby európske štáty a celé medzinárodné spoločenstvo vypracovali všeobecné štandardy
a profesionálne normy verejnoprávneho vysielania, ktoré by sa mohli stať východiskom pre
národné politiky v tejto oblasti. V súvislosti s tým sa navrhuje prijať zásadne nový programový
dokument o verejnoprávnom vysielaní, ktorý by kriticky zhodnotil vývoj po pražskej konferencii
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ministrov v roku 1994 a stanoviť v ňom kritériá a mechanizmy hodnotenia rozvoja
verejnoprávneho vysielania ako významnej súčasti demokracie a rozvoja informačnej
spoločnosti.

„Verejnoprávne vysielanie sa zrodilo v západnej Európe a rozvíjalo sa tak, že sa prirodzene
prispôsobovalo potrebám zrelej, ustálenej demokracie. V strednej a východnej Európe sa
však ešte v sociálnom zmysle neukotvilo, lebo sa „presadilo“ do prostredia, kde nebola
rozvinutá nevyhnutná politická a riadiaca kultúra, v ktorom je stále ešte slabá občianska
spoločnosť, nedostatok zdrojov a nízka oddanosť hodnotám verejnej služby.“ S uvedeným
záverom Odporúčania Parlamentného zhromaždenia Rady Európy možno len ťažko polemizovať,
naše poznatky však svedčia o tom, že myšlienka verejnoprávneho vysielania padla na
Slovensku i v iných štátoch strednej a východnej Európy na úrodnú pôdu a zapúšťa pevné
korene.

Na jednej strane sa na Slovenskú republiku v plnom rozsahu vzťahuje kritika, že neplní
záväzky v oblasti podpory a rozvoja systému verejnoprávneho vysielania, ktoré prevzala na
Štvrtej európskej konferencii ministrov pre oblasť kultúry a masovej komunikácie v roku 1994
v Prahe. Na pozadí záväzných dokumentov a odporúčaní európskych inštitúcií, ktorých je
Slovensko členom, vyznieval napríklad prístup kompetentných orgánov k zabezpečeniu
finančného rámca činnosti verejnoprávnych médií viac ako rozporuplne. Namiesto
systémových riešení, podporujúcich finančnú a programovú nezávislosť Slovenského
rozhlasu a Slovenskej televízie, sa vyvíjal tlak na redukciu zákonom definovaných funkcií
verejnej služby, oslabovala sa produkčná a celková konkurenčná schopnosť verejnoprávnych
médií v súťaži s komerčnými vysielateľmi.

Na druhej strane si napriek zložitosti procesu spoločenských a vnútropolitických zmien,
absencii stratégie rozvoja systému prostriedkov masovej komunikácie v podmienkach
samostatného Slovenska verejnoprávne médiá zachovali vysokú kredibilitu a priazeň značnej
časti verejnosti. Dokumentuje to aj skutočnosť, že približne 93 percent účastníkov
reprezentatívneho prieskumu, ktorý v marci 2005 uskutočnil Odbor mediálneho výskumu
Slovenského rozhlasu zastávalo názor, že v našom mediálnom systéme majú popri komerčných
prostriedkoch masovej komunikácie nezastupiteľné miesto aj Slovenská televízia a Slovenský
rozhlas ako verejnoprávne inštitúcie. Opodstatnenosť existencie verejnoprávnych médií
nevideli iba tri percentá opýtaných.

Verejnoprávne médiá považovali občania za v najvyššej miere nezávislé spomedzi všetkých
prostriedkov masovej komunikácie na Slovensku. Dve tretiny súboru dospelej populácie SR
(66,4 percenta) označili Slovenský rozhlas a takmer tri pätiny Slovenskú televíziu (59,0 percenta)
za úplne alebo skôr nezávislé médium. Podstatne menej účastníkov výskumu si to však myslí
o komerčných televíznych a rozhlasových staniciach, ktoré hodnotila ako nezávislé len o niečo
viac ako tretina oslovených (34,2, resp. 36,8 percenta). Aj preto možno vysloviť presvedčenie,
že hodnoty verejnoprávneho vysielania si na Slovensku získavajú stále širšiu podporu
občianskej spoločnosti. Ich presadzovanie a kultivácia je významným prínosom k prehlbovaniu
demokratického charakteru politického systému spoločnosti, rozvoja kultúry a národnej
identity jej občanov.

Adresa autora: PhDr. IVAN SEČÍK, PhD., e-mail: ivan.secik@culture.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR,, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava,

tel.: 02/59 39 11 01
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Keď sa obzrieme…

DARINA  VAŠIČKOVÁ

K ľ ú č o v é  s l o v á :  jubileum televízie – história televíznej produkcie – televízne
programy pre deti – televízni diváci – kam smeruje Slovenská televízia

Iba akosi úchytkom, hanblivo si televízia pripomenula svoje
výročie. Niet však dôvod na ostych, veď za roky svojej existencie si
STV našla cestu do každej rodiny. Iba ak by akási červeň na líci
pramenila z pohľadu do zrkadla. A z otázky. Pracujem v Slovenskej
televízii a čo robím pre televízneho diváka?

Pohľad do histórie

Na Slovensku sa história televízie začala písať pred päťdesiatimi
rokmi. Vkročila do života ľudí, aby sa stala jeho pevnou súčasťou.
Začiatok televízie je úzko spätý s existenciou rozhlasu na Slovensku.
Pri tridsiatom výročí rozhlasu u nás, začala 3. novembra 1956 vysielať

televízia, ktorá odvysielala program práve k jubilejnému výročiu rozhlasu a k vzniku televízneho
vysielania na Slovensku. Spočiatku bolo televízne vysielanie u nás značne obmedzené, nakoľko
televízny signál z jedného vysielača na bratislavskom Kamzíku pokrýval iba časť vtedajšieho
Západoslovenského kraja. Až neskôr sa z Televízneho štúdia Bratislava stala televízia pre
každého na celom Slovensku. Slovenská televízia sa formovala sa ako súčasť Československej
televízie. Po celý čas sa usilovala byť slovenskou, no stala sa ňou až po rozdelení ČSFR, keď
sa rozpadla Československá televízia. Avšak cesta k STV bola veľmi komplikovaná. Bola
ovplyvňovaná kultúrnym ale i spoločensko-politickým vývojom a sťažovala to aj skutočnosť,
že STV zastávala vtedy dominantnú pozíciu v bezkonkurenčnom prostredí.

Osobitosťou a jedinečnosťou vývoja televízie u nás bolo, že sa rýchlym spôsobom preniesla
cez preberanie a šírenie artefaktov z mimotelevíznych zdrojov k tvorbe vlastných televíznych
diel, z ktorých sa prevažná väčšina stala základom Zlatého fondu. Gros tvorí tvorba pre deti
a mládež, najmä série večerníčkovských rozprávok, z ktorých najžiadanejší je seriál Marianny
Grznárovej: Pásli ovce valasi. K poznávaniu slovenskej kultúry českými divákmi ako aj
k vzájomnému poznávaniu a kultúrnemu obohacovaniu sa, veľmi prispeli dramatické diela,
ktoré boli vysielané v rámci bratislavských pondelkov.

„Ich tradícia sa píše od januára 1959, kedy televízia vysielala denne. Celý pondelkový
program sa pripravoval v Bratislave. Začínal sa o 18. hodine vysielaním pre deti, potom
pokračoval športom a aktualitami a o 19. hodine v prime time sa vysielal súhrnný prehľad
najdôležitejších udalostí predošlého týždňa. Hlavný večerný program, ktorý sa začínal
o 19:30 tvorili predovšetkým televízne inscenácie. Spočiatku to boli dramatické diela
z divadiel sprístupňované televíznymi prenosmi. Prvá televízna inscenácia hry V. Novotného
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– Dovidenia Lucien bola odvysielaná v roku 1957. Prvou pôvodnou televíznou hrou bol
Príbeh Verony Tkáčovej (P. Sever, 1958).“1

Okolo roku 1968 nastalo určité kultúrne i umelecké uvoľnenie. Bolo možné nakrúcať i adaptácie
diel západných autorov, ktoré však bolo čoskoro zabrzdené. Televízia ale mala aj tak zásluhu na
šírení myšlienok Pražskej jari. Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy sa situácia podstatne
zdramatizovala a zhoršila. Opäť nastala tvrdá cenzúra a televízia bola odsúdená prakticky na zánik.
Diela zahraničných autorov boli odsudzované, ideológovia viac preferovali divácky neúspešné a
nezaujímavé inscenácie historických udalostí politického významu.

Farebný program na Slovensku sa prvýkrát vysielal 14. februára 1970. Išlo o prenos z
Majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách, ktorý videli diváci v 30 krajinách sveta
vrátane Československa.

Po niekoľkých rokoch sa v STV vyprofilovalo množstvo televíznych osobností. Svoje
nadobudnuté praktické i teoretické zručnosti a poznatky odovzdali iným. Vyrástlo tak nemálo
televíznych odborníkov, redaktorov, moderátorov, dramaturgov či režisérov, ktorí neskôr
obohatili svojimi skúsenosťami vznikajúce komerčné televízie.

Slovenská televízia

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii2  zriadil verejnoprávnu televíziu.
Ešte pred vznikom konkurenčných komerčných médií3, mala dôležitú úlohu, keďže bola prvá.
No prvenstvo mala verejnoprávna televízia nielen na mediálnom trhu, ale aj pri tvorbe verejnej
mienky. Federálne zhromaždenie ČSFR začiatkom decembra v roku 1992 prijalo zákon o zrušení
Československej televízie4. Federálny program F 1 zanikol5,  no a od 1. januára 1993 začala
vysielať Slovenská televízia na dvoch programoch6  pre celé územie SR. Na vysielaní sa podieľala
približne jednou tretinou. Najviac do vysielania zasiahol komplikovaný spoločenský a politický
vývoj, ktorý v značnej miere ovplyvnil aj samotné fungovanie tejto inštitúcie. Počas dvanástich
rokov sa v Slovenskej televízii vystriedalo 13 manažmentov. Do bezproblémového fungovania
verejnoprávnej inštitúcie zasiahlo aj výrazné zvyšovanie cien najmä materiálových
a technologických vstupov a tým sa zvýšili i náklady Slovenskej televízie na vysielanie a
rovnako na údržbu a správu jej archívov. STV je pritom pre určitý typ programov dominantným
zadávateľom. Najmä ak ide o detské relácie, animovanú či dramatickú tvorbu alebo menšinové
a špecializované vysielanie.

Päťdesiate výročie televízie na Slovensku

Prvýkrát začala Československá televízia vysielať 1. mája 1953. Od roku 1956 vysielala už
aj Slovenská televízia. V tomto roku teda oslavujeme päťdesiate výročie televízie u nás. Bedňa
s pohyblivými obrázkami pôsobila ako magnet, ako skutočný zázrak a fascinuje svojím vývojom
a možnosťami aj dodnes. V minulosti celé rodiny, dokonca aj susedstvá sa spájali, aby sa
spoločne stretli pred obrazovkou. Od tých čias sa televízia stala „partnerom“ rodiny. Okrem
obrazu a technických záležitosti televízneho prijímača sa zdokonaľovali i relácie.

1 História. [cit. 2006-03-29]. In stv.sk. Dostupné na internete: http://www.stv.sk/article.php?id=36&c=8
2 Zákon o Slovenskej televízii č. 254/1991 Zb.
3 31. augusta 1996 vznikla prvá komerčná, konkurenčná televízia TV Markíza.
4 Zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Československej televízie prijatý 2. decembra 1992 Federálnym

zhromaždením.
5 Federálny program zanikol 31. decembra 1992 spolu s ČSFR.
6 Prvý program STV1 a druhý STV2.

http://www.stv.sk/article.php?id=36&c=8
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V roku 2006 oslávila Slovenská televízia už svoje päťdesiate výročie. Za päť desaťročí
svojej existencie sa stala verejnoprávna televízia vyzretejšou a profesionálnejšou. Prihovárala
sa recipientom materinským jazykom, ale nezabúdala ani na menšiny žijúce na Slovensku.
Prispôsobovala a zdokonaľovala vysielanie aj pre ne. No neupustila od svojej prvoradej úlohy
byť prínosná pre diváka. Ten jej dal šancu a televízia sa postupne dostala do každej rodiny.
Učila, ale aj vypĺňala voľný čas, najmä mladým. Stala sa neodmysliteľnou súčasťou nášho
života a zdá sa to byť priam neuveriteľné, že už pol storočie ňou je. Slovenská televízia sa stala
nenahraditeľným kultúrnotvorným fenoménom. Jej vstup do života Slovenska rozhýbal
kultúrnym priestorom. Práve televízia dala nový impulz pre transformáciu nových profesií.
Spočiatku boli pre nové médium nápomocné tie staršie, ako printové a auditívne médiá
a následne sa museli prispôsobiť svojmu novému mediálnemu kolegovi na trhu, ktorý sa po
krátkom čase stal dostupný každému a získal si svoje prvenstvo. I keď pred viac než pred
desaťročím prešla STV zložitým procesom transformácie. Stala sa z nej nezávislá, verejnoprávna,
národná, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Vstupovala do demokratických obmien
a rozširovala i vedomosti o demokracii. Postupne vybudovala priestor pre spravodajstvo
z domáceho politického, hospodárskeho i kultúrneho ale aj sociálneho života. Čím postupne
začlenila Slovensko do toku informácií bližšie k svetu. Tvorcovia po celý čas hľadali tie
najprijateľnejšie cesty k televíznemu divákovi, zamýšľali sa nad spôsobom a hľadali možnosti,
ako vytvoriť pre diváka vhodný a príťažlivý program. Bola to pre nich a neustále pre
pracovníkov Slovenskej televízie je prvoradou záležitosťou vychádzať divákovi v ústrety
a dať mu to najlepšie prostredníctvom obrazovky.

V prvých desaťročiach STV upevňovala národnú kultúru, upevňovala identitu
a napomáhala vzdelávanie a výchovu. Verejnosti prinášala zaujímavosti nielen z domáceho
diania ale aj zo sveta. Stala sa obľúbenou medzi všetkými generáciami. Za päť desaťročí
televízia vychovala niekoľko generácií. Dovolila divákovi nazrieť do oblasti športu, kultúry,
politiky i duchovného života. Jej prínos pre spoločnosť je nevyčísliteľný. Vniesla do
komunikačného priestoru nové, dovtedy nepoznané technológie a možnosti.

Ak sa divák obzrie späť, spomenie si na začiatky televízneho vysielania na Slovensku, na
inscenácie, programy pre deti a mládež, športové vysielanie. To všetko spájali svojimi príjemnými
vzhľadmi a hlasmi hlásateľky.

Pamätné pondelky z Bratislavy

Hlavná redakcia literárno-dramatického vysielania pripravovala na každý pondelok
inscenáciu v premiérovom vysielaní. Samozrejmosťou boli inscenácie zamerané na Vianoce
a s nimi spojené sviatočné dni. O tom bližšie hovorí dramaturgička Jana Liptáková.

Ktorá bola vaša prvá hraná inscenácia?
Prvá hraná inscenácia, ktorú som robila, bola od Štefana Rysuľu – Ako sa Štrbania

s Važťanmi o Šándora bujaka bili. Túto ľudovú hru sme natáčali v exteriéroch Liptovskej
Tepličky a účinkovali v nej herci z Bratislavy, Nitry, Zvolena a Martina. Režíroval to Oto Katuša,
môj kamarát, ktorý prešiel z košického divadla na Novú scénu. Tu sa začala aj moja spolupráca
s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, pretože za tie dva týždne, ktoré sme natáčali, si ma herci
obľúbili a ja som sa odvtedy o nich starala ako televízny dramaturg. Preto aj najväčší počet
mojich realizovaných, prevzatých predstavení je práve z Nitry.

Práve pri tejto inscenácii som sa zoznámila aj s Jozefom Bednárikom, ktorý vtedy režíroval
v Zelenči. Oslovila som ho, cítila som, že by mohol robiť aj v televízii. On sa tomu spočiatku
veľmi bránil, ale k spolupráci pristúpil už o pol roka. Spolu sme potom vytvorili aj s prevzatými
predstaveniami okolo 50 relácií.
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Boli témy alebo ľudia, ktorí vás ako dramaturgičku oslovovali najviac?
Vo svojej dramaturgickej koncepcii som si vytýčila, že sa budem venovať Hviezdoslavovi.

Vytvorila som veľký cyklus s Dušanom Jamrichom, interpretom, ktorý tak ako Záborský
sprístupnil tohto básnika ešte viac, dokonca aj mladým ľuďom. Malo to veľkú odozvu. Potom
som robila Dve balady, Zuzanku Hraškovie a nakoniec to vyvrcholilo tragédiou Herodes
a Herodias.

Zamerala som sa aj na Milana Rúfusa, ktorého som zmapovala celého. Bola to takmer
dokonalá spolupráca – pred vydaním knihy mi dával texty a ja som ich spracovala pre televíziu.
Napríklad na vianočnom trhu vyšli jeho Sobotné večery a zároveň sa vysielali tri časti v podaní
Vášáryovej a Chudíka.

Okrem toho som sa venovala ešte tvorbe Miroslava Válka a Vinca Šikulu. S Andrejom
Ferkom vyvrcholila spolupráca trojdielnym filmom Ako divé husi.

Bola to však trošku iná robota ako teraz. Boli sme v úzkom kontakte s básnikmi
a spisovateľmi, išlo to ruka v ruke. Snáď to bolo aj tým, že tí ľudia videli hmatateľné výsledky
na televíznej obrazovke, čím sa vytvárala väčšia dôvera. Ak si povieme pravdu, dnes je to
v katastrofálnom stave. Čo už ostane po tejto generácii? A pritom máme toľko skvelých tém a
spisovateľov, ktorí sa vyrovnajú svetovej tvorbe.

Ako divé husi režíroval už spomenutý Martin Ťapák…
Áno, bola to naša posledná spolupráca a nie veľmi slávna. Rozišli sme sa pri nej najmä

ľudsky, čo ma po tridsiatich rokoch spolupráce veľmi mrzí. Ľudia sú niekedy ako paralyzovaní,
ak sa pozerajú cez optiku politiky. Vyhodili ma z STV, z filmu vylúčili – bola som pre nich
nepotrebná, hoci som paradoxne zohnala na ten film 39 miliónov. Pracovala som na tom 5
rokov a títo ľudia to spolitizovali, prispôsobili sa situácii a dobe. A keďže som už nemala to
postavenie dramaturgičky ako kedysi, nepripustili ma pozrieť si ani len „servisky“ a nemala
som žiaden vplyv na dokončenie filmu.

Niektoré vaše filmy provokovali…
Áno, po revolúcii som mohla robiť aj také tituly ako Národný hriešnik o Jonášovi Záborskom,

ktorého som deväť rokov nesmela spraviť, alebo Ježišova matka s Bednárikom – prekliala nás
vtedy celá cirkev. Otvorila som trinástu komnatu s Baladou o doktorovi Gustávovi Husákovi
a so Skupinovým autoportrétom prezidenta Beneša. Za obidva filmy som si vyslúžila aj veľa
negatívnej kritiky.

Dá sa povedať, že som bola pomerne odvážna. Dielo, na ktoré nie je odozva a prejde bez
povšimnutia, je katastrofou. Ale keď vám príde 400 listov a máte 200 telefonátov, je to zážitok
v každom prípade. Najprv mi ľudia nadávali, ale postupne som im vysvetľovala, s veľkou
trpezlivosťou, prečo sme to spravili, čo sme tým chceli povedať. Niektorí si dali povedať, no
človeka mrzí, že väčšina kritiky bola prvoplánová. Napríklad pri Ježišovej matke vyhnal Bednárika
otec z domu a dva roky s ním nekomunikoval. A pritom za tento film sme dostali Telemúzy
s Bednárikom a s Vášáryovou, ktorá podala fantastický výkon. Na jednej strane ocenenie
kritiky, na druhej vzbura divákov.

S niektorými témami bol vždy problém, nedávno vyvolalo podobný rozruch predstavenie
o Tisovi…

Juraj Kukura mi povedal, že po Tisovi idú robiť Husáka a že otvárajú zakázané komnaty.
Odpovedala som mu, že Husáka som spracovala už pred deviatimi rokmi. Videla som vtedy
totiž jeden český dokument, ktorý tohto človeka predstavil len v najhoršom svetle a končil
tým, že Gustáv Husák mal ešte jednu chybu – že bol Slovák. Nahnevalo ma to a aj preto som
s tým začala. Urobili sme noc pred abdikáciou, akoby jeho spoveď o hraničných situáciách, aj
o vyjednávaní v roku 1968, aj o tom, ako mu zomrela jedna manželka, potom druhá, o osamelosti.
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Jeho syn bol s nami v kontakte a pomáhal nám pri tom. Iste, vzbúril sa vtedy ešte aj pán
Porubjak, aj Klimáček, je teda zaujímavé, že autorom novej hry o Husákovi má byť práve on.

Takmer štyri roky ste dramaturgicky zastrešovali Gala Borisa Filana.
Napĺňalo ma to. Vždy sme spolu hľadali hlavného hosťa, k nemu vedľajších – z Čiech, zo

Slovenska – ale tak, aby mali nejakého spoločného menovateľa. Chceli sme, aby to malo
úroveň a nikto nad nikým netrčal. Bola to radostná spolupráca. Robil s nami Jirko Adamec,
pražský režisér, a boli sme dokonalá partia. Raz do mesiaca sme sa stretli a niekedy sme vyrobili
aj dve relácie v jednom termíne.

Viem o vás, že vám záležalo na kvalite obsadenia. Sama ste vraj presviedčali hercov
a dokonca ich čakali pred divadlom, aby hrali vo vašich inscenáciách.

Áno. A nestalo sa mi, že by som niekoho nebola presvedčila. Po rokoch, na jednom stretnutí
s kolegami, som sa dozvedela, že moji kolegovia pri realizácii mali predo mnou rešpekt, dokonca
sa ma vraj báli. Keď sa povedalo, že Liptáková ide dole z „trinásteho“, všetci utekali do štúdia
a boli na svojom mieste. Jeden strihač mi po rokoch povedal, že keď som sa rozhodla ísť do
réžie, všetci sa „klepali“. Pýtala som sa, prečo? Nikdy som nezvýšila hlas, nekričala som. Vraj
práve preto. Celý čas som tam jednoducho bola – a to je fakt, na každej výrobe inscenácie som
bola od začiatku až do konca.

Určite si spomínate na legendárne „inscenačné pondelky“. Nechýbajú vám?
Bratislava si v rámci Československej televízie vydupala tento jeden pondelkový priestor

pre seba, dala možnosť uplatniť sa veľkému počtu autorov, hercov, režisérov atď. Dnes sa títo
ľudia nemajú kde prejaviť. V reklame? V dabingu? Sú vlastne herci bez tváre. Je to katastrofa,
koľko skvelých hercov ľudia nepoznajú. I napriek tomu, že divadlo tu je, nemá takú silu ako
televízia. Keď sú vonku festivaly, nemáme ich z našej hranej tvorby čím obosielať. Naši režiséri
ako Štefan Uher, Martin Holý či Daniel Michaelli sa musia v hrobe obracať.

Počul som, že ste dávali priestor najmä mladým ľuďom…
Áno, snažila som sa pretlačiť mnoho mladých talentov. Aj Martin Šulík robil svoju prvú

prácu so mnou – Skon Paľa Ročku. Nešla som po istotách, rada som riskovala, čo zo spolupráce
bude. Iste, mala som Ťapáka, Michaelliho, ale na obrazovku som pomohla uviesť 16 režisérov,
počnúc Bednárikom, Šulíkom, cez Ľuba Pauloviča, Jara Riháka, Yvonu Vavrovú až po ostatných.
Lákalo ma to.

Mali ste dobrý nos…
To mi povedal aj pán Michaelli.
Mali ste aj čosi zakázané alebo neodvysielané?
Mala som v trezore veľmi veľa neodvysielaných vecí – buď kvôli autorovi, alebo kvôli

tomu, že som občas bola „neposlušná“ a prejavila som svoje názory prostredníctvom filmov.
Dokonca ešte teraz mám v televízii neodvysielaný film. Najprv povedali, že film Lúpež dejín je
protislovenský, iní zasa, že až priveľmi proslovenský, niektorým prekážalo, že autormi sú
Drgonec a Ferko a ďalším zasa moje meno. Ale aj iné veci sú ešte v trezore – Chvíľka poézie
Andreja Ferka; Orbis Dictus; jedna španielska hra Markíz sa zahráva či kultové predstavenie
komorného divadla v Martine Baal od Brechta.

Ako vidíte samu seba v retrospektíve?
Robila som aj folklór, aj dokumenty, aj chvíľky poézie, literárne programy, kompozície, malé

hry, prevzaté predstavenia, zábavné programy, neustále som prichádzala na niečo nové a bolo
to veľmi pestré. Kedysi sme mali v redakcii súťaž – bodovanie dramaturgov, kto uspeje
u divákov i u kritiky. Bola som úspešná tri- alebo štyrikrát, čo bolo v mojich začiatkoch veľmi
povzbudivé.

Myslíte si, že návraty k minulosti sú v umení dôležité?
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Áno. Mali by sa v televízii venovať návratu do minulosti aspoň v reprízach a cez rôzne cykly,
rozhovory by tak priblížili tvorbu mnohých autorov. Verím, že aj dnes by to bolo zaujímavé. Na to,
čo máme doma, zabúdame a berieme na seba kultúru iných. Tomu, čomu sa iné štáty už dávno
bránia, tomu sa my otvárame. Nesmieme si dať svoju minulosť a národnú kultúru. Čím inak
budeme? Aká bude naša identita? (Z pripravovaného textu Jubilantka, 50. výročie STV, rkp.)

Som tu! Kričí detský divák !

K základným útvarom programovej zložky bratislavského televízneho štúdia od vzniku
televízie neodmysliteľne patrila aj Detská redakcia, ktorej prvoradou úlohou bolo pripravovať
relácie pre najmladších a najmenších divákov i pre mládež.7  Dva roky po vzniku televízie,
v roku 1958 sa vytvoril program pre deti a mládež a postupne sa začali formovať i samostatné
publicistické oddelenia8  a vzniklo aj oddelenie tvorby dramatických relácií.9  Sprievodkyňami
detskou tvorbou boli v tej dobe dve ženy, ktorých mená sú v detskej tvorbe pojmom. Viera
Bálintová a Zora Bachnárová sa detským divákom prihovárali ako teta Viera a Zora a ich
vtedajšie vysielanie bolo obohatené klasickými rozprávkami. Viaceré z klasických rozprávok
dostávali aj podobu inscenácií a špeciálne rozprávky na dobrú noc sa od roku 1975 vysielajú
každý deň.10  Pozitívnym obohatením detskej tvorby bol v roku 1960 aj vznik bábkovej opery,11

okrem opery však o tri roky neskôr začali vznikať aj dramatické seriály.12 V detských programoch
prvé miesto zastávali večerníčky. Postupne sa z rozprávok vytvorili moderované relácie. Ako
pre mnohých najznámejšia a nezabudnuteľná relácia Od Kuka do Kuka. „Bola najsledovanejšou
reláciou a dodnes je symbolom nedeľného dopoludnia. Zatiaľ ju nič neprekonalo. Ešte stále
sa na ňu ľudia odvolávajú a hovoria, aké to vtedy bolo. Od Kuka do Kuka bola oveľa viac
ocenená divákmi, ako vedením televízie alebo mnohými našimi kolegami.“13

K mládežníckym programom patrili magazíny14, kultúrno-zábavné mesačníky15, relácie
popularizujúce profesie16, magazín o mladom filme pre mladých17, moderované pásmo18  a veľa
ďalších mládežníckych programov. Prvou inscenáciou pre dospievajúcu mládež boli Kukučínove
Mladé letá. K prechodu k systematickej dramatickej tvorbe vo veľkej miere napomohli
Podvečerné príbehy a etudy. Sedemdesiate roky sú poznačené výrazným rozvojom dramatickej
tvorby a práve v tom čase sa začal realizovať jeden z najznámejších filmov Maroško19, ktorý
má tri časti. Pravdou je, že vysielanie pre deti a mládež bolo a je, i keď v oslabení, charakteristické
svojou osobitosťou v obsahovom zameraní a spôsobom stvárnenia jednotlivých tém

  7 Prvá pôvodná relácia pre deti bola odvysielaná 10. novembra 1956. Jej súčasťou boli postavičky detského
vysielania Maťko Detvančok, Ičko Šibal, Zajko Bojko a Evička. Relácia pre deti obsahovala aj ukážky
z vtedy pripravovaných programov pre najmenších.

  8 Publicistiku zastupovali magazíny: Lastovička, Malý televízny kolotoč Ma-tel-ko a pásmo Poďte s nami...
  9 Dramatické útvary sa prezentovali prostredníctvom rozprávok na dobrú noc: Večerníček a inscenáciami

hier určených deťom.
10 Najobľúbenejšie, najsledovanejśie a najžiadanejšie boli večerníčkové rozprávky boli z cyklu Pásli ovce

valasi.
11 Prvou bábkovou opera bola Ako išlo vajce na vandrovku.
12 Historicky prvým seriálom pre deti a mládež bol seriál s názvom mestečko Pimparapac.
14 Mladými očami, Mladému sa svet usmieva, Kazeta, Fair Play...)
15 Uvedený príklad: Mladé obzory
16 Uvedený príklad: Dotyky so životom
17 Uvedený príklad: Ráčte vstúpiť.
18 Uvedený príklad: Televízny klub mladých, Štúdio kontakt, Crn-crn
19 A niekoľko ďalších: Stoj, Slnko, hýb sa Zem, Úder pod pás, Prešporská kasáreň, Jediný syn, Reverend.

Jediná...
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a programových celkov, no najmä svojou orientáciou na detských a mládežníckych divákov.
Prelínala sa publicistika s dramatickou tvorbou, zábava so súťažami či edukačná činnosť
s inšpiráciou. Predošlé roky boli pre televíziu obohacujúce, posunuli ju až do dnešnej podoby.
Je len smutné, že slovo jedného človeka prehluší hlasy divákov a tvorba pre deti a mládež,
ktorá kedysi vychovávala a usmerňovala, už žije len v našich spomienkach a televíznom archíve.

Šport na televíznej obrazovke

Medzi prvými sa dostal na televíznu obrazovku i Karol Polák. I on vie so zaujatím spomínať
na uplynulé roky, ktoré strávil v Slovenskej televízii.

Rozhodujúci zlom v kariére nádejného herca a „rozhlasáka“ nastal v roku 1958. Keď si už
Karol Polák balil kufre smer Martin, kde mal nastúpiť ako zamestnanec tamojšieho divadla,
stretol sa s Dušanom Gáborom. Vtedajší šéf televíznych hlásateľov mu ponúkol prácu hlásateľa
Ozvien dňa, čo bola obdoba dnešných Televíznych novín. „Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Už
som mal pobalené veci, keď ma náhodou na ulici stretol. Vravel, že ma zháňa už dlhšie. Ja
som mu však vysvetľoval, že práve odchádzam do Martina, no nakoniec som tam nenastúpil.
Zostal som v Bratislave, čo znamenalo koniec mojej divadelnej dráhy.“ V sedačke hlásateľa
správ sa dva roky striedal s Gustávom Täuberom, no stále viac ho to ťahalo k športu. Premiéru
si odbil počas bratislavskej krasokorčuliarskej exhibície, na ktorej sa zúčastnili všetky hviezdy
tej doby. „Bolo to ťažké. O krasokorčuľovaní som vedel asi ako obyčajný fanúšik tohto
športu a televízny divák. Pomohol mi aj kolega Emil Skákala, ktorý bol naslovovzatým
odborníkom. Premiéra mi vyšla, pomohlo mi k tomu aj už spomínané hviezdne obsadenie.
Ľuďom sa prenos tak páčil, že dokonca volali do réžie, nech zavolajú na štadión a žiadajú
od účinkujúcich ďalšie prídavky. Okrem toho sa ukázalo, že spolupráca s inžinierom
Skákalom bola veľmi prospešná. Zatiaľ čo ja som sa snažil diváka zaujať zistenými
informáciami o krasokorčuliaroch, dopĺňal kolega postrehmi odborníka a upozorňoval
divákov na vydarené skoky či piruety.“ Po úspechu na exhibícii sa o dva dni K. Polák zúčastnil
na volejbalovom turnaji a o pár dní neskôr si vyskúšal aj komentovanie futbalového zápasu.
Nebol to však obyčajný a každodenný duel, ale išlo hneď o veľké bratislavské derby. Jeho
aktérmi boli hráči Červenej hviezdy a Slovana. Ani počas tohto prenosu „nepohorel“. A možno
aj na základe týchto prvých krstov ohňom sa po štyroch rokoch od nástupu do Československej
televízie ocitol v športovej redakcii a začal pracovať ako redaktor-komentátor.

Cez olympiády, majstrovstvá sveta či majstrovstva Európy až po rok 1991

Z nádejného komentátora sa postupom času vypracoval Karol Polák na špičku svojho
odboru nielen na Slovensku, ale v celom Československu. Počas 33 rokov strávených v televízii
(z toho 29 rokov v športovej redakcii) sprostredkúval divákom štrnásť zimných či letných
olympijských hier a dovedna viac ako desať majstrovstiev sveta a Európy vo futbale. Okrem
toho sa venoval aj ostatným športom. „Nebolo to ako v súčasnosti, keď na každý šport je
minimálne jeden komentátor. Vtedy sme boli traja-štyria na všetko. Bola to šichta, ale práca
ma bavila a určite by som nemenil. Komentovať futbal, hokej nebolo ťažké. Problémovejšie
to bolo najmä s atletikou. Zatiaľ čo pri dnešných prenosoch si komentátor naťuká do
počítača meno pretekára a vybehnú mu požadované údaje o jeho výkonnosti, my sme si
museli viesť podrobný súkromný archív a stále si vypisovať dôležité informácie o športovcoch.
Okrem toho sme museli dávať pozor na každého pretekára. Pretože zatiaľ čo sa odohrával
beh na 10 kilometrov, hádzal guliar a okrem toho sa pripravoval na svoj pokus trojskokan.
Divák je pritom nekompromisný. Chce poznať aktuálne poradie behu, no zároveň potrebuje
vedieť aj čo to o súťaži v hode guľou či v trojskoku. Mnohokrát sa mi stalo, že som domov
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prišiel vyčerpaný ako pes, no nemohol som ísť hneď spať, keďže na druhý deň sa pripravovalo
ďalšie podujatie a ja som sa musel, samozrejme, pripraviť. Závistlivci mi často vytýkali, že
ako komentátor si musím žiť ako v perinke, no môžem povedať, bola to poriadna drina.“

Karol Polák v knihe Priviazaní k mikrofónu uvádza mnohé príbehy, ktoré zažil počas
komentovania športových podujatí. Ako odborník na futbal si v mysli uchoval napríklad ten,
keď v roku 1965 československá futbalová reprezentácia podľahla na bratislavskom Tehelnom
poli futbalistom Portugalska gólom Eusébia 0 : 1. „Všetci sme boli z výsledku veľmi smutní.
Ale nielen to. Zápas sa začal za krásneho slnečného počasia, dáždniky zostali doma a doma
zostali aj tie naše televízne. Dáždniky teda neboli, ale zato dážď prišiel. A ešte aký. To bol
priam vodopád, ktorý tiekol z oblohy. Čo vládalo, zutekalo pod strechu, ale my dvaja s Vítom
(Holubcom, pozn. autora) priviazaní k monitorom sme zdupkať nemohli. Človek, ktorého
po dvoch hodinách vytiahnu z Dunaja, nemôže byť viac nasiaknutý vodou ako sme boli
vtedy my dvaja. Šaty sme mali ako špongie, v topánkach sa nám prelievala voda a doma som
žmýkal košeľu… Obaja sme si to odskákali poriadnou chrípkou.“

Televízni diváci si na K. Poláka rokmi zvykli, a preto sa mnohí čudovali, keď v roku 1991
z televízneho športu odišiel. Viacerí tvrdili, že musel, odvolávali sa pritom najmä na jeho už
pokročilejší vek. Pravda však bola úplne iná. „Keď v roku 1991 vznikala stávková spoločnosť
Terno, prišli za mnou z jej vedenia, či by som nechcel robiť ako riaditeľ propagácie. Zvažoval
som a ponuku som prijal. Za Terno hovorila najmä finančná ponuka, ktorá sa nedala
odmietnuť. Okrem toho, počas svojej kariéry komentátora som sa zúčastnil na každom
významnom podujatí, takže v tejto oblasti som už nemal motiváciu. A ako ukázal čas, urobil
som správne rozhodnutie.“

Zišiel z obrazu, nie však z mysle

Odchodom z televízie uzatvoril Karol Polák najkrajšiu kapitolu svojho profesijného života,
ktorá mu priniesla množstvo zážitkov. Okrem toho, že ako komentátor precestoval nielen celé
Československo, ale aj mnohé krajiny v zahraničí, mal čas spoznať okrem športovcov aj
funkcionárov a klubových chlebodarcov. Tieto známosti využíva aj v súčasnosti. „Je to tak,
poznám sa s toľkými vplyvnými ľuďmi, že sa to nedá ani zrátať. Totiž, keď už moje meno
niečo znamenalo, chcel sa so mnou stretnúť nejeden majiteľ či funkcionár, a tak dnes
udržiavam priateľské vzťahy napríklad aj s pánmi z Prezidentského paláca. Tak Rudolf
Schuster ako aj Ivan Gašparovič sú mojimi dobrými priateľmi.“

Hoci Polák má už vek, v ktorom si nejeden z jeho rovesníkov vychutnáva zaslúžený odpočinok,
tento 71-ročný pán na to vôbec nemyslí. Okrem Terna pracuje pre SiTy rádio, kde sa venuje, ako
inak, športu. Rovnako je šport jeho náplňou aj v televízii bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.
Okrem toho cestuje po Slovensku, kde sa stále prezentuje ako muž, ktorému mikrofón jednoducho
„prischol“ k ruke. Športovým divákom sa opäť pripomenul ako komentátor futbalových prenosov,
keď slovenskej športovej verejnosti priblížil dianie na futbalovom trávniku počas záverečných
kvalifikačných zápasov slovenskej reprezentácie na MS vo futbale v roku 2006.

„Nie som legenda, ale uznanie poteší“

Karol Polák zanechal v histórii televízie za sebou výrazné stopy. Jeho nezabudnuteľný
hlas, bohatá slovná zásoba a dôraz na spisovný jazyk mu v dobrom slova zmysle závidel
nielen nejeden Slovák, ale aj kolega komentátor. Ako prízvukuje, v súčasnosti mu na mnohých
športových komentátoroch a redaktoroch často prekáža pretláčanie anglických termínov a
kalkov do súčasnej slovenčiny. Nepáči sa mu tiež používanie rôznych slangových slov, ale aj
bohemizmov. Len ťažko vie pochopiť, že redaktor či komentátor, ktorý vyštudoval odbor
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žurnalistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave športové podujatie
zahajuje. Ako sám dodáva, považuje to za snahu o likvidáciu jazyka. Prekáža mu tiež to, že
často dochádza k zamieňaniu termínu komentátor a redaktor.

Práve na základe toho, že K. Polák je ešte stále odborníkom „vo svojom remesle“, nejeden
športový komentátor považuje za svoj vzor práve jeho. Mnoho ľudí označuje tohto
Bratislavčana za legendu, no ako sa on vyznáva, nemá toto označenie rád. „Nepovažujem sa
za legendu, lebo stále žijem a pracujem. Poteší ma však uznanie. Veľa ľudí ma oslovuje na
ulici a ďakuje mi za krásne spríjemňovanie športových večerov. Je to dobrý pocit, keď si na
vás ľudia spomenú aj po toľkých rokoch.“

Medzi tých, ktorí stáli úplne na začiatku televízneho vysielania a ich spomienky fascinujú,
patrí i Dušan Gábor.

Profesijný druh – hlásateľka

Hlásateľky, hlásateľky… Kto to vlastne boli tie hlásateľky? Možno práve takúto otázku
vám raz položí vaše dieťa alebo vnúča. A vy sa zamyslíte: „Naozaj, kto to boli hlásateľky?“
A uvedomíte si, že vlastne ani neviete. Niekde v pamäti sa vám vynorí nejasná spomienka na
mladé elegantné dámy, ktoré sa vám prihovárali z obrazovky. Ale čo presne robili, si už po
toľkých rokoch, čo ste ich videli naposledy na obrazovke, poriadne nepamätáte. Aby sme vás
uchránili pred podobnými nepríjemnými zážitkami zo sklamania vlastných detí a osviežili vám
pamäť, poprosili sme človeka najpovolanejšieho, a to nadriadeného hlásateliek Dušana Gábora,
aby si zaspomínal na svoje roky strávené v Slovenskej televízii.

Z nezbedného dedinského chlapca, ktorý si nenechal ujsť žiadnu kultúrnu udalosť, vyrástol
mladý inteligentný muž. Ako prezenčný vojak sa aktívne zapájal do aktivít martinskej
spoločnosti, ktorej členmi boli jazykovedci a literáti. A ešte aj dnes si živo spomína na diskusie
so Škultétym nad dvomi deci vína v jednej z martinských krčmičiek. Účinkoval v ochotníckom
divadle v Martine, neskôr sa začal venovať réžii, ale to už v profesionálnom komornom divadle.
A tieto skúsenosti sa stali základnými piliermi mosta vedúceho k jeho budúcej rozhlasovej,
a potom i televíznej práci.

Spočiatku pracoval ako hlásateľ v rozhlase, neskôr ako vedúci hlásateľov a moderátorov
a bol jedným z členov rozhlasovej dramatickej družiny. Stál už pri zrode Slovenskej televízie,
keď ako vedúci rozhlasových hlásateľov odporúčal uchádzačov na posty hlásateľov a
moderátorov. Odmenou za pomoc pri budovaní jej základov mu bola ponuka prejsť z rozhlasu
do televízie, kde mal pôsobiť na poste režiséra. Nadriadení sa však rozhodli inak využiť človeka
všestranne nadaného v oblastiach ako bolo divadlo, moderátorstvo a hlásateľstvo. Namiesto
režiséra sa stal vedúcim Programového ústredia, neskôr premenovaného na Hlavnú redakciu
programov. Jej náplňou práce bolo vysielanie programov, tvorba celoročných, mesačných,
týždenných i denných plánov, a to s dôrazom na žánrovú pestrosť i tematickú aktuálnosť.
Domáce a externé hlásateľky tvorili len jedno malé oddelenie programovej redakcie. Práve tu
však mohol Dušan Gábor uplatňovať svoj obrovský dar – talent vyhľadávať nové tváre,
vhodné pre televíznu obrazovku. Tváre hlásateliek boli pre neho knihy, ktorých múdrosť sa
dala vyčítať z ich očí. A on tú múdrosť v nich naozaj videl.

Ak sa pýtate, či aj vy by ste mohli byť hlásateľkou, tak len počúvajte, aké kritériá boli na ne
kladené: museli mať mikrofonický hlas, minimálne fotogenickú tvár, ale najmä im nesmel chýbať
intelekt. Žeby ste všetky požiadavky spĺňali až na to, že nie ste v žiadnom prípade miss
Slovensko? Nemusíte zúfať, nejedna uchádzačka o tento post bola pred výstupom na kameru
donútená zájsť do maskérne. Našťastie, šikovné ruky pani maskérok dokázali hotové zázraky.
A potom sa už pokojne mohol začať konkurz.
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Na výberových konaniach sa zúčastňovalo 70 – 80 ambicióznych mladých ľudí, z ktorých
prevažnú väčšinu tvorili ženy. Komisia posudzovala ich podanie bežných, vopred pripravených
textov, ako napríklad úryvkov z poviedok alebo románov, i interpretáciu zahraničnej tlače. To
všetko bolo sprevádzané kamerovými skúškami. Na 3 – 4 monitoroch sledovali správanie
uchádzačiek, ich mimiku, gestikuláciu i mikrofonickosť hlasu. Napokon boli vybrané úspešné
budúce hlásateľky. Ešte zďaleka však nemali vyhrané.

Začalo sa obdobie zaúčania. Ku každej potenciálnej hlásateľke sa pristupovalo osobitne.
Pán Gábor skúmavým okom sledoval, ako sa správajú v bežnom ako aj profesionálnom živote.
Pozoroval, ako rýchlo si dokážu zapamätať text, aké sú pohotové. Bol zvedavý, ako zareagujú,
keď sa zasvieti svetlo v hlásateľni. Niektoré prítomnosť druhej osoby znervózňovala, iné mali
priam triašku. Museli si zvykať na snímanie kamerou. Spočiatku sa len prizerali na staršie,
skúsenejšie kolegyne. Postupne na základe kolektívnej dohody dali nováčikovi možnosť
v neexponovanom čase zahlásiť niektorú z relácií. Ak sa osvedčila, už jej nič nebránilo
v profesionálnom raste. To znamenalo učiť sa, učiť sa a naučené zveľaďovať.

A vedeli by ste si predstaviť post hlásateľky bez znalosti cudzích jazykov? Aktívne ovládanie
cudzích rečí bolo nevyhnutnou súčasťou ich povolania a jeden z hlavných predpokladov pri
prijímacom pohovore. No nadovšetko dôležité bolo vedieť správne a pohotovo štylizovať.
Hlásateľka sa musela dokázať nielen inteligentne prihovoriť divákovi, ale aj improvizovať, keď
nastala technická chyba. A tých na začiatku vysielania televízie bolo neúrekom.

V prípade poruchy však len ospravedlnenie nestačilo. Bolo potrebné uviesť náhradný pro-
gram. A tu sa zrodil jeden z milých prešľapov, na ktoré Dušan Gábor s úsmevom spomína dodnes:
„Zazvonil telefón a režisér mi oznámil, že prenos z Prahy bol vďaka technickej poruche prerušený
na dobu neurčitú. Bolo potrebné vybrať nejaký náhradný film, neutrálny vzhľadom na vysielaný
program. Oznámili mi, že v zálohe majú film Jahôdka. Tento dokument o zbere lesných plodín
som dôverne poznal, pretože som k nemu načítal komentár. A tak som súhlasil s jeho
odvysielaním, pričom v momente, keď sa podarí opäť nadviazať spojenie s Prahou, mal byť
prerušený. Začal sa film a na moje obrovské prekvapenie sa na obrazovke objavila chudá
krava, ktorá vybehla z nejakej stajne a zabučala. Komentár znel: »Toto je Jahôdka.« Dokument
bol o tuberkulóze kráv. Nasledovali telefonáty a štipľavé poznámky. Samozrejme existovali
dva filmy s tým istým názvom: prvý, o zbere plodín z produkcie Koliby a druhý, o chorobe kráv
z produkcie Povereníctva pôdohospodárstva.“ Aj takéto príhody nám pripomínajú, že všetci
sme len ľudia a aj napriek dlhoročným skúsenostiam ešte vždy omylní.

Dušan Gábor najradšej spomína, paradoxne, na svojho šéfa. Veď koľkí z nás sa môžu
pochváliť srdečným vzťahom k nadriadenému? Vzorom pre Dušana Gábora bol práve riaditeľ
Jozef Vrabec. Mal jednoduchú, a predsa takú ojedinelú vlastnosť – bol mimoriadne ľudský.
V televíznom prostredí je každý dôležitý a múdry, ale rovnako aj tvrdohlavý. A to spôsobovalo
veľké množstvo konfliktov. Riaditeľ Vrabec však mal jedinečný dar – dokázal ich nielen vyriešiť
na obdiv oboch zúčastnených, ale dokonca vytvoriť atmosféru, že sa vlastne ani nič nestalo.
Mal charakter dokonalého vedúceho s úžasnými organizačnými schopnosťami.

Pán Gábor mal jednu výnimočne pozitívnu neresť – žiarlivosť. Závidel každému, kto vedel
od neho viac. A chcel ho dobehnúť do takej miery, aby sa mu aspoň z polovice vyrovnal.
A Jozefa Vrabca dobehol v jeho perfektnom prístupe k podriadeným. Hlásateľkám musel neraz
udeľovať sankcie. Nebojte sa, nestrhával im peniaze z výplaty. Nechal ich len trošku oddýchnuť
– na jeden, dva týždne. To neznamenalo, že ostali doma, museli aj tak chodiť do práce. Nikdy
im však neudelil sankciu bez toho, aby sa nezamyslel, čo mohlo byť príčinou ich momentálnej
indispozície. Možno mali problémy v súkromí a on im mal ešte pridávať starostí? Na pracovisku
sa snažil vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru, kde ľudia majú medzi sebou pekné medziľudské
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vzťahy. Nikdy sa nezabudlo na nikoho narodeniny, nechýbali posedenia pred Vianocami i počas
roka.

Pre hlásateľky bol prísnym otcom, ktorý ich vychovával. A občas mu dali poriadne zabrať.
„V mojom oddelení bolo 87 ľudí, z toho 5 hlásateliek, ktoré mi narobili trikrát toľko starostí
ako všetci ostatní. A prečo? Boli to ženy!“ spomína s úsmevom ich nadriadený. „Každá
chcela byť najkrajšia, najlepšia a vpredu. Dôležité bolo, ako sa správali v boji. Ak sa pochytili
otvorene a malo to úroveň a kultúru, tak nebolo potrebné zasahovať. Ak som však zistil, že
niekto sa správa neférovo a zákerne, vedel som byť veľmi zlý,“ dodáva.

Dušanovi Gáborovi sa podarilo vychovať nielen niekoľko generácií úspešných hlásateliek,
ale aj  moderátorov. A práve absencia tých kvalitných v dnešnej dobe je jednou z vecí, vďaka
ktorým má neraz hlavu v smútku. Čo je teda potrebné, aby ste sa stali skutočne dobrým
moderátorom? Tu je jedna cenná rada od skutočného profesionála: „Dôležitý je všeobecný
rozhľad. U mladých pozorujem spokojnosť s tým, čo vedia. Mladý človek by mal mať túžbu
vedieť všetko to, čo vedia od neho múdrejší. Mal by vyhľadávať spoločnosť ľudí, od ktorých
môže niečo získať do života. Mladí ľudia málo čítajú a dokonca si myslia, že čítanie je len
strata času. Nevedia vystupovať, argumentovať a väčšinou majú malú slovnú zásobu. A za
všetko si môžu sami, lebo sa im to nechce zmeniť.“ Jeho najväčším snom je, aby si ľudia
konečne začali ctiť slovenský jazyk. A Slovenskej televízii k jej výročiu praje jedinú vec: „Aby
Slovenská televízia bola slovenskou!“ (K. Polák, D. Gábor, z pripravovanej publikácie
Jubilantka, 50. výročie STV, rkp.)

A čo ďalej?

Pred výročím vzniku či začatia vysielania na Slovensku oslavovali svoje začiatky v Českej
televízii. Druhý program monitoroval celé programové bloky. Divák tak mohol získať prehľad,
aj keď nie je pamätníkom, čo sa a ako vysielalo od r. 1953. Českí televízni tvorcovia majú úctu
k svojej tvorbe. Na rozdiel od slovenských, kde úcta vôbec nie je prítomná, ale reprízovanie
programov a to mnohonásobné je bežné, i keď s takou amorálnosťou, akou sú odstrihnuté
záverečné titulky. Po novom začiatku Richarda Rybníčka vzniklo niečo zvláštne, čo nemá svoje
naplnenie a je iba pomenovaním. Jednotka, Dvojka. Vraj na Dvojke si nájde svoje náročný
divák, dokumentárny film svoj priestor a pod. V skutočnosti vidíme reprízy z Jednotky i na
Dvojke, čo je v podstate logické, pretože program má právo na reprízovateľnosť, ale tvorcovia
Dvojky tak vlastne popierajú obsahové zameranie tohto kanála ako čohosi samostatného
a intelektuálne náročného. Zároveň prichádza nový riaditeľ (zvolený v decembri 2006)
s koncepciou ďalších dvoch vysielacích okruhov – športového a vzdelávacieho. Ak sa tak
stane, môžu nastať dva varianty. Na nové zmluvy s STV sa môžu tešiť mnohé produkčné
spoločnosti, pretože niekto relácie musí vyrábať, alebo sa naplní až po 28. poschodie televízna
výšková budova novými či staronovými pracovníkmi.

Vráťme sa však k 50. výročiu vzniku Slovenskej televízie. Aj desiatky rokov po začatí vysielania
na Slovensku môžu noví a mnohokrát nezorientovaní televízni pracovníci vo vedúcich funkciách
pokojne spávať. Za 50 rokov im množstvo dramaturgov, redaktorov, režisérov a ďalších pracovníkov
naplnilo archív vrchovato. Môžu tvoriť koncepcie a vymýšľať vymyslené, pričom televízny divák
sa bude z chuti smiať na x-tej repríze Sváka Ragana.

Adresa autorky: PhDr. DARINA VAŠIČKOVÁ, PhD.,
e-mail: darina.vasickova @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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Regionálne a lokálne médiá
v období transformácie

ANDREJ  TUŠER

K ľ ú č o v é  s l o v á :  terminológia – regionálne noviny – oblastné noviny – župné
noviny – krajské noviny – okresné noviny – lokálne noviny – miestne noviny – mestské
noviny – obecné noviny – lokálna dedina

Veľmi často sme svedkami používania rôznych pojmov na mediálny
produkt, ktorý vychádza na území určitého regiónu či mesta.
Stretávame sa s pojmami regionálne noviny, miestne noviny, okresné
noviny, lokálne noviny, obecné, krajské atď. – na to isté periodikum,
neraz i v jednom žurnalistickom texte. Dokonca aj mestské noviny
mávajú prívlastok regionálne.

Ale to nie je celkom tak. Nie je to totožné.

Regionálne periodikum je regionálne a lokálne periodikum je
lokálne. Práve v našom stredoeurópskom priestore je táto skutočnosť

pomerne jasne špecifikovaná. Novinovedci v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Česko
a Slovensko nevynímajúc, vychádzajú pritom z dlhoročných analýz, komparácií, polemík
a skúseností. Pri prezentácii v médiách však žurnalisti už tieto terminologicky presné a navyše
veľmi zrozumiteľné a jednoznačné danosti (pripomenieme si ich v časti TERMINOLOGICKÁ
DIMENZIA) obchádzajú.

HISTORICKÁ  DIMENZIA

Táto skutočnosť má príčinu v našej histórii a ak si pozorne všímame dejiny slovenského
novinárstva, so všetkými hore spomenutými pojmami sa stretneme.

Už pri ich prvopočiatku sa stretávame s pojmom regionálnosť. Prvým regionálnym resp.
lokálnym médiom bola tlač, keď v Rakúsko-Uhorsku okolo ekonomicky čulých centier,
mestských komunít a hlavných trás poštových komunikačných spojov sa utvárali prvé enklávy
budúcich zárodkov čitateľských regiónov na území Slovenska.1 Vývin čitateľskej základne
išiel od lokálnej informácie k celospoločenskej, a to približovaním sa čitateľských mestských,
regionálnych enkláv, rozširovaním ich hraníc. V tomto období výrazne prevažovala maďarská
regionálna tlač.

1 DARMO, J. K sociológii tlače a rozhlasu na Slovensku 1920 – 1938. In Kapitoly z dějin čs. tisku II. Sešity
novináře, 3, 1968, č. 5, s. 115.
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Slovenská regionálna tlač sa rodila v podobe spoločensko-politických mesačníkov začiatkom
20. storočia, ale podmienky pre jej výrazný rozmach nastali až po vzniku Československej republiky
v roku 1918 na troskách rakúsko-uhorskej monarchie. Po roku 1918 bola väčšina regionálnych
periodík, ktoré vznikali takmer v každom väčšom meste, orgánom niektorej politickej strany, resp.
organizácie. Počas existencie republiky v rokoch 1918 – 1938 sa na Slovensku zrodilo okolo 200
regionálnych príp. lokálnych periodík.2

Rozbitie Československa v rokoch 1938 – 1945, najmä vznikom slovenského štátu v marci
1939, úplne zmenilo aj obraz tlače. Bola zakázaná, resp. glajchšaltovaná tlač všetkých ostatných
strán, odborov a záujmových organizácií s monopolným postavením tlače Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany. Regionálne noviny napriek tomu existovali asi v dvadsiatich mestách Slovenska.
Osobitnou kapitolou tohto obdobia bola ilegálna a povstalecká tlač, ktorá krátkodobo
vychádzala v rôznych regiónoch (oblastiach, okresoch).

Po skončení druhej svetovej vojny sa periodická tlač na Slovensku inštitucionálne
diferencovala na tlač politických strán, tlač spoločenských organizácií a tlač štátnych orgánov.
Prebojúvala sa zásada, že „noviny a časopisy majú verejné poslanie, preto majú byť majetkom
národa a nesmú sa znova stať predmetom zárobkového podnikania jednotlivcov alebo
anonymných skupín“, znárodnil sa polygrafický priemysel a Ústava z roku 1948 zakotvila, že
právo vydávať noviny a časopisy sa uplatňuje najmä so zreteľom na to, aby zisk nebol účelom.
Od roku 1945 do konca roka 1948 bolo v Československu postupne zrušených 350 novín
a časopisov, ktoré boli vo vojne skompromitované a porazené. Kým v roku 1947 vychádzalo
na Slovensku z 12 denníkov päť regionálnych, po februári 1948, keď všetka tlač začala
uskutočňovať základnú líniu Komunistickej strany Československa a výstavbu socializmu
v krajine, z ôsmich denníkov boli už iba dva regionálne.3

Dočasne zanikli všetky periodiká, vydávané okresnými národnými výbormi až do nového
územno-správneho členenia na kraje a okresy od roku 1949. Na Slovensku vzniklo šesť krajov
a 91 okresov, všetky kraje mali svoje krajské denníky, v okresoch sa vytvárali v rokoch 1950 –
1960 tzv. okresné roľnícke noviny s rôznou periodicitou. V roku 1960 bola ďalšia územno-
administratívna zmena, na Slovensku vznikli iba tri kraje a sotva tretina z pôvodných okresov.
Všetky však mali svoje periodiká, riadené prostredníctvom územných vydavateľov
komunistickou stranou. Tento stav trval až do roku 1989.

Je dôležité povedať, že na mediálnom poli sa prakticky od roku 1948 nediali príliš veľké
zmeny. A ak, potom najmä pri regionálnych resp. lokálnych novinách, kam radíme aj podnikové
a závodné noviny, pretože tie krajské resp. okresné záviseli od územného správneho členenia
krajiny a podnikové od politických rozhodnutí. Nesmieme zabudnúť, že v tom čase platil
povoľovací systém registrácie periodík. Keď si strana neželala určité periodikum alebo periodiká,
príslušný štátny orgán (napr. Slovenský úrad pre tlač a informácie) nevydal povolenie.
Prideľoval sa novinový papier a keď vám nedali papier, nemohli ste nič vydávať. Systém tlače
bol vysoko a prísne centralizovaný.

V roku 1948 vychádzalo na Slovensku celkom 232 periodík a o štyridsať rokov neskôr,
v roku 1989, asi o stovku viac: 326, v roku 2006 sa toto číslo blíži k 1900!4 Je to výsledok
novelizácie tlačového zákona v roku 1990, ktorou sa zrušil vydavateľský monopol komunistickej

2 TUŠER, A. Typológia periodickej tlače I. : Lokálna a regionálna tlač. Bratislava : Univerzita Komenského,
1995, s. 48.

3 ŠEFČÁK, L., DUHAJOVÁ, Z. Dejiny slovenského novinárstva 1918 – 1968. Bratislava : Univerzita
Komenského 1999, s. 116-121.

4 Zdroj: http://www.culture.gov.sk/media/
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strany, liberalizovala sa registrácia periodík z povoľovacieho systému na oznamovací a umožnilo
sa vydávanie alebo vlastníctvo médií aj súkromným subjektom (fyzickým i právnickým osobám).
Uvedený nárast naznačuje ohromnú dynamizáciu slovenského mediálneho trhu. A to spomínam
iba printové médiá.

Pri elektronických médiách platí povoľovací systém, takže súkromné rozhlasové či televízne
stanice musia žiadať Radu SR pre vysielanie a retransmisiu o licenciu. Z toho vyplýva potom
aj určitý monitoring týchto médií.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok Celkom Regionálne a lokálne periodiká

(krajské, okresné, mestské, podnikové)

1955   377 192
1967*  288 75
1980  315 110
1989  326 122
1993**  753 319
2000  1155 461
2006*** (odhad) 1900 600

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* nové územno-administratívne členenie v roku 1960 a ekonomická reštrikcia

* * vznik Slovenskej republiky
** * odhad pri roku 2006  je pre určitú neprehľadnosť práve kvôli oznamovacej povinnosti

vydavateľov.

Hlavné zmeny v obraze systému regionálnej a lokálnej tlače sa prejavili vo vydavateľskej
sieti. Od zaužívanej centralistickej schémy, zánikom dovtedajších administratívnych orgánov
po roku 1990, vstúpil do slovenského mediálneho prostredia staronový fenomén spred
päťdesiatich rokov – súkromný vydavateľ alebo majiteľ. A ten rozvíril desiatky rokov nehýbanú
mediálnu pôdu. Zanikali pôvodné krajské denníky a okresné týždenníky. Keďže od 1. júla 1991
nie všetky okresné úrady boli ochotné (najmä z finančných dôvodov) okresné noviny
subvencovať či hradiť, na ich miesta nastupovali noví vydavatelia. Ich periodiká sa už nekryli
s administratívnymi hranicami okresov či krajov, skôr rešpektovali zvykové a geografické
tradície. Niektoré okresy mali dokonca dve až tri periodiká – kým ich trh nerozriešil. Napríklad
v Nitre v tom čase namiesto jediného okresného Nitrianskeho hlasu vychádzali tri: aj Nový
Nitriansky hlas a Nitriansky hlásnik.

Z ekonomických, personálnych, materiálnych, v neposlednom rade i z územných dôvodov
vznikali (alebo fúzovali) noviny väčších územných celkov než okresy a menších než kraje:
napríklad Pohronský večerník vychádzal pre Banskú Bystricu a Zvolen, žilinský Cieľ rozšíril
územnú pôsobnosť aj na okres Čadca, okresné noviny Ipeľ a Ipoly (pre maďarskú menšinu)
v Lučenci zmenili názov na Novohradské noviny a Nógrádi Szó a zasahovali aj na územie
okresu Veľký Krtíš, ktorý mal vlastné okresné noviny Pokrok a Palóc, v Žiline vychádzal
Povex (Považský expres), ktorý obhospodaroval čitateľov Považia. Žilina mala vlastne tri
lokálne resp. regionálne periodiká: pôvodné okresné noviny Cieľ, už spomínaný Považský
expres a Žilinský večerník. Bol to prospešný trend, ktorý potvrdzoval životaschopnosť týchto
médií tak, ako bol a je tento systém chápaný v susedných krajinách a v Európe vôbec.

Regionálne a lokálne médiá tvoria významnú súčasť mediálnych systémov v každej krajine.
V slovenských podmienkach možno takto hovoriť iba o regionálnej a lokálnej tlači, pretože
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rozhlasové a televízne lokálne alebo regionálne médiá do roku 1989 prakticky neexistovali.5

V súčasnosti napriek tomu, že evidujeme veľmi solídny počet regionálnych a lokálnych periodík,
ich rozvinutosť nie je taká silná, aby najmä frekvenciou vychádzania mohla konkurovať
celoštátnym denníkom. Nakoniec, existuje iba jediný regionálny denník, ktorý pod názvom
Korzár vychádza v šiestich regiónoch východného Slovenska. Ten je zároveň dokladom
toho, čo už bolo povedané: periodiká nekopírujú administratívne hranice krajov, ale vychádzajú
v regiónoch, nadväzujúcich na územné slovenské tradície. Hoci Slovenská republika má od
roku 1996 nové administratívne členenie na osem vyšších územných celkov – krajov (Bratislava,
Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov), jednotlivé tituly denníka
Korzár pokrývajú plošne iba dva východoslovenské kraje – Košický a Prešovský (v nich dva
denníky majú aj totožné názvy: Košický Korzár, Prešovský Korzár), ďalšie vydania však
uplatňujú názvy historických geografických oblastí: Gemer, Zemplín, Tatry, Spiš, to znamená
Gemerský Korzár, Zemplínsky Korzár, Tatranský Korzár, Spišský Korzár. Vydavateľ denníka
Korzár – Vydavateľstvo Petit Press, a. s., preniká popritom aj do ďalších krajov Slovenska
s regionálnymi vydaniami týždenníkov pod názvom MY (napríklad My Žilinské noviny, My
Záhorie a pod.). V niektorých krajských vyšších územných celkoch vychádzajú periodiká,
ktoré kopírujú ich hranice a vydavateľmi sú ich samosprávy (napr. v Bratislavskom
samosprávnom kraji sú to Župné noviny, v Žilinskom samosprávnom kraji Región žurnál,
atď.).

Popri už spomínanom vydavateľskom dome Petit Press, a. s., v oblasti regionálnej a lokálnej
tlače zaujíma veľký mediálny priestor vydavateľská spoločnosť Regionpress, ktorá pokrýva
územie Slovenska sieťou 36 týždenných informačno-reklamných produktov Regionálne noviny.
Na území západného Slovenska vydáva 16, na strednom Slovensku 11 a na východnom
Slovensku 9 periodík s názvami jednotlivých okresov (Novozámocko, Dunajskostredsko,
Senecko, Prievidzsko, Michalovsko), alebo regiónov s historickými koreňmi, na území ktorých
vychádza (Oravsko, Kysucko, Považsko, Spišsko, Gemersko).

Vzácnymi prípadmi vychádzania regionálnych novín sú tie, ktoré zatiaľ nepodľahli tzv.
koncentrácii a pôsobia bez príslušnosti k určitej veľkej vydavateľskej spoločnosti (napr.
Podtatranské noviny, Záhorák a i.).

Veľkou skupinou sú lokálne periodiká, predovšetkým mestské a obecné noviny. Vychádzajú
vo väčšine miest a obcí a napriek rôznej kvalite i periodicite plnia svoju integračnú funkciu.
Hovorí sa o nich, že prostredníctvom integračnej funkcie sú viac orgánmi mestských a obecných
zastupiteľstiev, príp. ich predstaviteľov (primátorov, starostov), ktorí vplývajú na obsah
vydávania a teda nie sú úplne nezávislé. Napriek tomu je potrebné oceniť ich existenciu,
pretože sú jedným z významných nástrojov komunikácie mestského resp. obecného
zastupiteľstva s občanmi. Podobné postavenie majú lokálne elektronické médiá, predovšetkým
televízne. Ich nezávislosť navyše môžu ohrozovať okrem primátora či starostu aj podniky
a firmy, ktoré dominujú v ekonomike príslušného mesta či regiónu (závislosť média od reklamy).

Regionálne a lokálne médiá sa stávajú v súčasnosti najdynamickejšími prvkami mediálnych
systémov v jednotlivých krajinách európskeho priestoru. Plní sa predstava napr. švajčiarskych
expertov médií, ktorí už v roku 1986 predpovedali stav pre rok 2000: pôsobenie lokálnych
a regionálnych médií bude veľmi široké a zameranie médií vôbec na lokálne a regionálne udalosti
bude ešte ďalej rásť. Vychádzali pritom z realizácie jednotlivých funkcií médií: informačnej,

5 BREČKA, S. Médiá v Slovenskej republike. Trnava : UCM, 2002, s. 121.
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orientačnej a integračnej.6 Veď sme dnes svedkami nielen nebývalého rozmachu lokálnych a
regionálnych médií, ale aj záujmu celoštátnych médií o poskytovanie stále väčšej plochy
lokálnym a regionálnym udalostiam (pri celoštátnych printových médiách osobitné vydania
pre konkrétnu lokalitu či región – napr. Bratislavská Pravda, Bratislavské echo, resp. denné
regionálne spravodajstvo a publicistika, pri celoštátnych elektronických médiách osobitné
denné regionálne relácie – napr. SRo Regina, nehovoriac o ďalšej činnosti ich regionálnych
štúdií či redakcií).

A podľa predstáv švajčiarskych kolegov z roka 1986 o roku 2000 – naďalej bude stáť
v popredí orientačná a integračná funkcia lokálnych a regionálnych médií. Aj v roku 2006 je
zrejmé, že realizácia tejto ich vízie sa ďalej úspešne rozvíja. Pravda, za pomerne oveľa
náročnejších existenčných podmienok než vtedy, keď táto predstava vznikala.

TERMINOLOGICKÁ   DIMENZIA

Existuje dilema: používať pojmy Regionálne či lokálne médiá alebo Regionálne a lokálne
médiá? Správna je tá druhá alternatíva, vyplýva zo samotnej etymológie pojmov, označujúcich
určité ohraničené územie. Podľa vymedzenia pojmov v  l o k a l i t e  (obec, mesto) existujú
l o k á l n e  médiá (obecné, mestské), v  r e g i ó n e  (okres, oblasť, župa, kraj) existujú  r e g i o -
n á l n e  médiá (okresné, oblastné, župné, krajské).

Vzhľadom na to, že v lokalitách môžu vydávať alebo vydávajú svoje prostriedky masovej
komunikácie i sublokálne subjekty, napr. školy, podniky (firmy), sídliská, obvody, mestské
časti, hovoríme aj o  s u b l o k á l n y ch  médiách – školských, podnikových (firemných),
sídliskových, obvodných či mestských častí. Pri lokálnych médiách veľmi rád citujem kolegu
profesora Wolfganga Langenbuchera z Inštitútu pre publicistiku a vedu o komunikácii
Viedenskej univerzity, ktorý presne vystihuje ich postavenie: „Oblúk lokálnych médií sa
napína od malého a stredného mesta po bydlisko a mestskú časť, od časopisu cirkevnej
obce po veľkomestské noviny“.7

Pomocným inštrumentom na určenie lokálnosti média môže byť veľkosť miesta vychádzania
periodika: vo veľkých mestách s počtom obyvateľov nad 100 000 vychádzajú veľkomestské
noviny, resp. večerníky, v stredne veľkých mestách s 20 000 – 100 000 obyvateľmi, v malých
mestách pod 20 000 obyvateľov a v tzv. vidieckych mestách s 2000 až 5000 obyvateľmi
vychádzajú mestské noviny, v obciach pod 2000 obyvateľov sú to obyčajne obecné, miestne
noviny. Všetky, pravda, pod hlavičkou – lokálne. Iná je už situácia v ich periodicite.
Veľkomestské sú väčšinou denníky, mestské vychádzajú týždenne až dvojtýždenne, obecné
majú často ešte nižšiu periodicitu – od mesačnej až po štvrťročnú, výnimočne sú aj občasníky.

Napr. hlavné mesto Bratislava už 50 rokov má svoj lokálny denník Večerník (t. č. prechodne
nevychádza) a desiaty rok celomestský týždenník Bratislavské noviny, ale každá z mestských
častí má vlastné lokálne periodikum (Staré Mesto – Prešporské noviny, Ružinov – Ružinovské
echo, Nové Mesto – Hlas Nového Mesta, Petržalka – Petržalské noviny, Dúbravka – Dúbravské
noviny atď.). Podobne fungujú elektronické médiá – rozhlasové i televízne (pre hlavné mesto
a súčasne majú vysielacie stanice jednotlivé mestské časti, tzv. lokálne televízie).

Podobne na úrovni regiónov je možná väčšia variabilnosť, pretože existujú periodiká,
ktorých  pôsobenie je širšie než len v jednom regióne (okrese, oblasti, kraji). Dokonca môžeme
hovoriť aj o stredných a malých regionálnych periodikách, ktoré zasahujú napríklad územie
obce a jej okolia, mesta a jeho okolia, príp. viacerých obcí.

6 TUŠER, A., ref. 2, s. 22.
7 TUŠER, A. Ako sa robia noviny. Bratislava : SOFA, 1999; 2003, s. 32.
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***
S uvedeným korešpondujú aj kategórie rozhlasových a televíznych médií.8 Rozoznávame:
n celoštátne rozhlasové stanice – stanice verejnoprávneho Slovenského rozhlasu,
n nadregionálne (multiregionálne) – súkromné, pôsobiace pre územia viacerých regiónov

(6 staníc: Rádio EXPRES, FUN Radio, Rádio Lumen – Banská Bystrica, Rádio OKEY, Rádio 7,
VIVA)
n regionálne – súkromné, pôsobia prevažne v hraniciach určitého regiónu (11 staníc:

Rádio DÚHA – Dubnica nad Váhom, Trenčín, Žilina, Rádio FAJN – Žilina, Rádio Frontinus –
Čadca, Martin, Žilina, Rádio HEY – Banská Bystrica, Poprad, Rimavská Sobota, Rádio HIT –
Partizánske, Prievidza, Trenčín, Jemné melódie – Bratislava, Hlohovec, Košice, Martin, Nová
Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Prešov, Stará Ľubovňa, Trenčín, Trnava, Žilina,
Rádio KISS – Košice, N-RADIO – Nitra, RTI – Poprad, Rádio SiTy – Bratislava, Rádio ZET –
Žilina)
n lokálne – súkromné, sústreďujú sa na určité mesto a jeho blízke okolie (6 staníc: BETA

RÁDIO – Bojnice, Trenčín, Rádio GO DeeJay – Trenčín, Rádio G3 – Senica, Skalica, Rádio
Košice, Rádio MAX – Nitra, Nové Zámky, Rádio One – Banská Bystrica)

Pri televíznych médiách takisto platí, že existujú:
n celoštátne televízne stanice – stanice verejnoprávnej Slovenskej televízie
n nadregionálne (multiregionálne) – súkromné, pre viaceré regióny (9 staníc:

plnoformátové: TV JOJ, TV Markíza, NAUTIK TV, monotematické: TA 3 – spravodajský
kanál, TV A – telenákup, MUSIC BOX/NAŠA – Košice – hudobný, Mooby TV – hudobno-
zábavný, ETV medicus – dokumentárne programy, UPC INFO – videotext)
n regionálne – súkromné, pre jeden región (14 staníc: AZTV INFO – Banská Bystrica,

Sliač, Zvolen, CE TV – Nitra, západné Slovensko, TV FOCUS – Bratislava, TV Handlová,
Bojnice, ORT Oravská regionálna televízia – Zuberec, Habovka, Oravský Biely Potok, TV
Považie – Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Dolná Mariková,
Klieština, Hatné, Prečín, Udiča,  RIS – Senica, Brezová pod Bradlom, Myjava, Skalica, Stará
Turá, RTV – Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, TV Z – Bratislava, Brezová
pod Bradlom, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Šurany, Topoľčany, Vráble,
Zlaté Moravce, TV Zemplín – Michalovce, Sobrance, Trebišov, TELEPRIOR – Košice,
INFOKANÁL Bratislava, INFOKANÁL Košice, Infokanál mesta Partizánske)
n lokálne – súkromné, terestriálne alebo káblové pre určité mesto a jeho okolie (83 staníc:

napr. TV Turiec – Martin, TV Ružinov, TV Rača, TV Karlova Ves a i. v Bratislave atď.).

Pod lokálnosťou a regionálnosťou existuje však nielen geografický, ale aj spoločenský aspekt.
Rozoznávame územnú a spoločensko-odbornú lokálnosť a regionálnosť.To znamená, že
v lokalitách či regiónoch nepôsobia len médiá, zohľadňujúce administratívne hranice a poskytujúce
univerzálny obsah, teda zachytávajúce všetky oblasti spoločenského diania a pokrývajúce
všeobecné záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vychádzajú. Existujú aj médiá s tzv.
spoločensko-odbornou lokálnosťou a regionálnosťou, zaoberajúce sa v rámci lokalít či regiónov
záujmami užších spoločenstiev, napr. miestnych spoločensko-kultúrnych, spoločensko-
informačných, spolkov, zväzov, organizácií, farností, občianskych iniciatív, alternatívne médiá

8 http://www.rada-rtv.sk/web/home/detail/?aktualitald=393
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a pod., ktoré formou kopírujú celoštátne médiá (napr. ženské, cirkevné, programové), ale sú určené
pre príslušníkov tej-ktorej záujmovej skupiny v danej lokalite či regióne.

Poukázal som už na územno-administratívnu lokálnosť a sublokálnosť, týkajúcu sa médií
hlavného mesta Slovenska Bratislavy a jeho mestských častí. Ako príklad spoločensko-odbornej
lokálnosti možno uviesť ženskú tlač. Pre ženy vychádza na Slovensku viacero celoštátnych
periodík, napr. Slovenka, Eva, Emma a ďalšie, ktoré čítajú aj obyvateľky hlavného mesta, ale
popri nich v Bratislave existuje miestny, lokálny časopis Bratislavčanka, reflektujúci záujmy
a potreby len obyvateliek hlavného mesta.

Všeobecne plnia médiá už spomínané tri základné funkcie: informujú, orientujú, integrujú.
Skutočnosť, ktorú som uviedol na príklade švajčiarskych novinovedných expertov, sa ešte
markantnejšie prejaví pri porovnaní ich vplyvu na lokálno-regionálnej a celoštátnej úrovni.

V rámci predmetu Regionálna a lokálna tlač sme so študentmi žurnalistiky v Bratislave
dlhodobejšie (približne roky 1995 – 2005) a okrem toho v rokoch 1996 – 1998 v rámci celoštátnej
úlohy v Národnom centre mediálnej komunikácie skúmali a analyzovali vplyv regionálnych
a lokálnych médií v slovenských podmienkach. Zo získaných výsledkov vyplynula možnosť
zaujímavého konštatovania pri porovnaní intenzity plnenia jednotlivých funkcií médií
v porovnávaných systémoch resp. subsystémoch.

Pri regionálnych a lokálnych médiách sa najvýraznejšie prejavuje integračná funkcia médií,
čo je dané filozofiou regionálneho a lokálneho priestoru. Každodenný život totiž pociťuje
občan predovšetkým na regionálnej a lokálnej ploche, kým na celoštátnej úrovni môže posúdiť
skôr virtuálne výsledky (napríklad hrubý spoločenský produkt a pod.). Preto je pri celoštátnych
médiách preferovaná ich všeobecná informačná funkcia. Tá integračná vyplýva z príťažlivosti,
založenej na blízkosti problematiky, o ktorej ho médiá informujú, a na schopnosti pestovať
jeho regionálnu alebo lokálnu identitu. Stále totiž platí psychologická zákonitosť: čím je udalosť
bližšia pre adresáta, tým zaujímavejšie sú pre neho správy o tejto udalosti.

Zároveň je potrebné uviesť ešte jeden aspekt, neodmysliteľný pri plnení funkcií lokálnych
a regionálnych médií. Je to schopnosť bezprostredne, zdôrazňujem  b e z p r o s t r e d n e
vplývať na myslenie a konanie adresátov. Táto schopnosť má nesmiernu dôležitosť
v súčasnosti, keď sa prelínajú dva súbežne idúce trendy: globalizácia a regionalizácia.

Asi nepoviem mnoho nového, ak spomeniem ďalšiu víziu: tentoraz nie švajčiarskych
expertov, ale kanadského komunikológa Marshalla McLuhana a jeho globálnu dedinu. Skúsený
slovenský novinovedný bádateľ Samuel Brečka na margo jeho vízie uviedol takýto príklad:
„V dnešnej komunikačnej situácii nie je nijakou zvláštnosťou, keď občan malej slovenskej
obce na svojej televíznej obrazovke sleduje v priamom prenose zasadnutie obecného
zastupiteľstva a krátko na to je svedkom rokovania amerického Kongresu.“9

Áno, globálna udalosť „na tanieri v kuchyni“ slovenského diváka. Ale v čom je tá realita
podnetná? Že globálna udalosť je aj „jeho“ udalosťou. Len mu tú globálnu udalosť jeho
médium – napríklad lokálne – musí podať tak, aby ho motivovalo myslieť a konať lokálne,
miestne. Na margo tejto reality uvádzam v jednej z mojich publikácií dva príklady.10

Prvý príklad:
Celoštátne médium prinieslo globálnu informáciu o probléme umierania lesov. To nie je

bezvýznamná téma. Lenže lokálne a regionálne médium nemôže túto informáciu iba prevziať

  9 BREČKA, S., ref. 5, s. 108.
10 TUŠER, A., ref. 2, s. 24.
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a publikovať v pôvodnej podobe. Musí reagovať s príkladmi z lokality alebo regiónu, pre ktorý
vychádza. Musí sa adresáta prinajmenej spýtať, či umiera les aj v jeho lokalite, v jeho regióne
a potom ho motivovať, čo proti tomu konkrétne urobiť, ak sa tak deje. To znamená: problém
globálny, ale čin lokálny, regionálny.

Druhý príklad:
Aj pre adresáta lokálneho a regionálneho média je zaujímavá informácia publikovaná

v ústrednom médiu, že v istom africkom štáte opäť stúpol počet ochorení na AIDS. Ale má
túto informáciu publikovať aj lokálne a regionálne médium? Ak k nej zaujme konkrétne
stanovisko, zohľadňujúce miestnu situáciu (počet prípadov v lokalite a regióne, konkrétne
spôsoby prevencie a pod.), tak áno. Ale prevziať iba túto všeobecnú (aj keď zaujímavú)
informáciu nemá význam, pretože lokálne a regionálne médium napriek svojej obsahovej
špecifickosti má vo vzťahu k celoštátnym médiám predovšetkým doplnkovú funkciu. Adresát
lokálneho a regionálneho média je totiž súčasne adresátom jedného alebo viacerých
celoštátnych médií, oveľa operatívnejších, z ktorých túto informáciu získa skôr, než zo svojho
lokálneho, regionálneho média. Preto ju treba aktualizovať – predovšetkým z toho lokálneho,
resp. regionálneho hľadiska. Teda v zmysle už povedaného, že udalosť musí byť pre adresáta
blízka, aby sa stala pre neho súčasne aj zaujímavejšia a konkrétnejšia.

Adresát si osvojí svetové, resp. celoštátne problémy, ale vie aj to, že len na lokálnej či
regionálnej úrovni ich môže riešiť alebo zmeniť. Regionálne alebo lokálne orientovaný človek
nie je v žiadnom prípade orientovaný provinčne, alebo príliš úzko, on sa skutočne zaujíma
o „ďaleký svet“, ale žije a myslí vo svojom a pre svoj blízky svet. Aby tak aj konal a riešil blízke
témy a problémy, „jeho“ miestne médium mu to musí týmto spôsobom predostierať. Princíp
„think global, act local“, teda mysli globálne, konaj lokálne, príp. regionálne, sa tak stáva
pozitívnym prejavom v súčasnosti veľmi silno sa etablujúcich trendov globalizácie
a regionalizácie (lokalizácie).

Je tu však aj druhá, oveľa silnejšie (a možno i nebezpečnejšie) sa prejavujúca stránka
globalizácie, a to je globalizácia komunikácie ako takej. Realizuje sa prienikom globálnych
korporácií, ktoré využívajú flexibilnosť a mobilnosť kapitálu, práce, manažmentu a informácií.
Autor v tejto súvislosti zdôrazňuje „nebezpečenstvo, že ak sa spoločnosť nezriekne čisto
trhového prístupu, bude to viesť k ešte väčšej koncentrácii médií a ich vlastníctva, ... k ešte
väčšiemu rastu politického vplyvu vlastníkov koncernov, k ďalšej a ešte výraznejšej
komercializácii mediovaných obsahov, či k vylúčeniu určitých vrstiev spoločnosti z účasti
na komunikácii.“11

Najmä z týchto hľadísk je problematika regionálnych a lokálnych médií mimoriadne
významná a zasluhuje si z hľadiska perspektívy ich ďalšieho pôsobenia podrobnejšie skúmanie
a analýzu.

Adresa autora: Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc.,
e-mail: tusera@ucm.sk; andrej.tuser@fphil.uniba.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave,

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

11 ONDRÁŠIK, B.  Ako globalizácia a koncentrácia menia tvár médií a celosvetovej masmediálnej
komunikácie. In Otázky žurnalistiky, 48, 2005, č. 1 – 2, s. 5. Cit. podľa BREČKA, S. Globalizácia
a regionalizácia masovej komunikácie : Dve strany jednej mince.
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Národnostná a krajanská
politika a žurnalistika

MÁRIA  FOLLRICHOVÁ

K ľ ú č o v é  s l o v á :  národnostné menšiny – krajania – národnostná a krajanská
politika – národnostná a krajanská žurnalistika: periodická tlač, rozhlasové vysielanie,
televízne vysielanie, tlačová agentúra

Na území Európy žije takmer 80 osobitných populácií
(„autochtónnych“). Materským územím 25 z nich je územie bývalého
ZSSR. Viaceré európske populácie významne presahujú štátne hranice
a tvoria národnostné menšiny v susedných štátoch, alebo ich príslušníci
žijú v iných ako materských krajinách ako diaspóra. V Európe žije aj
obyvateľstvo desiatok etník prisťahovaných z ostatných kontinentov
(gastarbeiteri, prisťahovalci zo zámorských území niektorých krajín alebo
z bývalých kolónií atď.). Preto je národnostná situácia v Európe veľmi
pestrá, no zároveň zložitá. Mnoho príslušníkov toho-ktorého európskeho
spoločenstva je raz súčasťou majority, inokedy minority.

Slováci ako národ žijú ako majorita vo svojom štátnom útvare – v Slovenskej republike.
Zároveň žijú v susedných štátoch ako minorita – národnostná menšiny a v ostatných
európskych štátoch ako diaspóra. Ako diaspóra žijú takmer vo všetkých krajinách sveta.
V minulosti Slováci migrovali z rôznych dôvodov – ekonomických, politických, rodinných.
Ich migrácia prebiehala v piatich vlnách, šiesta je novodobá:
1. vnútorná migrácia v rámci Uhorska (približne v rokoch 1685 – 1867),
2. masové vysťahovalectvo (1867 – 1921),
3. vnútorná migrácia v rámci Československa (1918 – 1993),
4. sezónne, najmä sociálne vysťahovalectvo (1921 – 1939),
5. politická emigrácia (1938/39, 1945, 1948, 1968/69),
6. novodobé vysťahovalectvo (najmä po roku 1989: manželské zväzky, krátkodobé i dlhodobé

pracovné príležitosti atď.).
Podľa reálnych odhadov vo svete dnes žije asi 2,6 – 2,8 milióna osôb slovenského pôvodu.

Z toho 1,9 milióna Slovákov žije v USA, okolo 350 tisíc v Česku. V Maďarsku sa ich počet
odhaduje asi na 110 tisíc, v Kanade 90 tisíc a v bývalej Juhoslávii 70 tisíc.

Národná rada Slovenskej republiky 23. septembra 2005 prijala Zákon č. 474/2005 Z. z.
o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2006. V § 1 článku 1
Predmet úpravy sa uvádza, že „Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo
veciach týkajúcich sa vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí a štátnu
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podporu Slovákov žijúcich v zahraničí“. Na základe § 4 tohto zákona bol zriadený Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. Úrad je orgánom štátnej správy. Štátna podpora Slovákov žijúcich
v zahraničí je zameraná na oblasť vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informačnú a mediálnu
oblasť. Úrad môže poskytnúť v rámci štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí dotáciu
na financovanie ich aktivít v uvedených oblastiach. Tento systém opatrení Slovenskej republiky
je zameraný na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich
v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto cieľa a na podporu
vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Významnú úlohu pri uchovaní a rozvíjaní slovenského národného povedomia má slovenský
jazyk. Jedným z jeho nositeľov je slovenská krajanská periodická tlač. Z pohľadu periodicity
medzi krajanskou periodickou tlačou prevažujú mesačníky a štvrťročníky. Nevychádza ani
jeden denník a typologickú skupinu týždenníkov zastupuje len štvoro novín: Hlas ľudu
(Srbsko), Ľudové noviny (Maďarsko), Kanadský Slovák (Kanada) a Slovenský katolícky
Sokol (USA).

Slovenskú kultúru obohacujú viaceré literárne časopisy, z ktorých významné miesto majú
najmä štvrťročníky Most (USA), Rovnobežné zrkadlá – Oglinzi paralele (Rumunsko), Nový
život (Juhoslávia) a Slovenské rozhľady (Česko).

V Česku vychádza deväť krajanských časopisov, pričom hlavnú úlohu tam zohrávajú
najmä kvalitné mesačníky (Korene, Slovenské dotyky, Slovenské listy). Náklad Slovenských
dotykov (okolo 10 000 výtlačkov) je najvyšší spomedzi všetkých súčasných slovenských
krajanských časopisov vo svete.1

Neúprosný proces asimilácie zasiahol prakticky všetky slovenské komunity vo svete.
Rozdielne je len jej tempo. Po roku 1993 sa slovenská krajanská tlač v západných krajinách
čiastočne zredukovala, pretože mnohí jej tvorcovia považovali vznik samostatnej Slovenskej
republiky za splnený cieľ a prestali vydávať svoju periodickú tlač.2  Na druhej strane pribudla
periodická tlač v strednej a východnej Európe (Česko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina atď.).
Práve slovenská krajanská periodická tlač prispieva významnou mierou k spomaľovaniu
procesu asimilácie.

V Slovenskej republike popri slovenskom národe žijú príslušníci rôznych národností, ktorí
sú príslušníkmi národnostných menšín alebo diaspór.

Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2001 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 4 614 854 osôb
(85,8 %), k maďarskej 520 528 osôb (9,7 %), k rómskej 89 920 osôb (1,7 %), niektoré odhady
však hovoria dokonca o približne 420 000 osobách, pretože väčšina Rómov sa prihlásila
k slovenskej a maďarskej národnosti, takže Slovensko je na prvom mieste v podiele Rómov na
celkovom počte obyvateľov, k českej 44 620 osôb (0,8 %), moravskej 2348 osôb, rusínskej
24 201 osôb (0,4 %), ukrajinskej 10 814 (0,2 %), nemeckej 5 405 osôb, poľskej 2 602 osôb, ruskej
1590 osôb, bulharskej 1179 osôb, chorvátskej 890 osôb, srbskej 434 osôb, židovskej 218,
k iným národnostiam 5350 osôb a národnosť neuviedlo 54 502 osôb.3

Pred rokom 1989 v Československu mali štatút národnostných menšín štyri národnostné
menšiny: maďarská, ukrajinská, nemecká a poľská. Po roku 1989 bolo postupne štátom uznaných
11 národnostných menšín: bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská,
rómska, rusínska, ukrajinská, židovská. V roku 2003 pribudla 12. národnostná menšina – ruská.

1 www.fphil.uniba.sk/~follrichova/pomocky/adresykz.rtf
2 HOLEŠTIAK, P. Slovenské médiá vo svete. Čadca : Vzlet, 2002, 139 s.
3 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Základné údaje. Národnostné zloženie obyvateľstva. Bratislava :

Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001, 163 s.
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Na základe programového vyhlásenia vlády SR v novembri 1998 sa na Ministerstve kultúry
SR utvorila samostatná Sekcia menšinových kultúr, ktorá koncepčne a systémovo realizuje vo
svojej činnosti politické zámery vlády SR vo vzťahu k národnostným menšinám. Sekcia
menšinových kultúr sa člení na odbor kultúry národnostných menšín a odbor kultúry
znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Vláda SR 14. apríla 1999 zriadila Radu vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
Členmi rady sú predstavitelia jednotlivých národnostných menšín. Rada je samosprávny orgán
národnostných menšín. Je súčasťou poradných orgánov vlády SR. Plní koordinačné a poradné
funkcie. Funkciu sekretariátu rady plní Sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády SR.

Podpredseda vlády Slovenskej republiky riadi Úrad podpredsedu vlády SR pre vedomostnú
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Jeho prioritami sú informačná
a komunikačná stratégia, Európska únia, európske politiky a implementácia zahraničnej finančnej
pomoci, vedomostná spoločnosť, ochrana ľudských práv a menšín, boj proti drogovej
závislosti, Slováci v zahraničí a rómska problematika.

Problematikou rómskej národnostnej menšiny sa zaoberá splnomocnenkyňa vlády SR pre
rómske komunity. Jej prioritami je kodifikácia rómskeho jazyka, rozvojový program rómskych
osád, bývanie a školstvo.

Zabezpečenie práv občanov patriacich k národnostným menšinám v Slovenskej republike
upravuje Ústava SR v čl. 12, 26 a 34, Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uznáva Listina
základných práv a slobôd, príslušné zákony NR SR, ako napr. zákon NR SR č. 184/1999 Z. z.
o používaní jazykov národnostných menšín a etnických skupín, zákon NR SR č. 300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku a zákon NR SR č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných
menšín a celý rad zákonov, ktoré sa týkajú kultúry, školstva, rozhlasového a televízneho
vysielania atď. a medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách: Deklarácia
OSN o právach osôb patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým, náboženským
alebo jazykovým menšinám, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd, Európska
charta regionálnych alebo menšinových jazykov.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, prijatá 5. novembra 1992
v Štrasburgu, v článku 11 Masovokomunikačné prostriedky vychádza zo skutočnosti, že čas
a priestor, ktorý si regionálne alebo menšinové jazyky môžu zabezpečiť v médiách, je pre ich
ochranu životne dôležitý. V 3. odseku sa strany zaväzujú „dbať na záujmy užívateľov
regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín, aby boli zastúpené, alebo aspoň
zohľadnené v rámci štruktúr, ktoré boli vytvorené v súlade so zákonom za účelom zaručenia
slobody a plurality masovokomunikačných prostriedkov“.4  Podľa charty štát má periodickú
tlač „podporovať, alebo uľahčiť.“ Štát si ponecháva moc garantovať slobodu komunikácie a
vykonať opatrenia obsahujúce elimináciu prekážok v tejto slobode. Záväzok garantovať
slobodu príjmu sa nevzťahuje len na prekážky úmyselne kladené do cesty príjmu programov
vysielaných susednými krajinami, ale aj na pasívne prekážky vyplývajúce z neschopnosti
kompetentných orgánov zabezpečiť umožnenie takéhoto príjmu.

Postavenie národnostných menšín upravuje aj Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu
národnostných menšín, podpísaný 1. februára 1995 v Štrasburgu. Národná rada SR prijala 21.
júna 1995 uznesenie, ktorým vyslovila súhlas s ratifikáciou tohto dokumentu. Slovenská
republika tak urobila ako tretia z 27 štátov, ktoré dohovor k tomuto dátumu podpísali. Dohovor
nadobudol platnosť 1. februára 1998 – po ratifikácii viac ako 12 štátmi Európy.

4 Európska charta regionálnych a menšinových jazykov. Štrasburg, 5. novembra 1992. Séria európskych
dohovorov č. 148. Bratislava, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1995, s. 6 – 7.
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Podľa článku 7 rámcového dohovoru „Strany zabezpečia rešpektovanie práva každej
osoby patriacej k národnostnej menšine na slobodu pokojného zhromažďovania, slobodu
združovania, slobodu prejavu a slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.“5

Podľa článku 9 rámcového dohovoru:
„1.  Strany sa zaväzujú uznať, že právo na slobodu prejavu každej osoby patriacej

k národnostnej menšine zahŕňa slobodu názoru a slobodu prijímať a oznamovať informácie
a myšlienky v jazyku menšiny bez zasahovania štátnych úradov a bez ohľadu na hranice.
Strany v rámci svojho právneho poriadku zabezpečia, aby osoby patriace k národnostným
menšinám neboli diskriminované v prístupe k médiám.

2. Ustanovenie odseku 1 nebráni stranám bez diskriminácie a na základe objektívnych
kritérií vyžadovať licencie na zvukové rozhlasové a televízne vysielanie alebo na podnikanie
v kinematografii.

3. Strany nebudú robiť prekážky osobám patriacim k národnostným menšinám pri
zriaďovaní a využívaní tlačových médií. V rámci právnej úpravy zvukového, rozhlasového
a televízneho vysielania zabezpečia podľa možností a s prihliadnutím na ustanovenia
odseku 1, že osobám patriacim k národnostným menšinám sa poskytne možnosť zriaďovať a
využívať vlastné médiá.

4. V rámci svojich právnych poriadkov strany prijmú pre osoby patriace k národnostným
menšinám primerané opatrenia na uľahčenie ich prístupu k médiám a na podporu tolerancie
a umožnenia kultúrnej plurality.“6

Z rámcového dohovoru vyplýva povinnosť SR každoročne predkladať generálnemu
tajomníkovi Rady Európy komplexnú Správu o implementácii Rámcového dohovoru.

Podstatou národnostných masmédií je uplatnenie práva šíriť a prijímať myšlienky,
informácie v jazyku národnostných menšín, teda vo vlastnom jazyku. Preto je nevyhnutné
mať prístup k masmédiám. A ešte dôležitejšie je mať a spravovať svoje vlastné masmédiá
(najmä periodickú tlač) podľa svojich potrieb. To však závisí od finančných možností.
Národnostné masmédiá by mala spravovať národnostná menšina, pretože práve jej je v prvom
rade určená. To znamená, že správcom i adresátom národnostných masmédií by mala byť
národnostná menšina, ktorej sa to týka.

V Programovom vyhlásení vlády SR pre roky 2006 – 2010 sa v kapitole 6. Kultúra uvádza,
že „Vláda SR si chce v nasledujúcom funkčnom období stanoviť pre oblasť kultúry jasné
priority, vyjadrujúce záujem štátu o konkrétne úseky kultúry, ktoré by bez štátnej podpory
nemohli fungovať alebo sú pre štát a kultúru nezastupiteľné. Na realizáciu týchto priorít
bude vláda vytvárať nielen vhodné legislatívne, organizačné a metodické podmienky, ale aj
poskytovať naďalej priamu finančnú podporu z verejných zdrojov.“7

Ďalej v kapitole 6. 4 Miestna a menšinová kultúra uvádza: „Vláda SR si uvedomuje, že
ciele kultúrnej politiky nie je možné dosiahnuť bez podpory a rozvoja miestnej a menšinovej
kultúry. Preto zintenzívni dialóg s územnou a miestnou samosprávou a ich organizáciami
o otázkach kultúry a adresnej podpory kultúrnych aktivít občanov na miestnej a regionálnej
úrovni. Bude podporovať metodickú a konzultačnú pomoc kultúrnym inštitúciám zo strany
príslušných odborných pracovísk v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

5 Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane národnostných menšín. Bratislava : Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky, 1995, s. 3.

6 Ref. 5, s. 3.
7 http://www.culture.gov.sk
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Vláda SR bude prostredníctvom grantového systému zabezpečovať podporu kultúry
národnostných menšín a etnických skupín a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Súčasne
podporí aj rozvoj slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach.“8

Kultúra národnostných menšín v SR je financovaná tromi formami: Ministerstvo kultúry SR
finančne prispieva na rozvíjanie kultúry národnostných menšín: na kultúrne podujatia, vydávanie
periodickej a neperiodickej tlače; financovaním kultúrnych organizácií národnostných menšín
ako štátnych príspevkových organizácií, a to na úrovni Ministerstva kultúry SR a na úrovni
krajských úradov (divadlá); aktivitami zameranými na kultúru národnostných menšín v rámci
činnosti štátnych príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských úradov
(múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská).

Ministerstvo kultúry SR poskytuje finančné prostriedky pre menšinové kultúry na základe
projektov predložených fyzickými a právnickými osobami, čiže tzv. grantovým systémom.
Projekty posudzuje odborná komisia pri sekcii menšinových kultúr, ktorá je poradným orgánom
ministra kultúry, a jej subkomisie. Sú v nich zastúpení len predstavitelia všetkých 12
národnostných menšín v SR. Predložený návrh schvaľuje minister kultúry SR. Napríklad
v rozpise rozpočtu na rok 2006 vo Výročnej správe Ministerstva kultúry SR – 2005 v rámci
bodu 08T0202 – Kultúrne aktivity národnostných menšín je vytýčený cieľ: „V roku 2006
podporiť 750 kultúrnych aktivít národnostných menšín vo všetkých oblastiach kultúry
a kultúrnych služieb“9 .

Ako príklad uvedieme financovanie aktivít národnostných menšín v roku 2000. Ministerstvo
kultúry SR rozdelilo celkove 50 miliónov korún:
l na kultúrne aktivity viac ako 20 miliónov korún,
l na periodickú tlač takmer 16 miliónov 300 tisíc korún,
l na neperiodickú tlač viac ako 9,5 milióna korún,
l pre súbor Ifjú Szívek (Mladé srdcia) 4,5 milióna korún.
Z rozpočtov ôsmich krajských úradov na oblasť kultúry vrátane menšinových kultúr bolo

vynaložených takmer 785 miliónov korún.
Z toho Ministerstvo kultúry SR poskytlo pre:
l bulharskú menšinovú kultúru: na kultúrne podujatia 500 tisíc korún a na 1 periodikum

400 tisíc korún (1,8 %);
l českú národnostnú kultúru: českú menšinovú kultúru: na 81 projektov viac ako 980

tisíc korún, na vydávanie 5 periodík 1 milión 100 tisíc korún (celkove 13,2 %);
l chorvátsku národnostnú kultúru: na kultúrne podujatia viac ako 9,6 milióna korún, viac

ako 350 tisíc na vytvorenie etnografických a etnologických zbierok (celkove 2,9 %);
l maďarskú menšinovú kultúru: na 315 projektov viac ako 9,5 milióna korún na kultúrne

podujatia, viac ako 6,5 milióna korún na 19 titulov periodickej tlače a viac ako 6 miliónov 800
tisíc korún na neperiodickú tlač (celkove 50 %);
l moravskú národnostnú kultúru: na 8 projektov 590 tisíc korún a na 1 periodikum 400

tisíc korún (celkove 2,2 %);
l nemeckú národnostnú kultúru: na 45 projektov 1,3 milióna korún a pre 1 titul periodickej

tlače 800 tisíc korún (celkove 4,5 %);
l poľskú národnostnú kultúru: na 5 projektov 610 tisíc korún a na 1 periodikum 220 tisíc

korún (celkove 1,8 %);

8 Ref. 7.
9 Ref 7.
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l rómsku menšinovú kultúru: reprezentuje ju vyše 60 občianskych združení; na kultúrne
podujatia bolo vynaložených viac ako 2 milióny 700 tisíc korún, na vydávanie 5 periodík viac
ako 2 milióny 800 tisíc korún a na 5 titulov neperiodickej tlače 483 tisíc korún (celkove 13,2 %);
l rusínsku menšinovú kultúru: na 30 projektov takmer 6,5 milióna korún, na dve periodiká

viac ako 1,5 milióna korún a na dva tituly neperiodickej tlače 170 tisíc korún (celkove 5,2 %);
l  ruskú národnostnú kultúru: na 5 projektov 180 tisíc korún a na 1 periodikum 400 tisíc

korún (celkove 1,3 %);
l  ukrajinskú národnostnú kultúru: na 8 projektov 715 tisíc korún, na 3 periodiká viac ako

1,5 milióna korún a na 4 tituly neperiodickej tlače takmer 2,5 milióna korún (celkove 5,4 %);
l  židovskú národnostnú kultúru: na 4 projekty 210 tisíc korún, na vydávanie periodickej

tlače 70 tisíc a na vydávanie neperiodickej tlače 1,5 milióna korún (celkove 3,9 %)10 .

Rozvoj menšinových kultúr v podmienkach SR sa realizuje prostredníctvom:
l občianskych združení, ktoré rozvíjajú 12 menšinových kultúr (Kultúrny zväz Bulharov

a ich priateľov na Slovensku, Český spolok na Slovensku, Chorvátsky kultúrny zväz, Csemadok
– Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Spolok Moravanov na Slovensku,
Karpatonemecký spolok na Slovensku, Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, Rómska
občianska iniciatíva Slovenskej republiky, Rusínska obroda, Zväz Rusov na Slovensku, Zväz
Rusínov-Ukrajincov, Kultúrny spolok židovských občanov na Slovensku),
l vydávaním národnostnej periodickej a neperiodickej tlače,
l štátnych divadiel s programovou skladbou v jazyku národnostných menšín: 4 divadlá

(pre maďarskú národnostnú menšinu divadlo Thália v Košiciach a Jókaiho divadlo v Komárne,
pre rómsku národnostnú menšinu divadlo Romathan v Košiciach a pre rusínsku a ukrajinskú
národnostnú menšinu Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove),
l štátnych múzeí zameraných na menšinovú problematiku – 5 múzeí (oddelenie pre

maďarskú kultúru v Podunajskom múzeu v Komárne, Múzeum rusínskej kultúryv Prešove,
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Oddelenie pre výskum kultúry maďarskej národnosti
na Slovensku Podunajského múzea v Komárne a Oddelenie rómskej kultúry Gemersko-
malohontského múzea v Rimavskej Sobote). V organizačnej štruktúre Slovenského národného
múzea sú začlenené: Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave, Múzeum židovskej
kultúry v Bratislave, Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry pri Slovenskom národnom
múzeu – Historické múzeum v Bratislave, Dokumentačné centrum maďarskej kultúry pri
Slovenskom národnom múzeu – Historické múzeum v Bratislave, Dokumentačné centrum českej
kultúry pri Slovenskom národnom múzeu – Etnografické múzeum v Martine, Dokumentačné
centrum rómskej kultúry pri Slovenskom národnom múzeu – Etnografické múzeum v Martine.
Zriadené sú oddelenia pre rómsku menšinovú kultúru vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
a Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote),
l činnosťou poloprofesionálnych folklórnych súborov (Maďarský tanečný súbor Mladé

Srdcia – Ifjú Szívek v Bratislave a folklórny súbor Rusínov-Ukrajincov PUĽS pôsobiaci pri
Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove),
l činnosťou regionálnych osvetových stredísk, krajských a okresných knižníc, hvezdární,

planetárií a podobne,
l vysielaním programu v jazyku národnostných menšín vo verejnoprávnych médiách

(Slovenský rozhlas a Slovenská televízia).

10 Ref 7.
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Z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR je podporovaných 40 titulov periodickej
tlače (1 bulharský, 5 českých, 19 maďarských, 1 moravský, 1 nemecký, 1 poľský, 5 rómskych,
2 rusínske, 1 ruský, 3 ukrajinské, 1 židovský).

Periodická tlač národnostných menšín na Slovensku musí napriek podpore štátu
prekonávať finančné ťažkosti. Preto v redakciách týchto periodík pracuje zväčša jeden redaktor,
redakcie so súhlasom dopisovateľov nevyplácajú honoráre a vyzývajú čitateľov na finančné
dary.

Slovenský rozhlas zabezpečuje národnostné rozhlasové vysielanie na Rádiu Patria, ktoré
tvorí:
 – Hlavná redakcia maďarského vysielania Slovenského rozhlasu a 
 – Hlavná redakcia národnostno-etnického vysielania.

Pre maďarskú národnostnú menšinu hlavná redakcia pripravuje 56 hodín 10 minút programu
týždenne. Program sa šíri na stredných vlnách (národnostný okruh) na frekvenciách: Bratislava
a Rimavská Sobota, 1017 kHz, Nitra a Košice 927 kHz a VKV Nové Zámky 94,6 MHZ, Trebišov
99,7 MHz, Modrý Kameň 103,1MHz. Vysiela sa v pondelok až piatok od 10.10 – 12.00 hod. a od
13.00 – 18.00 hod., v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 7.00 – 18.00 hod.).11

Program pre ostatné národnostné menšiny Slovenský rozhlas vysiela na svojom 5. okruhu.
Národnostno-etnické vysielanie pripravuje Hlavná redakcia národnostno-etnického
vysielania Slovenského rozhlasu v Košiciach (r. 1991 pretransformovaná z Ukrajinského štúdia
Československého rozhlasu, ktoré do roku 2003 pôsobilo v Prešove. Toto štúdio pripravovalo
takmer 80 % vysielania v rusínskom jazyku, v tzv. rusínskej ukrajinčine, obohatenej o dialekty,
známe a zrozumiteľné každému poslucháčovi.). Ročne vysiela takmer 815 hodín. Vysielanie
rešpektuje výsledky sčítania ľudu a v súlade s tým sú tvorené samostatné programy pre českú,
nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku a ukrajinskú národnostnú menšinu.

Národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu je určené pre:
– českú národnostnú menšinu sa vysiela 30 minút raz za štyri týždne. Začalo sa pripravovať

v decembri 1999. Vždy v 1. pracovný týždeň v stredu od 19.20 – 19.50 hod. sa vysiela český
magazín. Česká kultúrna revue Bohémia sa vysiela v 2. a 4. pracovný týždeň od 19.30 – 19.50
hod. v piatok na veľkej Regine.

– nemeckú národnostnú menšinu sa vysiela 20 minút týždenne. Vysielanie sa začalo
v októbri 1992. Nemecký magazín sa vysiela od septembra 2004 každý týždeň vo štvrtok od
19.30 – 19.50 hod. na veľkej Regine.

– poľskú národnostnú menšinu sa vysiela 30 minút raz za štyri týždne. Začalo sa pripravovať
v roku 2000. Poľský magazín sa vysiela vždy v stredu v 3. týždni od 19.20 – 19.50 hod. na
veľkej Regine.

– rómsku národnostnú menšinu sa vysiela 30 minút týždenne. Vysielanie vzniklo 13.12.1992
a prebieha v pondelok (Rómske slovo 19.20 – 19.50 hod. šírené na veľkej Regine), stredu
(17.30 – 18.00 hod., šírené na východnom a strednom Slovensku), stredu (19.20 – 19.50 hod.
Rómsky magazín – 2. týždeň v mesiaci), nedeľu (18.30 – 19.00 hod. (program zo stredy šírený
v Bratislave a na západnom Slovensku). Na veľkej Regine sa vysiela v pondelok od 19.20 –
19.50 hod.

– rusínsku národnostnú menšinu vysiela od 1.9.1998 celkove 13,5 hod. týždenne.
V súčasnosti vysielanie pripravuje redakcia, ktorá sa osamostatnila 1. apríla 2002. V rusínskom
jazyku sa vysielajú každý druhý deň v pracovných dňoch od 17.00 – 18.00 hod. Rádionoviny.

11 http://www.slovakradio.sk/patria/index.php

http://www.slovakradio.sk/patria/index.php


203

Rovnako striedavo sú vysielané aj víkendy. Raz mesačne sa na veľkej Regine vysiela Rusínsky
magazín.

– ukrajinskú národnostnú menšinu vysiela 13,5 hodiny týždenne, Ukrajinské vysielanie
prebieha taktiež striedavo každý druhý deň od 17.00 – 18.00 hod. Rovnako sa striedavo vysiela
aj cez víkendy. Vysielanie sa šíri na vysielačoch v priestore východného Slovenska.

Aj Slovenská televízia vysiela relácie pre jednotlivé národnostné menšiny. No príslušníci
národnostných menšín sledujú aj vysielanie Slovenskej televízie v slovenskom jazyku.
„Ojedinele sa vyskytujú názory o neúčasti príslušníkov maďarskej národnosti na mediálnej
komunikácii. Nie je to však pravda.“12  Z výskumov Slovenskej televízie totiž vyplýva, že STV
nesleduje 6,1 % obyvateľov (avšak k maďarskej národnosti sa prihlásilo 9,7 % obyvateľov).
Týka sa to aj názorov na neúčasť príslušníkov ostatných národnostných menšín.

Slovenská televízia vysiela pre národnostné menšiny nasledovne:
– bulharské vysielanie: Bulharský magazín; 2 relácie ročne (0,9 hod.);
– české vysielanie: Česká kultúrna revue: vysiela sa raz mesačne 30 minút;
– maďarské vysielanie: Maďarský národnostný magazín; 206 relácií ročne, t. j. 43,9 hod.

ročne;
– nemecké vysielanie: vysiela sa 20 minút týždenne, ročne – 17 hodín 20 minút; Nemecký

magazín – 4 relácie ročne (1,9 hod.);
– poľské vysielanie: Poľský magazín: vysiela sa 30 minút mesačne;
– rusínske vysielanie: vysiela sa ročne 14 hodín. Rusínsky magazín sa vysiela mesačne 30

minút;
– rómske vysielanie: vysiela sa raz týždenne 30 minút. Rómska kultúrna revue sa vysiela

raz za dva týždne 20 minút. Rómsky magazín sa vysiela raz mesačne 30 minút;
– ukrajinské vysielanie: vysiela sa 14 hodín ročne, Ukrajinský magazín sa vysiela raz mesačne

30 minút; mnohonárodnostný magazín: 1 relácia (0,4 hod.).
Všetky relácie sú v pôvodnom znení s titulkami.

Rómska národnostná menšina má aj špecializovanú Rómsku tlačovú agentúru, ktorá bola
založená v Košiciach vo februári 2002. Vznikla s podporou Nadácie pre občiansku spoločnosť,
Veľvyslanectva USA na Slovensku, ale predovšetkým vďaka podpore OSI Budapešť.
V súčasnosti je financovaná z grantov ako ostatné občianske združenia. Od roku 2004 sa
pokúša získať časť finančných prostriedkov aj za poskytované služby.

***
Úlohou médií na Slovensku je prispieť k tomu, aby sa nemarginalizovali národnostné,

etnické, rasové a iné menšiny. Problematiku národnostných menšín by mali tlmočiť vyvážene
– racionálne i emocionálne, pretože masmédiá ako také síce nevytvárajú rasizmus a xenofóbiu,
no ich ignorovaním ich podporujú. Preto masmédiá by mali popri kritických informáciách
prinášať aj pozitívne informácie a uplatňovať mnohokultúrny prístup.

Adresa autorky: PhDr. MÁRIA  FOLLRICHOVÁ, CSc.,
e-mail: maria.follrichova@fphil.uniba.sk

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

12 VAŠIČKOVÁ, D. Kto je televízny divák. In Otázky žurnalistiky, 46, 2003, č. 1 – 2, s. 77.

MÁRIA  FOLLRICHOVÁ:  NÁRODNOSTNÁ  A  KRAJANSKÁ  POLITIKA …

mailto:maria.follrichova@fphil.uniba.sk


204OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 3 – 4

Kontaktová inferencia a médiá I.

PETER VALČEK

K ľ ú č o v é  s l o v á :  virtuálny – interaktivita – sémantika – hypotéza aktivačného
prahu – kodifikácia – kontaktová inferencia – fanerón

NICCOLÒ MACHIAVELLI v prvej kapitole Vladára (1513)
charakterizoval toto svoje dielo ako príručku o získavaní politických
území „buď pomocou cudzích zbraní, alebo osobitou silou (t. j.
virtuálne – pozn. P. V.),*  riadením Šťasteny, alebo vynalieza-
vosťou“.1

Pravdepodobne po prvý raz v dejinách modernej komunikácie sa
tu objavuje dnes veľmi frekventované slovo virtuálny a) v poli-
tologickom zmysle a zároveň b) vo význame získaný vlastnými
špecifickými silami, teda najmä schopnosťami osobnosti, len zdanlivo
vzdialenom od dnešného chápania virtuality.

Aj u Machiavelliho, aj dnes je virtualita pomerne hmlistým označením magického efektu,2
spojeného s psychickou evidenciou myšlienkovo neuchopiteľnej, no percepčne nápadnej,
naliehavej interaktivity prvkov činnosti alebo udalosti. V starej latinčine virtùs = mužná sila,
najmä jej tajomstvo, teda osobnosť aj svaly, duch aj moc vyústené v Čin – t. j. empiricky
jednoznačné nastavenie sémy, podobne ako v oveľa mladšom (17. storočie) talianskom výraze
virtuoso (= ušľachtilý, v zmysle: mimoriadne schopný či nadaný).

Neskôr, v stredovekej latinčine sa však s morfémou *vir- spojil význam šľachtic, rytier –
séma sa simplifikovala, socio-kultúrnym rozptylom významu nadobudla špecifické ideologicko-
kultúrne konotácie.

SÉMA – (gr. sémeion = označenie – A. J. Greimas) – základná jednotka obsahového plánu jazyka
(zmyslu), ktorá priamo súvisí s príznakom alebo vlastnosťou denotátu; významová dištinktívna
črta slova (napr. v dvojici chlapec – dievča je jednou sémou maskulinita a druhou feminita). Kontext
je sémickým systémom, ktorý tvoria hierarchizované vzťahy kontextových sém. Tie sú kombináciou
stáleho významového jadra a jeho konkrétnej významovej variácie v danom kontexte. Takto utvorená
kombinácia viacerých sém sa nazýva seméma. Prostredníctvom semémických vzťahov je vždy
jazyk aktuálne „situovaný vo vnútri jazyka“ (Greimas) a zároveň umožňuje implikáciu

* Čiže cnosťou, ušľachtilými schopnosťami (v tal. pôvodine = virtù).
1 MACHIAVELLI, N. Úvahy o vládnutí a o vojenství. Praha, 1986, s. 20.
2 Magizmus, animizmus, symbolizácia, synkretizmus sú atribúty mentálnych mechanizmov imaginácie. Sú

to kondenzačné (synoptické) postupy utvárania významu tam, kde dochádza k noetickej disproporcii
medzi štruktúrami implicitnej jazykovej kompetencie a explicitnými metajazykovými vedomosťami.
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mimovýznamových prvkov, interpretáciu, tvorbu zmyslu príslušného kontextu, ktorého elementárna
jednotka sa nazýva noéma.3

V tejto podobe preniká výraz do angličtiny, kde však, empiricky a denotatívne zovšeo-
becnený (vlastne vyprázdnený), šuchoce papierom: Feudálny britský význam slova virtue
(= cnosť; najmä ušľachtilosť pairov) rekultivovaný z latinského originálu je sám osebe virtuálny:
Pomenúva dôsledky separatívne (metodicky dôsledne mimo empírie, mimo príčin – aj podliak
s barónskou korunkou bol zásadne virtue* ). V tomto zmysle mohli potom byť predmetom
hmotného dedičstva nie len majetok a tituly, ale, paradoxne, aj charizma osobnosti – jej
spoločenské uznanie bolo zo zákona automatické vo vzťahu k dedičnej feudálnej spoločenskej
pozícii, no bez ohľadu na etický skutkový stav v zmysle aristotelovského éthos (kultúrno-
civilizačnej identity osoby). Poprava Karola I. v roku 1649 bola v tomto psycho-lingvistickom
kontexte aj kultúrno-sémantickým aktom zrušenia lexickej absurdity – aj tu môžeme vidieť
sociálno-psychologické príčiny tohto, inak nepochopiteľného, náhleho a neúctivého aktu
britských poddaných.

Ešte v európskych revolúciách po roku 1789 podobné, hoci omnoho menej tragické akty
spôsobovali vážny politický problém – napríklad, nemožnosť (politická nedostupnosť) zrušenia
šľachtických privilégií lovu v Sasku napriek značným sociálnym nepokojom (1790), poľské
zrušenie liberum veto4  (1791) pociťované, najmä v okolitej Európe, ako mimoriadne nebezpečný,
destabilizujúci faktor a mnohé iné.

Obraz sveta v mysliach celých masívnych ľudských spoločenstiev utvárajú dnes kultúrne
vplyvné, technologicky a funkčne vysoko sofistikované komunikačné médiá. Ich sociálno-
psychologické účinky sú pritom očividne virtuálne práve v uvedenom stredovekom zmysle
slova.

Charizma**  sa síce dnes nededí (iba ak geneticky v zmysle Henry Fonda – Jane Fondová,
George Bush, Sr. – George Bush, Jr.), no ak ju, tam, kde treba, nemáme, možno ju multimediálne
vyrobiť,5  a ako taká je potom produktom, a v tomto zmysle aj tovarom sui generis. Vlastnícky
zdediť však pritom možno prístup k technológiám, ktoré poskytujú takéto možnosti. V zásade
sa teda nič nemení. Dve zásadné otázky, ktoré z toho plynú v súvislosti s najnovšími
politologickými úvahami zo súdka mediálneho/euro-skepticizmu: Je to masívne regredio v
zmysle fukuyamovského konca dejín na základe zlyhaní demokratických i totalitárnych
sociálno-inžinierskych projektov v 20. storočí?… Európska únia je, či nie je takýmto
projektom?…

3 GREIMAS, A. J.  Sémantique structurale – recherche de la méthode. Paríž, 1966. / Erhart, A.: Základy
jazykovědy. Praha, 1980.

* Empiricky tento sémantický aspekt výrazu vychádza zo zážitku politickej moci, keďže základným
významom angl. virtue je dodnes „špecifický účinok“, je teda synonymom výrazu effect s užším či
osobitým významovým poľom; ako príklad jedna z klasických sémantických definícií reprezentatívnosti
znaku z anglofónnej oblasti: „reprezentácia je taká vlastnosť veci, účinkom ktorej (angl. by virtue of
which) môže táto vec v produkcii určitého mentálneho efektu (angl. a certain mental effect) nahrádzať
inú vec“ (Peirce: Collected Papers (CP) I – VIII. Cambridge, 1931 – 1935, zv. 1, s. 564).

4 Právo zrušiť uznesenie Sejmu vetom hocktorého, aj jednotlivého, príslušníka šľachty (zrušené tzv. Ústavou
3. mája 1791).

** PRACH, V. Řecko – český slovník – vydání rozšířené o attické tvary slovesné. Praha 1941, reprint 2005,
s. 566: gr. charídzomai = preukazovať láskavosť, milosť, bohato dávať (činnostný, denotatívne
konkrétnejší ekvivalent lat. virtű); v kontexte etymologickej príbuznosti slovenčiny a gréčtiny vlastne:
rídzo pôsobiť.

5 CHOMSKY, N. Manufacturing Consent. New York, 1988.
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Významný predstaviteľ modernej semiotiky J. L. Searle vyslovil na pôde intenzionálnej
logiky podnetnú vetu: „Jednotkou jazykovej komunikácie nie je symbol, slovo, alebo veta,
ale ilokúcia“.6  Prirodzené dôsledky tejto logickej zásady nachádzame však už v jednom
z prvých (1868) žurnalistických etických kódexov, v podobe veľmi všeobecne, ale o to
pragmatickejšie stanoveného princípu: Nevyslovené slovo škodu nenarobí, teda – hovoriť
striebro, no mlčať zlato.7

Ako etická zásada má Searleho teoréma dva aspekty: Na jednej strane je valorizačným
horizontom úrovne serióznosti, premyslenosti či pragmatickej funkcie správy, posolstva, názoru
(tak bola ako novinársky etický princíp v polovici 19. storočia v USA myslená). Na druhej
strane však za ňu možno skryť manipulačný potenciál fenoménu, ktorý E. Noelle-Neumannová
omnoho neskôr nazvala špirála mlčania,8  teda javu, keď indivíduum i verejnosť (ako kultúrno-
civilizačná interakcia, nie jednotlivo) určitým spôsobom kolaborujú s prestížnou, oficiálnou
komunikačnou (jazykovou) doménou, generovanou inštitúciami a – s ich masovým, globálnym
záberom – dnes najmä médiami.9

Hypotéza aktivačného prahu, s ktorou pracuje súčasná kognitívna neuropsychológia,
osvetľuje biologicko-kultúrne mechanizmy tohto javu exaktnou interpretáciou pribramovského
kódovania reči, myslenia a činnosti v neurofyziologických štruktúrach mozgu. Podľa tohto
princípu mikrogenézu každého prehovoru či myšlienkového aktu (evokáciu, samoaktiváciu,
vyhľadávanie) riadi systém určitých trás inhibície-excitácie neurónov,10  ktoré potom tvoria
neurofyziologický kód prehovoru či myšlienkového aktu.

Nevyhnutnou podmienkou oživenia každej aktuálnej neuro-sémantickej trasy je
kodifikácia;11  t. j. v zmysle hypotézy aktivačného prahu: a) subsistencia nadprahového
množstva informácie (t. j. potenciálu sformovať sa celkom určitým spôsobom) v trase samej a
b) samoaktivácia (individuálna a/alebo sociatívna) dynamiky tohto stavu.

Trasa sa aktivuje len vtedy, ak suma excitačných impulzov preváži nad sumou inhibičných
impulzov, t. j. ak systém trasy prekročí aktivačný prah (všetky želané zložky sú excitované,
všetky konkurujúce zložky inhibované).12

6 T. j. sformulovanie-vyslovenie slova, symbolu vety v komunikácii, jeho realizácia v konkrétnej ľudskej
situácii, rečový akt – cit. podľa: Gahér, F.: Stoická sémantika a logika. Bratislava, 2006, s. 25.

7 HORŇÁK, P. – ŠEFČÁK, L. Etika reklamy – etika žurnalistiky. Bratislava (bez roku vydania, cca 2000),
s. 125.

8 Podrobnejšie, vrátane bibliografie: REIFOVÁ, I. a kol. Slovník mediální komunikace. Praha, 2004, s. 231
– 233.

9 Zdanlivo len dnes. Ani v čase Peloponézskych vojen to nebolo inak. Aténske divadlá mohli pojať od 5000
do 20 000 divákov – na utváranie verejného obrazu sveta nemali teda o nič menší kvantitatívny vplyv
ako dnešné médiá (v pomere k celkovému počtu attického obyvateľstva azda ešte masovejší). Podľa
dobovej, Aristotelovej poetiky tragédia malými dávkami afektov strachu a hnusu imunizovala publikum
pred rôznorodými reálnymi úzkosťami, čo je výborná psychologická definícia mentálnej hygieny – a
v istom zmysle opak dnešného masového pôsobenia médií v prípadoch, keď sa programovo a cielene
používajú efekty frustrujúcej estetiky informácie (napr. neekvivalentné vyvažovanie synopticky
obmedzenej, oklieštenej štruktúry politického a ekonomického spravodajstva redundantne
multiplikovanými panelmi obrazov tragických udalostí – autonehôd, požiarov, železničných a leteckých
nešťastí, informáciami o počtoch mŕtych a zranených na blízkych či vzdialených bojiskách a podobne).

10 T. j. utlmenia-aktivácie, pričom útlm nie je stáza činnosti, ale aktuálne, situačné zadržanie potenciálu
činnosti neurónov. Ide teda o energeticky nehospodárny systém.

11 „codification, or the stabilisation of energy into information“ – TABORSKY, E. The Internal and the
External Semiosic Properties of Reality. In Semiosis, Evolution, Energy, Development. – Roč. 1, č. 1.

12 Current trends in linguistics. T. A. Sebeok (ed.) The Hague 1974, vol. 12, s. 2561 – 2593.
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Z hľadiska aktivačného prahu je však pre teóriu mediálneho pôsobenia najzaujímavejšia
fáza samoaktivácie. Samoaktivácia trasy je energeticky náročná, a to práve vtedy, ak sa má
dosiahnuť externými stimulmi. Pritom jej autentickosť sa vždy musí zachovať aspoň v podobe
ilúzie, lebo aktivácia trasy je možná len ako samoaktivácia, a to aj v prípade jej externej
podpory či dokonca sugestívneho manažmentu, ako o tom diskurzom 19. storočia v Psychológii
davu hovoril Gustave Le Bon: „Ak chceme davy presvedčiť, musíme si najskôr uvedomiť
emócie, ktoré ich ovládajú, tváriť sa, akoby sme ich zdieľali, a potom sa pokúsiť o ich zmenu
vyvolaním určitých sugestívnych predstáv pomocou čo najjednoduchších*  asociácií; musíme
vedieť vrátiť sa v prípade potreby späť a najmä v každom okamihu uhádnuť emócie, ktoré
evokujeme. Práve nevyhnutnosť neustále meniť reč podľa jej účinku vo chvíli, keď odznieva,
už vopred odníma pôsobivosť každej naštudovanej a pripravenej reči, kde rečník sleduje
svoju myšlienku, a nie myšlienku svojich poslucháčov (…).“13  Pritom „idey akéhokoľvek
druhu, vsugerované davu, môžu získať prevahu len vtedy, ak majú veľmi jednoduchú formu
a ľudia si ich vedia obrazne predstaviť“.14

1. Práve obraznosť či obrazovosť masovo relevantných predstáv je veľmi silným efektovým
atribútom dnešných multimediálnych technológií (video, 3D) – nikdy však pri tom nejde
o prirodzený holistický, v sperryovskom zmysle prirodzene pravomozgový obraz kultúrno-
civilizačnej situácie, ale o jej analógovo zjednodušenú, doslova monitorovú schému.

2. Techniky úspešného persuazívneho pôsobenia – najmä tzv. manipulácie s ľudským
vedomím – vždy úzko súvisia s davovým syndrómom, ba priamo na ňom stavajú ako na
podmienke non plus ultra svojich aktivít: Pre davové skupiny či zhromaždenia je charakteristická
a) útlmová difúzia15  osobnosti jednotlivca a b) kontaktová inferencia16  skratkovitých,
tézovitých, synoptických faktorov komunikácie vo vnútri davu (vodca, symboly, emócie a –
spravidla metaforické, t. j. obrazné – tézy, heslá a slogany).

INFERENCIA – (lat. infero = vnášať; zaviesť niečo do niečoho) – semiotický akt zavedenia prvku
do systému komunikácie (napr. do diskurzu či aktuálnej informácie), ktorým sa nemení len sústava
prvkov či počet prvkov, ale kvalita celého systému; je základnou vlastnosťou všetkých funkčne
štruktúrovaných systémov, akým je aj jazyk a komunikácia (napr. ovplyvňovanie kontextu či
zmyslu výpovede rozličnou voľbou lexiky s rovnakým či blízkym významom). • V súvislosti
s touto aktualizačno-kodifikačnou vlastnosťou sémantických systémov používal C. S. Peirce termín
fanerón (gr. faneró = zviditeľniť, vyjasniť, stať sa zrejmým) ako sémantologický ekvivalent
aristotelovského fainómenon (= efekt zrejmosti, javovosť – od gr. faíno = svietiť, zjavovať sa,
vystúpiť, zdať sa). „Komplexným účelom znaku je jeho interpretovateľnosť v inom znaku (…), a
keďže znak determinuje interpretáciu seba samého v inom znaku, produkuje efekty externé k sebe

* Jednoduchosť treba v zmysle hypotézy aktivačného prahu chápať ako energetickú úspornosť excitácie-
inhibície neurónových kódov cieľového subjektu, či už individuálneho alebo masového.

13 Le BON, G. Psychologie davu. Praha, 1946, s. 83.
14 Tamtiež, s. 36.
15 Útlmová v zmysle inhibície podstatných prvkov osobnosti, nedje teda o ich vypnutie, ale o zadržanie či

situačne motivované zarazenie ich potenciálu, ktoré si, abstrahujúc od určitej nepresnosti, môžeme
predstaviť ako zadržanie dychu pri ponorení sa do bazéna. Zadržanie dychu môže byť vynútené ako pri
páde z člna, ale motivačne môže byť spojené aj so zážitkovou, empiristickou slasťou ako pri športovom
ponáraní sa…

16 Ján Grác sa pokúsil vyriešiť problém tvorby davových mechanizmov (Exemplifikácia – vzory a modely
v živote človeka. Bratislava 1990, s. 106 – 117.) syntézou lebonovského pojmu psychická nákaza –
sugescia s modernými poznatkami o imitácii, vzorovaní a učení sa. Pohľad na tento problém cez
mediálne efekty hypotézy aktivačného prahu umožňuje sústrediť všetky tieto aspekty do ucelenej
kategórie kontaktová inferencia.
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samému, fyzické efekty, hoci znak produkujúci takéto efekty nemusí byť sám fyzickým objektom, ale
len typom,“ (Peirce).17  Dynamické objekty externej reality (Not-Self) chápeme/vnímame ako
subjektívne záujmové objekty, ktoré vstupujú do mentálnych kodifikačných domén (Self) v podobe
bezprostredných objektov. Preto znak musí mať vždy „dva objekty, objekt ako je reprezentovaný a
objekt ako taký“ (Peirce – CP, zv. 8, s. 333). „Mediačný objekt je objekt mimo znaku; nazývam ho
dynamoidným objektom. Znak ho musí indikovať náznakom (angl. by a hint – U. Eco v podobnej
súvislosti hovorí o ostenzii – P. V.), a tento náznak či jeho substrát, je bezprostredným objektom.“.
V inferenčnom procese má dynamoidný objekt charakter možného („a Possible“– Peirce) a znak
abstrakčný charakter („charakter of an Abstractive“– Peirce).18  Tento peirceovský systém koreluje
s hypotézou aktivačného prahu podobne ako Saussurov sémantický trojuholník so Sperryho
lateralizačnou štruktúrou činnosti mozgových hemisfér.

Zo samej podstaty inhibície vyplýva, že inhibované kódy – keďže ich zložky nie sú vypnuté,
ale utlmené – pôsobia v mentálnom kontinuu ako synkopicky zamlčané mínus-prostriedky,
hoci nie sú vedomé, ba dokonca v davovej situácii je ich pomenovanie doslova penalizované,
zväčša veľmi kruto (nota bene: dav vždy hľadá obeť, po nájdení vodcu je to prvý hlavný
atribút davu). Preto práve problematika správne psychologicky nastavenej definície vedomia
je v týchto súvislostiach kľúčová.

1.  VEDOMIE

Psychologické ponímanie vedomia sa zásadne odlišuje od filozofických definícií tejto
kategórie. Z hľadiska multimediálnej praxe je, pochopiteľne, dominantné psychologické
chápanie vedomia, či už v kontexte klasikov psychoanalýzy ako psycho-energetického napätia
medzi vedomými, predvedomými a nevedomými obsahmi psychiky a ich zložkami (jedna stránka
problému), alebo v zmysle kontrapunktu a/alebo zhody medzi ľudským organizmom
a prostredím, ako vec nastolili Carl Rogers a Abraham Maslow.19

Pre správnu predstavu o amalgamaticky mnohozmyslových účinkoch multimédií však
veľmi dobre poslúži stručná definícia klasika českej psychológie a psychiatrie Vladimíra
Vondráčka:

„Vedomím rozumejú lekári iný stav než filozofovia. Z lekárskeho hľadiska vedomie
znamená: 1. byť v stave úplnej bdelosti; 2. pociťovať všetky telesné pocity a duševné stavy.
Mŕtvy nemá vedomie, človek v hlbokej kóme (bezvedomí) nemá vedomie, človek zdravý,
bdiaci má zväčša úplné a dokonalé vedomie. Medzi ním a stavmi zníženého vedomia je
kontinuum rôznych nuáns zmeny vedomia.“20

Z hľadiska psychológie médií je v tomto citáte kľúčová definícia vedomia ako kontinua
nuáns. Jednou stránkou permanentne nuansovaného vedomia je dynamika lineárnych
psychických zmien daná 1. v intraindividuálnom časovom kontinuu subjektu a) vlastným
psychickým procesom subjektu, b) časovo lineárnymi zmenami situácií, ktoré subjekt rieši a
c) interakciou predošlých dvoch aspektov (napr. prežívanie a mapovanie Self);
2. v interindividuálnom civilizačno-kultúrnom priestore subjektu reflexiou vnemov mentálnych
atribútov prostredia (napr. projekcie, spontánny feedback, identifikácia, racionalizácia a
podobne). Plechanovovské vedomie ako odraz sveta, nie je teda také priamočiare, ako sa
kedysi – nie len na pôde marxizmu – verilo; platí to aj pre tzv. vedecký obraz sveta (napr.

17 Peirce, C. S. CP, zv. 8, s. 191.
18 Peirce, C. S. Semiotics and Significs. Bloomington, 1977, s. 83. Pozri aj problematiku možných či

doxických svetov in: Eco, U. Meze interpretace. Praha, 2004, s. 73 – 92.
19 Pozri príslušné časti monografie Valcek, P. Sperryho syndróm. Bratislava, 2006.
20 VONDRÁČEK, V. – HOLUB, F. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha, 1992.
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totožnosť/kolíznosť Newtonovho a Einsteinovho kozmologického modelu – v prvom prípade
s gravitáciou, v druhom prípade bez nej).

2.  SVET  A  JEHO  OBRAZ

V úvode k jednej z raných postmoderných prednášok o vzťahu obrazu a významu, čo je
z psychologického hľadiska jednoznačne multimediálna téma, vyslovil Vilém Flusser
jednoduchú definíciu: „Obrazy sú plochy, ktoré majú význam.“21  No básnická metafora a
kognitívna metafora sú obrazmi, a predsa nie sú plochami (ak ich nebudeme pozitivisticky
redukovať na text napísaný na papieri). Aj socha je obraz, a predsa nie je plochou (ak ju
nebudeme pozitivisticky redukovať ako reflex priestorového objektu na sietnici oka). Treba
zrejme rozlišovať medzi obrazom v technickom zmysle a obrazom v kognitívnom zmysle –
obraz totiž vždy nesie aj asémantický potenciál – zmyslovo moduluje denotácie a logicko-
holisticky vymedzuje konotácie zainteresovaných prvkov prirodzeného jazyka.

Každý obraz je analogický nejakému predmetu a sémanticky kódovaný je práve ako
analogon.22

Univerzálny obraz stvárňuje univerzálny predmet – svet, goethovský oceán v kvapke
vody.

Svet je komunikovaná alebo/a subjektom formulovaná, no najmä hlboko ľudsky, mentálne
prežívaná charakteristika kultúrnych a civilizačných prostredí, tzv. objektívna realita, alebo
inak: konsenzuálny súbor faktov, na ktorých sa vie spoločenstvo (rodina, ale aj dvojica či
aktuálna skupinka ľudí), kultúra, občianska spoločnosť, etnikum, ľudstvo dohodnúť.

Z psychologického hľadiska niet nijakého bytia osebe – psychologické vedomé bytie je
vždy nejakým spôsobom prežitá a pomenovaná, sformulovaná skutočnosť.

Všeobecný referenčný rámec slovesných štruktúr či textov (= vzťah formulácie či
zobrazenia sveta ku konsenzuálnej skutočnosti) sa – vzhľadom na zložité filozofické konotácie
termínu objektívna realita – viacerí teoretici usilujú definovať interaktívne – ako svet, ktorý
je horizontom psycho-sociálneho 1. prežívania faktov (v tom aj fakticity slovesných štruktúr)
a 2. ich referenčného rámca (t. j. vzťahu textu k ne-textu, k ne-slovesnej skutočnosti).

(Dokončenie v nasledujúcom čísle)

Adresa autora: PETER VALČEK, PhD., e-mail: peter.valcek@post.sk
Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,

GSM: 0903 722 274,

21 FLUSSER, V. Za filosofii fotografie. Praha 1994, s. 8.
22 Napríklad, analogicky kódovaným záznamom tej a tej nahrávky Sinatrovej piesne New York, New York,

ale aj tej a tej konkrétnej nahrávky piesne F. K. Veselého Dedinka v údolí, je celkom určitý profil ryhy
na klasickej šelakovej gramoplatni – takýto jej obraz možno považovať aj za jej technický obraz,
podobne jej digitálne kódovaný záznam na CD disku, pričom akiste vôbec nemožno hovoriť o sémantike
takéhoto obrazu (s výnimkou, ak by sme záznam, povedzme zväčšený, vizualizovaný, chápali ako
metaforu o gramo- a CD-technológii, a teda aj o istej vývinovej fáze civilizácie, či dobe; tu však
technický obraz prestáva byť plnohodnotným technickým obrazom). Technickým obrazom je aj vedecký
model skúmaného objektu (napríklad molekuly vody H2O či atómu uhlíka C16), ktorý nepochybne
disponuje významnou sémantickou zložkou. Je však obmedzená na príslušné vedecké odvetvie, neraz
len a len na jeden určitý výskum.

PETER VALČEK:  KONTAKTOVÁ  INFERENCIA  A  MÉDIÁ  I.
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Zamestnanci a komunikácia s nimi, alebo
Náš zamestnanec – náš pán?

IVAN  ŽÁRY

„Všetko, èo stojí za to, aby sa urobilo, stojí za to, aby sa urobilo dobre.“
Charles Dickens

K ľ ú č o v é  s l o v á :  Interná a externá komunikácia, zamestnanci a manažéri,
zamestnanci a zákazníci, vnútorné publiká, princípy účinnej vnútornej komunikácie,
komunikačné nástroje, intranet, porady, nástenky, interné publikácie, brožúry, knihy,
ročné správy, e-mail, telekonferencie, videá, filmy, prezentácie, špeciálne udalosti,
výstavky a výstavy, plánovanie internej komunikácie, plánovanie od nuly, časovanie
komunikácie, komunikácia zdola hore, zásady úspešnej internej komunikácie

Moderné riadenie je založené na komunikácii. Úspešne
komunikovať značí úspešne riadiť. A úspešne riadiť, to znamená
predovšetkým ovládať problematiku podniku, firmy, organizácie,
pracoviska a – vedieť zaobchádzať s ľuďmi. Ľudia, pracovníci, „ľudské
zdroje“ sú interným publikom, sú vnútornou verejnosťou organizácie.

Komunikácia so zamestnancami má za cieľ vybudovať a sústavne
udržiavať vzájomne výhodné dobré vzťahy medzi organizáciou,
firmou, podnikom a zamestnancami, od ktorých závisí úspech aj
neúspech spoločného úsilia.

Kvalitný pracovník je fundamentom firmy. Kvalita jeho práce
nezávisí iba od hrúbky výplatných vrecúšok či od vzdialenosti pracoviska a bydliska. Obrovskú
úlohu zohrávajú i také momenty, ako pochopenie „filozofie“ firmy a činností, ktoré vykonáva,
vzťahy medzi ľuďmi na pracovisku, vedomie cieľa, ktorý sa má súhrnom aktivít všetkých
zamestnancov dosiahnuť, konkrétna atmosféra v dielni, kancelárii, na „pľaci“, schopnosť
manažmentu účinne motivovať pracovníkov.

S postupom demokracie, otvorenosti, slobody – a to aj v podobe naozaj voľného toku
informácií prostredníctvom internetu – stúpa aj pohyblivosť, mobilita pracovníkov všetkých
úrovní a kategórií. Tento osudový pohyb zaznamenávajú aj krajiny, ktoré boli predtým
učebnicovými príkladmi vernosti firme a zamestnaneckej stability. Vernosť jednému podniku
„od kolísky po hrob“ sa pomaly, ale isto stáva dávnou historickou skúsenosťou, mýtom
a vysnívaným cieľom profesionálnych personálnych motivátorov.

Pracovník, zamestnanec, robotník, „podriadený“ je čoraz nespokojnejší, čoraz náročnejší,
čoraz vyberavejší, čoraz menej dôverčivý, čoraz podozrievavejší voči svojim chlebodarcom,
nadriadeným, šéfom, „papalášom“. Napríklad veľký prieskum medzi zamestnancami v USA
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v roku 2002 ukázal, že iba 51 % z nich bolo spokojných so svojím zamestnaním; len jeden
z piatich s kariérnym postupom a odmeňovaním. Dokonca aj spokojnosť lepšie platených
zamestnancov klesla zo 67 na 55 % v porovnaní s rokom 19951 .

Ideálne pracovné vzťahy by mali spĺňať najmenej týchto 7 podmienok:
l dôvernosť a dôvera medzi zamestnávateľom a zamestnancami,
l voľný tok nestranných informácií zdola nahor, zhora nadol aj horizontálne,
l uspokojivé postavenie a účasť každej osoby,
l kontinuita práce bez konfliktov,
l zdravé prostredie,
l úspech pre podnik,
l optimizmus do budúcnosti.2

Zabudnite na zákazníka?
Firmy, ktoré čosi dosiahli a ktoré ľudia uznávajú, venujú výrazne viac peňazí na rozvoj

vzťahov so zamestnancami – až vyše polovice svojich komunikačných rozpočtov.3  To je tak
povediac finančným vyjadrením zmeneného postoja organizácií k svojim pracovníkom. Túto
zmenu postoja v roku 1992 vtedy až šokujúcim spôsobom vyjadrili Hal F. Rosenbluth a Diane
McFerrin Peters vo svojej knižke „The Customer Comes Second And other secrets of excep-
tional service“ (Quill, New York, 1992 – 1994). Názov by sme mohli voľne preložiť ako Zákazník
až na druhom mieste – a iné tajomstvá výnimočných služieb. Autori sa podrobne zaoberajú
tým, čo v marketingu poznáme už veľmi dlho, ale čo sa v skutočnom podnikateľskom živote
ešte stále dôsledne uplatňuje zriedka – tzv. interným marketingom. Vnútorný marketing
hlása, že organizácia – najmä taká, ktorá poskytuje služby a jej zamestnanci sú v každodennom
kontakte so zákazníkmi – sa musí starať o svojich pracovníkov práve tak dobre, ako o svojich
klientov. Pretože iba spokojní a dobre motivovaní zamestnanci sú schopní a ochotní poskytovať
svojím zákazníkom naozaj stopercentné služby. Takže naozaj – najprv zamestnanec, až potom
zákazník. Alebo aj: Ak platí bod 1 pre zamestnávateľov, potom platí aj bod 2 pre zamestnancov.
l Náš zamestnanec – náš pán! (1)
l Náš zákazník – náš pán! (2)

Kto sú to vlastne zamestnanci? Sú to len „oni“ z pohľadu veľkých šéfov? Ľudské zdroje či
stroje? Nie, sú to rozličné špecifické skupiny – nie rovnorodá „masa kdesi dolu“. Čím väčšia
a členitejšia organizácia, tým rozmanitejšie a špecifickejšie vnútorné publiká:
l vrcholoví manažéri v zamestnaneckých pozíciách
l ďalšie úrovne riadiacich pracovníkov
l závody
l pobočky
l sekcie
l úseky
l oddelenia...

1 O’NEILL, R. Unhappy Campers Growing in Number, The Record. 22nd August 2002: B1-5. Podľa
SEITEL, F. P. The Practice of Public Relations. 9th ed. Pearson Prentice Hall, 2004, p. 259.

2 CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 288 – 289.

3 Employee Communications Today: It’s New, It’ Different, and It Has Bottom Line Impact. Positioning
Newsletter 10, No. 2. 1999. Heyman Associates, Inc. Nwe Yor. Podľa SEITEL, F. P. The Practice of
Public Relations. 9th ed. Pearson Prentice Hall, 2004, p. 259.
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l rozličné typy pracovníkov
l línioví
l štábni

l ďalšie členenia
l muži
l ženy
l mladiství
l seniori
l na plný úväzok
l na čiastkový úväzok
l momentálni náhradníci
l brigádnici
l predstavitelia menšín

l rasových
l jazykových
l náboženských
l inak sexuálne a inak orientovaných

l členovia a funkcionári odborov...

Čo zamestnanec, to celý vesmír zvláštnych čŕt, potrieb, želaní, očakávaní s dôležitým
pokračovaním v rodine, partnerských a priateľských vzťahoch, komunitách atď. a pod. Áno,
zamestnanec nie je len zamestnanec. To je aj informačný kanál smerom von z organizácie,
dôležitý šíriteľ informácií o nej. Ak ju má rád, šíri o nej dobré slovo. Ak nie, býva spravidla jeho
názor hodnovernejší než verejné vystúpenia vrcholového vedenia organizácie... Darmo budú
vyvracať podozrenia a chýry – ak ich konkrétni zamestnanci potvrdia, lož je usvedčená.

Morálka upadá?
Hlboko zakorenená nedôvera medzi vrcholovými riadiacimi pracovníkmi – „papalášmi“ – a

„obyčajnými“ zamestnancami je realitou. Neslávne ju podporili aj také známe aféry, ako Enron,
WorldCom a ďalšie, v ktorých najvyšší predstavitelia predtým naozaj vážených a obdivovaných
firiem roky klamali nielen dozorné orgány, kontrolné úrady, novinárov, akcionárov, finančných
analytikov, ale aj vlastných zamestnancov. V Enrone, napríklad, najvyšší šéf vyzýval
zamestnancov, aby si kúpili akcie vlastnej firmy, keď už sám vedel, že sú na dne a sám svoje
vlastné akcie vlastnej firmy predal... Keď to všetko prasklo, úbohí zamestnanci-akcionári prišli
o všetko...

Nečudo, keď viaceré prieskumy mienky pracovníkov organizácií dopadajú takto:
l Zo 700 pracovníkov 70 spoločností 54 % malo pocit, že im vedenie nevysvetlilo poriadne

svoje rozhodnutia a ďalších 64 % vyhlásilo, že neveria tomu, čo im manažéri povedali...4

l Až 81 % respondentov prieskumu Deliotte & Touche z oblasti zdravotnej starostlivosti
sa vyjadrilo, že „zamestnanecká morálka“ je najvážnejším problémom ľudských zdrojov
v nemocniciach v porovnaní so 75 % rok predtým...5

l Prieskum v členských organizáciách Amerického manažérskeho združenia, ktoré rušili
pracovné miesta, ukázal, že klesajúca morálka bola problémom troch zo štyroch z nich...6

4 RIVKIN, S. Mutiny in the Cafeteria (Vzbura v kantíne). PR Strategist. Winter 1998, p. 20. Podľa SEITEL,
F. P. The Practice of Public Relations. 9th ed. Pearson Prentice Hall, 2004, p. 262.

5 Podľa SEITEL, F. P. The Practice of Public Relations. 9th ed. Pearson Prentice Hall, 2004, p. 262.
6 ARMENTROUT, B. W. The Five Best Gifts to Give Your Employees. HR Focus. December 1995, p. 3.

Podľa SEITEL, F. P. The Practice of Public Relations. 9th ed. Pearson Prentice Hall, 2004, p. 262.
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Samozrejme, nie všade je to také vypuklé, ale otázok vyvstáva mnoho. A z nášho pohľadu
najmä jedna: Ako komunikovať so zamestnancami lepšie?

Optimálna komunikácia so zamestnancami umožňuje odovzdávať si informácie, upevňovať
pracovné zaujatie a potrebnú spolupatričnosť a – keď treba – manažérsky a ľudsky zvládnuť
rozmanité organizačné zmeny či problémy a ťažkosti. Účinné odovzdávanie si podstatných
informácií posilňuje motiváciu, zodpovednosť a výkon, pomáha udržiavať žiaduci stupeň
súťaživosti, podnecuje tvorivosť, uľahčuje adaptáciu na nové podmienky. Komunikácia – to
nie sú holé informácie v podobe symbolov či správ. Je to živý proces, pomocou ktorého
organizácia, firma, inštitúcia nielen prežíva, ale adaptuje sa na nové podmienky a rozvíja sa.
Platí to aj naopak: Chýbajúca efektívna komunikácia poukazuje na ťažkosti, problémy,
nedorozumenia. Informačná kalamita či blokáda predchádza kolaps.

Základnou úlohou komunikácie so zamestnancami je sprostredkovať im informácie o ich
pracovnej náplni, individuálnej zodpovednosti a o ich výkone. Len čo sú tieto základné
informačné potreby naplnené, možno komunikačný okruh rozširovať ďalej – informovať
pracovníka o poslaní, organizačnom začlenení, výsledkoch a plánoch väčších pracovných
úsekov a celej organizácie i o tom, ako môže on sám prispieť k optimálnemu fungovaniu celého
organizmu. V tejto súvislosti by sa manažéri mali sami seba spýtať, či dávajú pracovníkom
odpovede na tieto otázky:

l Čo obsahuje moja práca?
l Aký má zmysel?
l Ako ju vykonávam?
l Oceňujú ma?
l O čo sa usilujeme? Ako zapadá naše pracovisko do celkovej štruktúry organizácie,

firmy, podniku?
l Čím môžem pomôcť?

Fraser Seitel7  zdôrazňuje týchto päť princípov účinnej vnútornej komunikácie v „mori
pochybností“:

1. „Rešpekt. So zamestnancami by sme mali zaobchádzať s rešpektom voči hodnote ich
ľudskej individuality a voči ich hodnote ako pracovnej sily. Nie ako k ľahko nahraditeľnému
predmetu.

2. Úprimná spätná väzba. Ak hovoríme pracovníkom o ich silných aj slabých stránkach,
vedia, na čom sú. Niektorí manažéri nesprávne predpokladajú, že vyhýbanie sa negatívnej
spätnej väzbe im pomôže. Chyba. Zamestnanci potrebujú vedieť, ako sú na tom v každom
časovom momente. Otvorená komunikácia im pomôže v ich úsilí.

3. Uznanie. Zamestnanci sa cítia úspešnými, keď vedúci pracovníci uznávajú ich príspevok.
Je povinnosťou profesionála PR navrhnúť mechanizmus oceňovania zamestnancov.

4. Mať slovo. V ére rozhovorového rozhlasu a televíznych talk shows vari každý chce,
aby jeho myšlienky boli vypočuté a aby mal slovo pri rozhodovaní. Tento rozvíjajúci sa jav
aktivistickej komunikácie musia profesionáli PR zvážiť, aby dosiahli vnútornú dobrú vôľu
voči manažmentu.

5. Povzbudenie. Štúdia za štúdiou dokazujú, že peniaze a ďalšie výhody zamestnancov
motivujú, ale ešte niečo je nevyhnutné. Toto niečo iné je povzbudenie, podpora. Pracovníkov
treba povzbudzovať.“

7 SEITEL, F. P. The Practice of Public Relations. 9th ed. Pearson Prentice Hall, 2004, p. 262.
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Ako komunikovať?
Prieskumy komunikácie so zamestnancami ukazujú, že pracovníci jednoznačne

uprednostňujú komunikáciu zoči-voči so svojím bezprostredným nadriadeným. Takéto
informačné toky sú priame, osobné, neformálne, dochádza pri nich k partnerskej diskusii a
ponúkajú účinnú spätnú väzbu – obe strany vidia a cítia účinky svojich slov, môžu sledovať
reakcie na ne a pružne meniť komunikačnú stratégiu i taktiku8 . Pravda, len čo objem informácií
rastie a čas na ich sprostredkovanie sa skracuje, vzdialenosti – fyzické i duchovné – sa
zväčšujú, priama komunikácia „medzi štyrmi očami“ prestáva byť často vôbec možná. To je
prípad všetkých veľkých organizácií, inštitúcií, firiem a podnikov. Tu už nevystačíme so
šéfovskou žoviálnosťou. „Organizácia potrebuje rámec dôkladne naplánovaných
komunikačných programov, využívajúcich paletu médií na uspokojenie základných
informačných potrieb zamestnancov a na podporu informačného toku a prúdenia myšlienok
zdola hore.“9

Okrem už spomínanej bezprostrednej komunikácie z očí do očí môžeme pri zamestnaneckých
public relations (ďalej len ako PR) využiť množstvo ďalších možností na prenos informácií,
hodnotení aj apelov v duchu Dickensovej myšlienky z motta tejto kapitoly. Cieľom je pomôcť
pracovníkom naučiť sa hodnotiť, „čo stojí za to urobiť“ a hlavne motivovať ich, aby to, čo
robia, považovali za také, čo stojí za to, aby to urobili dobre.

Komunikačných možností a metód, nástrojov máme skutočne neúrekom. Siahajú od
jednoduchého obežníka až po bohato ilustrovanú farebnú brožúru (napr. ročnú správu pre
zamestnancov) pri tlači, od videofilmu po diapozitívy či fotografie (napr. z firemného športového
turnaja na nástenke) pri vizuálnych médiách a od špeciálnych informačných liniek až po zložité
interaktívne multimédiá či elektronické „nástenky“ a transatlantické – či už klasické satelitné
alebo internetové – telekonferencie pri elektronických médiách (napr. široko a hlboko
rozvetvený firemný intranet). Všetko závisí od toho, čo, komu, ako a prečo chceme komunikovať
a koľko na to máme prostriedkov a času.

Keďže PR sú aktivitami dlhodobými a sústavnými, nezaobídu sa bez umného plánovania.
Komunikačný plán má byť zárukou toho, že médiá, ktoré organizácia použije, a posolstvá,
ktoré bude komunikovať, podporia a posilnia jej celkové smerovanie a výsledky. Projekt
zamestnaneckých PR musí obsahovať:

l na pochopení potrieb manažmentu a zamestnancov založené ciele a požiadavky – čo
chce vedenie komunikáciou dosiahnuť a aké informácie pracovníci potrebujú a chcú dostať;
l dôležité výsledky, ktoré sa majú navrhovanou komunikáciou dosiahnuť;
l informačnú stratégiu – súbor hlavných posolstiev pre každú dôležitú skupinu

zamestnaneckej verejnosti;
l detailný plán médií a spôsobov, ktorými majú byť príslušné posolstvá doručené;
l meracie a hodnotiace mechanizmy a postupy.

8 Navyše, pri bezprostrednom kontakte je možné využívať a sledovať i neverbálne prejavy, ktoré sú často
veľmi dôležité, ba i dôležitejšie než to, čo sa hovorí „oficiálne“ ústami. Pozri bližšie: LEWIS, D. Tajná
řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1995.

9 Porovnaj a pozri bližšie: LESLEY, P. The Handbook of Public Relations and Communications. 4th ed.
London, McGraw-Hill Book Company, 1991, p. 214 – 241.
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Vždy od nuly?
T. Duncan10  z University of Colorado zdôrazňuje tzv. plánovanie od nuly (zero base plan-

ning), ktoré umožňuje každý rok pristúpiť k situácii po novom, bez klapiek na očiach nasadených
minuloročnou realitou.

Takéto plánovanie sa začína určením cieľov a ich premietnutím do tej komunikačnej oblasti,
ktorá sľubuje najväčší úspech. To, napr., značí, že plán sa neodštartuje tak, že 75 % rozpočtu
pôjde na reklamu len preto, že to tak bolo rok predtým, a do zvyšku sa „napchajú“ všetky
ďalšie aktivity. Ak – povedzme – cieľom je dosiahnuť široké povedomie o téme alebo výrobku,
potom je vhodným prostriedkom externej komunikácie reklama/inzercia. Ak je cieľom vytvoriť
dôveryhodnosť, napríklad vlastností produktu či hľadísk organizácie, potom by mali byť
v popredí PR. Ak treba posilniť zainteresovanosť, v tom prípade by mohla byť účinná špeciálna
akcia (special event, riadená udalosť). Zabudnuté nezostávajú ani ostatné komunikačné oblasti
– môžu podporovať a posilňovať hlavnú stratégiu komunikácie posolstva. Pritom je potrebné
starostlivo posúdiť možnosť výskytu a spôsob regulácie tzv. konfliktných posolstiev, napr.
ak niektorí zamestnanci sú aj akcionármi a informácie určené pre tieto dve skupiny sa líšia.

Veľmi dôležitým aspektom plánovania je primerané časovanie – najmä, ak sa kombinuje reklama,
PR a rozličné spôsoby podpory predaja. Takéto plánovanie integrovanej marketingovej
komunikácie sa musí začať komunikačným auditom a výskumom verejnej mienky a správania sa
zákazníkov či inej cieľovej skupiny, napr. aj vlastných zamestnancov. Komunikačný audit
identifikuje komunikačné kontaktné body a všetky možné komunikačné funkcie. Prakticky to
môže potom vyzerať, povedzme, takto. Firma sa rozhodla využiť uvedenie na trh svojho unikátneho
a technologicky špičkového výrobku aj na posilnenie motivácie vlastných zamestnancov a ich
hrdosti na „svoj“ podnik. Potom je vhodné prezentáciu a predvedenie nového výrobku, vrátane
informácií o propagačnej kampani a predstavenia napr. televíznych reklám, časovo predsunúť
pred predstavenie novinárom a až po ňom odštartovať oboznamovanie širokej vonkajšej verejnosti.
Skutočnosť, že najvyšší predstaviteľ firmy neľutuje čas a prostriedky na detailné predstavenie
novinky vlastným zamestnancom, a to ešte skôr, než sa o novinky podelí s masmédiami a vonkajším
svetom, je sama osebe prejavom úcty, rešpektu a ohodnotením významu zamestnanca. Ide skutočne
o komplexnú „vyhraj-vyhraj“ situáciu, z ktorej napokon profitujú všetci. Vlastní pracovníci sa
cítia poctení a neobchádzaní, prezentátor si dôkladne precvičí prezentáciu a zamestnanci sa
automaticky stávajú poslami dobrých správ o vlastnej organizácii. Opačný postup sa zvyčajne
nevypláca – ak zamestnanec vidí najprv reklamu na vlastný špičkový výrobok a až potom mu
povedia, že sa už uvádza na trh, má pocit, akoby ho podviedli...

Komunikácia zdola hore (tzv. upward communication) patrí ku kritickým prvkom
komunikačnej stratégie každej organizácie. Tu nejde len o demokraciu, ale doslova o prežitie:
Manažment potrebuje počuť to, čo sa zamestnancom žiada, čo musia a chcú povedať. Účinná
vzostupná komunikácia je schopná:
l umožňovať zamestnancom prispieť informáciami, názormi a myšlienkami k riešeniam;
l udržiavať manažment v živom kontakte so záujmami, aktuálnymi témami a otázkami

organizácie;
l prispievať k rozvoju všestranného pochopenia cieľov organizácie;
l upevňovať pocit jednoty v organizácii a presvedčenie, že všetky dôležité informácie sa

vždy dostanú do tých správnych uší;
l vytvárať ovzdušie tvorivosti, inovatívnosti, podporovať snahu o sebarozvoj a pokrok

organizácie.
10 MORIARTY, S. E. PR and IMC: The Benefits of Integration. In PR Quart., 39, 1994, No. 3, p. 42 – 43.
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Prieskumy v popredných spoločnostiach ukázali, že tam, kde vrcholové vedenie aktívne
podporuje informačné toky „zdola“, načúva „hlasu ľudu“ a ochotne koná na podnety
pracovníkov, tam sú badateľné pozitívne vplyvy takejto komunikácie na pracovnú morálku
a organizačnú kultúru. Samozrejme, že pri takejto vzostupnej komunikácii sa vyskytujú často
aj kritické poznámky. Praktiky „zabíjania poslov zlých správ“ však nemôžu priniesť nič iné než
ochabnutie aktivity zamestnancov a ich uzavretie sa do ulity mlčania. Následne filtrované
výlučne „pozitívne“ a „konštruktívne“ návrhy môžu byť len balastom prázdnych slov.

Na podnecovanie a organizovanie „voľného toku informácií“ v organizácii, podniku, firme
jestvuje viacero možností. Sú to diskusné stretnutia manažérov so zamestnancami, rozličné
systémy navrhovania zlepšení (napr. anonymné skrinky dobrých nápadov), zber námetov a
návrhov pomocou sprostredkovateľov, rozličné prieskumy a prehľady, pochôdzky manažérov
rozličného rangu po pracoviskách, dni a hodiny otvorených dverí a pod.

Najdôležitejšie si je uvedomiť, že komunikácia v organizácii, to nie je technokratický,
„kybernetický“ proces. Je to vždy ľudská komunikácia, dorozumievanie sa medzi partnermi, za
ktorým stoja skutočné ľudské potreby, radosti, starosti aj žiale. To všetko nevylučuje tvorivú
syntézu všetkého „ľudského“, osobného so strategickým, systematickým, plánovitým,
„neosobným“. Práve v tom spočíva vrchol majstrovstva manažéra: uľahčovať a motivovať
zliatie sa množstva individuálnych schopností, možností, želaní, očakávaní, vôlí a osudov do
jednej rieky firmy ako úspešného, perspektívneho a konkurencieschopného celku.

Nástroje
Aké nástroje využívame na internú komunikáciu v organizácii? V mnohých firmách, podnikoch,

inštitúciách je to stále tlačené slovo, rozličné periodiká, noviny, časopisy, bulletiny, obežníky,
letáky, plagáty, brožúry, príručky, manuály, knihy, nástenky a pod. Sú stále nenahraditeľné pre
svoj vplyv, trvanlivosť a svedectvo. Navyše, sú kontrolovaným prostriedkom komunikácie
s presne vymedzenou cieľovou skupinou. Umožňujú prenášať veľmi podrobné informácie
skutočnej tomu „pravému“ okruhu ľudí. Cieľom podobných publikácii je:
1. Udržiavať informovanosť zamestnancov o organizačných otázkach podniku, jeho

smerovaní a cieľoch.
2. Poskytovať zamestnancom informácie, ktoré potrebujú na to, aby dobre zvládli svoje

úlohy.
3. Podnecovať zamestnancov, aby udržiavali a zvyšovali štandardy organizácie, usilovali sa

o zvyšovanie kvality, rast efektívnosti, zlepšovanie služieb a väčšiu spoločenskú
zodpovednosť.

4. Vyjadrovať uznanie zamestnancom za ich výsledky a úspechy11 .

Rozličné doplnkové publikácie – letáky, brožúry, príručky a knižky – majú tri hlavné funkcie:
1. Školenie, indoktrinácia – vítanie nových zamestnancov, členov, študentov, návštevníkov

a pod. Tzv. indoktrinačné texty pomáhajú nováčikom vykročiť správnou nohou. Vyjadrujú
pravidlá organizácie a výhody ich dodržiavania. Usilujú sa naočkovať kolektívneho ducha
komunikujúc, že prichádzajúci sa stal členom „víťazného tímu“.

2. Informatívnosť, faktografia – skupinové plány poistenia, penzijné programy, systémy
podávania pripomienok, programy zdravotnej starostlivosti, podiel na zisku, poriadok na
pracovisku a bezpečnosť práce, možnosti rekreácie, športu, kultúry, vzdelávanie a tréningy,
postupy a politika organizácie a pod.

11 CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 289 – 290.
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3. Inštitucionalizácia – filozofia organizácie, jej hodnoty a hlavné princípy, poslanie, vízia,
vzťah ku kvalite, posolstvá o súťaživosti, o vzťahu k životnému prostrediu a slobodnej
ekonomike, spoločenskej zodpovednosti, mnohokultúrnej rozmanitosti, o úlohe organizácie
v komunite; venovania, oslavy, odmeny, dejiny, úspechy organizácie, zakladatelia, hrdinovia
atď.12

Samozrejme, v dnešných časoch všetky tieto funkcie – a ešte aj mnohé iné – spĺňa intranet,
kde si zamestnanec nájde všetko potrebné.

Knihy o významných podnikoch, ich dejinách, prínose k rozvoju technológie, priemyslu,
určitej oblasti sa nedistribuujú len zamestnancom a manažérom, ale posielajú významným
ľuďom v komunite, podnikaní, priemysle, vzdelávaní, vláde a vo finančných kruhoch a médiách.
Združenia ich doručujú aj svojím členom a sympatizantom. Adresátom bývajú aj knižnice.

Takéto knihy neraz vznikajú tak, že príslušná organizácia, ktorej sa majú týkať, ich
sponzoruje a autorom býva významná externá osobnosť, napríklad novinár, spisovateľ alebo
kolektív osobností a autorov.

Predtým, než sa firma, organizácia, podnik rozhodnú takúto publikáciu vydať, mali by si
odpovedať na niekoľko otázok:
l Uspokojí navrhovaný typ knihy potreby, pre ktoré je navrhovaný?
l Sú téma a zmysel knihy príťažlivé pre externého autora?
l Bude sa kniha predávať alebo rozdávať?
l Má mať prestížnu väzbu alebo bude len brožovaná?
l Aké ďalšie nadväzné akcie alebo súvislosti ju pomôžu propagovať?
l Podporí základné ciele organizácie v oblasti public relations?13

Na komunikáciu so zamestnancami aj zamestnancov medzi sebou je možné využiť aj
telekonferencie (satelitné aj internetové) a uzavreté televízne okruhy, tzv. priemyselnú televíziu,
prostredníctvom ktorej je možné šíriť krátke videozáznamy alebo filmy so vzdelávacou,
marketingovou, bezpečnostnou, predajovou alebo spravodajskou tematikou aj živé vystúpenia
manažérov, významných hostí a pod. Spätnú väzbu obstaráva telefonické spojenie alebo
obojsmerné spojenie pomocou počítačových sietí. Máme pred sebou moderné a jedinečné
kombinácie hovoreného slova, zvuku a vizuálnych pohyblivých aj statických obrazov. Šetria
aj čas, zdroje, nie sú náročné na premiestňovanie a dopravu a celkovo prispievajú k trvalo
udržateľnému rozvoju. Na vnútorné aj vonkajšie účely môžu slúžiť videá, filmy a prezentácie,
využívajúce už čoraz menej priehľadné fólie a čoraz viac záznamovú či počítačovú techniku,
dnes už aj bezkáblovú. Pohyblivý obraz a zvuk či už v podobe videa, CD videa, DVD alebo
klasického filmu má viacero výhod:
l kombinujú účinky zrakové, zvukové, dramatické a pohybové, farbu a hudbu;
l prezentujú myšlienky pohybom, ktorý nemožno efektívne opísať tlačou alebo zvukom;
l priťahujú trvalú a výlučnú pozornosť k posolstvu počas sledovania;
l zviditeľňujú časový faktor akejkoľvek operácie alebo série udalostí;
l sú vierohodným záznamom udalostí;
l ukazujú procesy bežne voľnému oku nedostupné;
l prinášajú minulé a vzdialené k divákovi;

12 CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 293.

13 CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 294.
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l zväčšujú, zmenšujú alebo zjednodušujú predmety a ilustrujú abstrakcie pomocou
fotografie, kresieb a grafiky;

l nadovšetko – umožňujú divákom vidieť vlastnými očami – vidieť značí veriť14 .

Výstavky a výstavy sú ďalšou formou použiteľnou na podčiarknutie histórie, úspechov,
dobrých výsledkov organizácie, jej ľudí, zakladateľov a pod. Aj ony môžu smerovať dovnútra
firmy („galéria najlepších“), podniku či smerom k externým publikám a zvyšovať tak motivačný
účinok smerom dovnútra organizácie. Môžu byť aj súčasťou väčších prezentácií na veľtrhoch,
konferenciách, seminároch či putovných prezentáciách, tzv. roadshow. Stále výstavky a
expozície firiem, organizácií, podnikov, inštitúcií bývajú v zábavných parkoch, zoologických
záhradách, múzeách, na letiskách, a pod. Ich zmysel je mnohopočetný:
l vytvárajú a udržiavajú špecifické vnímanie organizácie;
l udržiavajú kontakt s dôležitými publikami;
l ukazujú hĺbku a šírku činností organizácie;
l vytvárajú možnosti pýtať sa na ďalšie informácie;
l umožňujú dostať spätnú väzbu na vyhodnotenie stratégií;
l získavajú nových zamestnancov.15

Osobná neosobnosť
Je len samozrejmé, že žiadny – akokoľvek sofistikovaný – technický či technologický

komunikačný nástroj nemôže nahradiť pravidelnú a obsažnú osobnú komunikáciu, podanie ruky,
neformálnu debatu medzi pracovníkom a jeho nadriadeným. Ľudský, osobný rozmer komunikácie
je nevyhnutné zdôrazňovať a posilňovať – formovo, štylisticky, graficky aj obrazovo – aj
v neosobných formách vnútrofiremnej komunikácie: v e-mailoch, na nástenkách, v intranete a pod.

Americký Fortune magazín uverejňuje každý rok o. i. aj rebríček firiem16 , ktoré považujú za
najlepšie zamestnanci. V prvej stovke sa umiestňujú tie organizácie, ktoré poskytujú najlepšie
pracovné podmienky a ktorých počet zamestnancov najvýraznejšie vzrástol. Hodnotí
sa napríklad index dôvery, kultúry, podmienky pre menšiny a pod. Spoluautor týchto zoznamov
najlepších Milton Moskowitz uvádza týchto šesť zásad úspešnej internej komunikácie:

1. Ochota vyjadriť nesúhlas. Zamestnanci podľa Moskowitza chcú „dodávať späť“ (feed
back) manažérom svoje vlastné názory a dokonca svoj nesúhlas. Chcú mať prístup
k manažmentu. Chcú, aby sa v interných publikáciách objavovali kritické listy. Chcú, aby im
manažment venoval pozornosť.

2. Viditeľnosť a blízkosť vrcholového manažmentu. Osvietené firmy sa pokúšajú
vyrovnať rozdiely medzi služobnými hodnosťami. Odstraňujú také prejavy postavenia, akými
sú kantíny alebo telocvične pre vrcholové vedenie. Prijímajú opatrenia proti hierarchickej
separácii, hovorí Moskowitz. A dodáva, že obratný vrcholový vedúci praktizuje metódu MBWA
– „management by walking around“: RCHPP – riadenie chodením po podniku.

3. Prednosť vnútornej komunikácie pred vonkajšou. Najhoršou vecou, ktorá sa môže
nejakej organizácii prihodiť je, ak sa jej zamestnanci dozvedia kritickú informáciu o nej vo
večerných správach. Šikovné organizácie vždy poskytnú podstatnú informáciu zamestnancom
ako prvým a považujú internú komunikáciu za prvotnú.

14 CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 302.

15 CUTLIP, S. M., CENTER, A. H., BROOM, G. M. Effective Public Relations. 8th ed. Prentice-Hall, 2000,
p. 303.

16 http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2006/full_list/ – 7. januára 2007

http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2006/full_list/
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4. Dôraz na jasnosť. Koľko zamestnancov pravidelne číta brožúrky o výhodách na
pracovisku? Odpoveď by mala byť „mnohí“ vzhľadom na ich dôležitosť pre všetkých. Väčšina
zamestnancov ich však nikdy nečíta. Dobré firmy píšu také brožúrky jasne – tak, aby boli
čitateľné skôr pre všeobecnú verejnosť než pre personalistických špecialistov.

5. Priateľský tón. Podľa Moskowitza najlepšie spoločnosti „dávajú pocit rodiny“ do
celej svojej komunikácie Jedna high-tech firma podnietila všetkých, aby nosili menovku
s krstným menom napísaným veľkými hrubými písmenami. Tieto drobnosti sú najdôležitejšie,
vyhlasuje Moskowitz.

6. Zmysel pre humor. Ľudia sa predovšetkým obávajú o svoje miesto. Firemný život je
pre mnohých tvrdý. Moskowitz to označuje za neblahé. „Ľudí to uväzňuje do zvieracích
kazajok, takže nemôžu čakať, aby sa z nich uvoľnili až na konci pracovného dňa.“17

Ako všetko zhrnúť na záver? „Pán manažér“ vie, že pánom je zákazník. Vie však aj to, že
skutočným pánom je zamestnanec, dobrý zamestnanec, ktorý si vie vážiť zákazníka, dáva mu
to patrične najavo, a ten sa preto bude opakovane vracať. A preto vedenie rozumnej organizácie
na vnútornej komunikácii nešetrí a dáva voľnú ruku profesionálom PR, aby navrhli a realizovali
čo najúčinnejšie programy internej komunikácie. Potom sú zvyčajne spokojní všetci: aj „pán“
zamestnanec, aj „pán“ zákazník, aj „pán“ vedúci...
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customers, internal publics, principles of efficient internal communication, communication tools,
intranet, meetings, bulletin boards, internal publications, booklets, books, annual reports, e-mail,
teleconferences, video, film, presentations, special events, exhibitions, planning of internal
communication, zero base planning, timing of communication, upward communication, tenets of
successful internal communication

17 MOSKOWITZ, M. An Employee’s Eye View of Business. Ragan Report (November 25, 1991), p. 1,2.
Podľa SEITEL, F. P. The Practice of Public Relations. 9th ed. Pearson Prentice Hall 2004, p. 262 – 263.

In recent decades, situation, attitudes, expec-
tations and behaviour of employees in organiza-
tions change almost in the whole world. Before
loyal workers who for generations worked for the
same company “from cradle to grave”, change work
place repeatedly and stop trusting in their superi-
ors. Many studies pinpoint loosening of employee
morale. Putting organization together again, moti-
vating its employees and building firm organiza-
tional culture is possible using efficient internal
communication. Internal communication must be
based on understanding and respecting of the real
meaning of the employee for the organization. Only
then the communication can fulfill its purpose and
reach its goals. Without satisfied and motivated
employee there is no satisfied and motivated cus-
tomer. Therefore especially in the service organi-

zations it is inevitable to put the employee and
communication with him/her to the first place.
Employee communication has many forms and
tools which should exactly fit that target group for
which they are meant. Amount and character of
internal publics of the organization depends on
dimension and type of the organization and of de-
gree of its globalization. In spite of astounding tech-
nological progress and many new communication
forms, in this century valid fundaments of suc-
cessful interpersonal communication – honesty,
openness, respect, accessibility, clarity and
understandability remain. External and internal
communications of the organization must be in dy-
namic balance with the priority of the internal com-
munication over the external, especially in tough
and crisis times.

IVAN  ŽÁRY:  ZAMESTNANCI  A  KOMUNIKÁCIA  S  NIMI…
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Eventy – móda, ktorá sa nekončí

PETER  ŠESTÁK

K ľ ú č o v é  s l o v á :  event, public relations (PR), efektivita, verejné, firemné eventy,
prezentácia, celebrity, podlinky, marketing, reklama

Event marketing – pojem, ktorý sa dostáva čoraz viac do povedomia
odbornej, ale i laickej verejnosti. Eventy ako súčasť PR nadobúdajú čoraz
väčšiu obľubu, pričom ich efektivita sa odhaduje – vzhľadom na ich účely –
na pomerne vysokú. Event je odrazom významu a imidžu subjektu, ktorý ho
organizuje, ale už dávnejšie i nástrojom na prezentáciu značky, či produktov.
Predložený príspevok rozdeľuje eventy do kategórií a reflektuje ich význam
ako efektívneho prostriedku marketingovej komunikácie.

Event – udalosť, alebo lepšie preložené pre naše potreby: podujatie.
Eventy možno celkom nepatria medzi najnovšie trendy marketingovej
komunikácie, ale určite sa v posledných rokoch dá hovoriť o „móde“ eventov.
Dôvodov je viac. Jedným z podstatných je fakt, že aj u nás – podobne ako v
krajinách s vyspelou ekonomikou – nastáva postupný ústup nadliniek

v prospech podlinkových aktivít. Priama – nadlinková – reklama je vysokonákladová a začína postupne
nadobúdať nedôveru u zadávateľov reklamy i agentúr, najmä mediálnych. Príčinou je až agresívne
pôsobiace „premnoženie“ reklamy, jednak v masových médiách, jednak v oblasti vonkajšej reklamy.
Priveľa bilboardov v uliciach a popri cestách, primnoho plagátov, fasád s reklamami, reklamné plochy na
každej zastávke hromadnej dopravy, na lavičkách atď. To isté sa týka masových médií. Veľkú časť
printových médií tvoria reklamné vizuály a inzercia, nehovoriac o advertorialoch.

V elektronických médiách je to – z hľadiska recipienta – ešte horšie. Zakiaľ čo v oblasti online
kominukácie chráni ako-tak užívateľa legislatíva, v televízii a rozhlase sa reklama stáva pomaly
dominantnou súčasťou vysielania. Rozsiahle reklamné bloky, veľké množstvo upútavok a sponzorských
odkazov vzbudzuje nedôveru u klientov. Vzniká u nich oprávnený dojem, že reklamu, ktorú si kúpili za
nemalé peniaze, sleduje čoraz menej divákov či poslucháčov – hoci čísla sledovanosti hovoria často
opak…

Preto nastáva únik od priamej reklamy a hľadajú sa iné spôsoby oslovenia zákazníka. Do popredia
sa dostávajú PR a v rámci nich nadobúda čoraz väčšiu obľubu aj event ako forma viacmenej priameho
styku s klientom, obchodným partnerom, či zákazníkom.

Čo je to vlastne „event“ a aké má u nás formy? Eventom sa rozumie organizovaná udalosť, zvyčajne
spoločenského, zábavného charakteru. To je, samozrejme, tzv. vonkajší účel. Usporiadatelia eventov
sledujú celkom iné zámery a sľubujú si jednoznačný efekt: priame oslovenie recipienta, navodenie
atmosféry dobrých vzťahov, práca na imidži firmy, prípadne jej produktov. Tým sa event ako prostriedok
marketingovej komunikácie neraz stáva aj sprostredkovaným prostriedkom direct marketingu.

Event ako jeden z moderných a čoraz významnejších prostriedkov marketingovej komunikácie má
niekoľko výhod. Spomenieme len tie najjednoznačnejšie:
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® hoci sa vyskytujú aj naozaj nákladné eventy, v porovnaní s nákladmi na priamu,
nadlinkovú reklamu, ide zvyčajne o náklady neporovnateľne nižšie

® eventy sú prakticky univerzálne použiteľné na rôzne formy prezentácie vlastnej firmy,
prípadne obchodných partnerov a sponzorov

® atmosféra eventov zvyčajne a priori zaručuje priaznivý náhľad účastníkov na
organizátora.

Otázka však znie: prečo aj na Slovensku, v našom ekonomickom a spoločenskom prostredí? Jednak
to spôsobil prílev zahraničných firiem a investorov, ktorí si priniesli svoje know-how a v rámci neho aj
poznatky o efektívnom využití eventov. Tým sa vytvára istý návyk, čiže tradícia, ktorú si firmy
zakladajú a pokračujú v nej (výročné eventy a pod.). No a jednak skúsenosti z eventov, ktoré sa už
konali, potvrdili možnosti ich využitia a ich úspešnosť z viacerých hľadísk. Stručne si vymenujme
niektoré základné druhy eventov, ako sa s nimi stretávame v našich podmienkach. Primárne ich môžeme
rozdeliť na dva základné druhy:
® verejné
® firemné

Verejné eventy sú (čo vyplýva zo samotného názvu kategórie) určené širokej verejnosti, čiže je tam
výhoda rozsiahlej cieľovej skupiny, pričom ide o existujúcich a potencionálnych zákazníkov, či priaznivcov
značky a jej produktov. Majú zvyčajne formu zábavných akcií pre kohokoľvek, kto má chuť prísť na
miesto konania. Ponúka sa príťažlivý kultúrny program a zábavné atrakcie – obvykle najmä pre deti. Pre
dospelých býva aspoň časť občerstvenia zdarma, k čomu sa pridávajú súťaže o atraktívne ceny.
Majoritnou cieľovou skupinou sú teda rodiny s deťmi, čomu sa prispôsobujú príležitosti i program.

Klasickými prípadmi sú Mikulášske akcie, ktorých sme každoročne  svedkami. Tie sú ideálnou
pôdou pre prezentáciu organizátora (môže to byť okrem komerčných firiem aj štátny, či zastupiteľský
orgán, alebo politická strana), ale zároveň aj pre sponzorov a ich produkty, ktoré sa na mieste konania
nielen propagujú, ale priamo používajú vo forme samplingu. Takéto verejné eventy majú neraz aj
prezentačný charakter, lákajú „obecenstvo“ príležitosťou pre lacnú zábavu a príjemne strávený čas…
Verejné eventy používa neraz aj charita (alebo komerčné firmy pod zámienkou charity), čo má významný
efekt v oblasti PR.

Firemné eventy sa stali významným nástrojom nielen firemného CI, ale aj ostatných druhov
vonkajšej komunikácie. Event je dnes neraz považovaný viac za „výkladnú skriňu“, „rodinné striebro“
firmy, ako priama reklama, ktorou sa prezentuje pred širokou verejnosťou. Zastavíme sa len u niekoľkých
druhov a foriem, ktoré sa u nás vyskytujú najčastejšie.

VÝROČNÉ  EVENTY
Firmy takýmto spôsobom oslavujú výročie svojho vzniku, čo je medializované aj smerom k verejnosti.

Výročie vzniku vždy naznačuje tradíciu a stabilitu firmy, ktorá sa ho „dožila“. Zvyčajne ide o okrúhle
výročia, ale spoločnosti, ktoré sa snažia komunikovať čo najsúvislejšie, si takto pripomínajú každé
výročie. Ide o veľkolepé akcie za účasti celebrít, politických činiteľov (u veľkých spoločností až po
úroveň prezidenta) a iných významných osobností, ktorých účasť spoluvytvára imidž firmy.

PRÍLEŽITOSTNÉ  EVENTY
Klasickým príkladom sú predvianočné eventy, ktoré poriada prakticky každá väčšia spoločnosť.

Ale sú aj iné príležitosti: plesová sezóna, príchod leta a pod. Každá príležitosť je dobrá, vhodné sú
najmä tie, ktoré sú „mimo hlavnej sezóny“, to znamená mimo obdobia, kedy sú všetci účasťou na
eventoch presýtení…

LAUNCHOVÉ  EVENTY
Uvádza sa na trh nový produkt, čo treba ihneď osláviť veľkou, významnou spoločenskou akciou vo

forme celebritnej party. Samozrejme, nejde ani tak o oslavu, ako o produkt samotný, ktorý s prispením
veľkoleposti eventu nadobúda na vážnosti, dôveryhodnosti, príťažlivosti a cene. Uvádzajú sa napríklad
nové modely automobilov, otvárajú sa nové luxusné butiky, ale aj multiplexy, hypermarkety a pod.

PETER  ŠESTÁK:  EVENTY  –  MÓDA,  KTORÁ  SA  NEKONČÍ
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PREZENTAČNÉ  EVENTY
Ich účelom je presnej cieľovej skupine odprezentovať produkty, ktorých konzumentmi by sa mala

stať, prípadne s odbytom ktorých by nám mala významne pomôcť. Klasickým príkladom sú viacdňové
eventy, organizované farmaceutickými firmami, ktoré pozývajú lekárov na odbornú konferenciu, kde im
prezentujú svoje produkty s výhľadom, že ich títo budú odporúčať svojím pacientom. Po nej nasleduje
zábavný večer s atraktívnym programom. Niekedy však nejde priamo o produkty, ale o vytvorenie vzťahu
k firme, či značke. Príkladom sú napríklad dni otvorených dverí (Markíza, STV, fabrika VW a pod.).

MOTIVAČNÉ  EVENTY
Ich cieľom je motivovať – vlastných zamestnancov a spolupracovníkov, či obchodných partnerov,

ale i zákazníkov – k pocitu spolunáležitosti k firme, alebo značke. Výsledkom toho má byť patričná
hrdosť na túto spolunáležitosť a žiadúce konanie (intenzívnejšia práca či spolupráca, nákup, korporátne
správanie pri práci samotnej alebo na verejnosti a pod.). Majú rozmanité formy, ich tradícia sa zrejme
preniesla z ázijských krajín, kde sú pracovníci firiem empatickejší k pocitom hrdosti na firmu, v ktorej
pracujú a hrdosti na výrobky, ktoré vyrábajú. V rámci zamestnancov ide neraz napríklad o firemné
športové hry, parties, recepcie a pod.

VIP  EVENTY
Cielené podujatia spoločenského, alebo aj športového charakteru, ktoré majú pritiahnuť sponzorov

a tak sa komerčne zhodnotiť, pričom sa organizátor prezentuje ako významný prvok v danom segmente
ekonomickej sféry. To sú tie známe VIP tenisové, či golfové turnaje, ktoré sú potom medializované
v rámci rozmanitých relácií a článkov v spoločenských rubrikách. Ale neraz ide i o  odovzdávanie cien –
OTO, TOM, Krištáľové krídlo a pod., ktoré sú medializované priamo prostredníctvom televíznych
prenosov či záznamov v prime timeoch. Využíva sa aj forma tzv. afterparties, na ktorých zabezpečujú
medializáciu pozvaní novinári (Slovensko hľadá Superstar a pod.).

CHARITATÍVNE  EVENTY
Organizované zbierky cez medializáciu prostredníctvom upútavok, ale i priamym prenosom veľkých

show programov, počas ktorých majú diváci prispievať na charitu prostredníctvom sms a pod. Slúžia
však nielen charite, ale aj (a často najmä) prezentácii rôznych sponzorov, ktorí sa predstavujú ako štedrí
donátori, čo im prináša významný benefit v oblasti PR.

REBRANDOVÉ  EVENTY
Špeciálna oblasť, ktorá je významným prvkom uvedenia „starej novej“ značky na trh. Klasickými

príkladmi bol event na Bratislavskom hrade, na ktorom sa Eurotel menil na T-Mobile. Veľkoleposť
eventu sa pritom bezprostredne spája s významnom značky a úspešnosťou jej produktov.

Existuje, samozrejme, viac druhov eventov – vo výpočte by sme mohli pokračovať, mnohé eventy
nesú prvky viacerých druhov. V každom prípade sa event marketing stal v posledných rokoch významným
nástrojom nielen PR, ale neraz i priamo reklamy, keďže v nich ide o prezentáciu značky, či produktov.
Ich hlavným cieľom je však práca na imidži a goodwile a ich význam neustále pribúda. Niet významnejšej
firmy, ktorá by si dovolila neusporiadať aspoň raz ročne nejaký významný a medializovaný event. Dnes
už k tejto forme siahajú aj menšie firmy – začínajú firemnými večierkami, ktoré postupne rozširujú na
eventy so širšou účasťou.

***
Aká je budúcnosť event marketingu? Je ťažké byť prognostikom: ešte niekoľko rokov určite ostane

jeho význam zachovaný. Kedy sa dosiahne kulminačný bod a v ktorom momente sa z veľkolepých
eventov stane prežitok, kedy nastane „presýtenosť“ touto formou PR, resp. týmto prostriedkom
marketingovej komunikácie, to je zatiaľ ťažké odhadnúť. V každom prípade dnes sa event marketing
stáva dôležitou súčasťou teórie marketingu, ktorá zvyčajne vždy nasleduje prax s istým časovým
odstupom. Malým príspevkom nech je i táto krátka, svojím charakterom viacmenej prehľadová, štúdia.

Adresa autora: PhDr. PETER  ŠESTÁK, e-mail: peter.sestak@fphil.uniba.sk,
Katedra marketingovej komunikácie FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,

tel.: 02/52 96 41 92
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Katedra žurnalistiky v Ružomberku

RADISLAV  KENDERA

Pred a aj po vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku (r. 2000)
viacerí uvažovali o založení typu pracoviska (fakulta, katedra, ústav
a pod.) zameraného na rozvoj a podporu nového novinárskeho
prostredia, kde by sa okrem bežnej výučby kládol výrazný dôraz na
novinársku etiku a nedeformovaný rebríček hodnôt v žurnalistike
i publicistike. Evidentná bola aj absencia výchovy a existencia periodík
či médií zameraná na recipienta z kresťanského prostredia. Napriek
prítomnosti rádia Lumen i Katolíckych novín sa problém ešte prehĺbil
po zániku Slovenského denníka – periodika zameraného na
prezentáciu spoločenského diania vychádzajúceho z kresťanských
zásad a morálky. Aj v ňom však chýbala mnohokrát kvalitná prezentácia

politických, ekonomických či kultúrnych komentárov, čo podčiarklo správnosť hľadania
východiskovej cesty v predmetnej oblasti v Ružomberku. Po dlhších polemikách sa nakoniec
rozhodovalo medzi založením Masmediálnej fakulty alebo Katedry žurnalistiky na Filozofickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Najreálnejší a najpodloženejší sa javil projekt doc.
ThDr. Petra Olekšáka, PhD., založiť spomínanú katedru a zabezpečiť jej kvalitné obsadenie,
výučbu a rozvoj. Výraznú podporu projektu, ktorý sa ukázal ako správna cesta, dal dekan
Filozofickej fakulty KU v Ružomberku doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU. Tak
v akademickom roku 2002/2003 po úspešnej akreditácii Akreditačnou komisiou vlády SR vznikla
a začala svoju činnosť Katedra žurnalistiky na FF KU v Ružomberku. V akademickom roku
2006/2007 už bude mať svojich prvých absolventov na 5-ročnom magisterskom
jednoodborovom študijnom programe Žurnalistika. Za spomínané obdobie prešla kreatívnym
tvorivým obdobím čo do kvality i kvantity a stala sa najkvalitnejším pracoviskom tohto typu
na Slovensku. Dnes Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku zabezpečuje 5-ročný magisterský
študijný program (získaný titul Mgr.) v dennej forme štúdia; 3-ročný bakalársky študijný pro-
gram (získaný titul Bc.) v dennej forme štúdia a 2-ročný magisterský študijný program (získaný
titul Mgr.) v dennej forme štúdia. Počet aktívnych študentov vo všetkých študijných
programoch a vo všetkých ročníkoch je 196 (k 15. 11. 2006). Okrem toho má katedra ako jediná
na Slovensku denné a externé doktorandské štúdium v študijnom programe Teória a dejiny
žurnalistiky, na ktorých študuje v dennej forme 12 doktorandov a v externej forme 16
doktorandov. Katedra výraznou mierou prispieva aj k získavaniu doktorandských miest
i štipendií pre doktorandov. Ako jediná na Slovensku je oprávnená vykonávať habilitácie
docentov a inaugurácie profesorov v odbore Teória a dejiny žurnalistiky.

Náročné štúdium navštevujú poslucháči zo všetkých krajov (VÚC) na Slovensku –
Bratislavského, Žilinského, Prešovského, Košického, Nitrianskeho, Banskobystrického,
Trenčianskeho i Trnavského, v skladbe ktorých výrazne prevažujú absolventi gymnázií. Absolvent
Katedry žurnalistiky, resp. študijného programu Žurnalistika na FF KU v Ružomberku získa
schopnosti byť silnou, prirodzenou osobnosťou, schopnou dialógu o akejkoľvek téme. Získa

RADISLAV  KENDERA:  KATEDRA  ŽURNALISTIKY  V  RUŽOMBERKU
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skúsenosti korektne presadzovať svoj názor, ale aj prijímať kritiku a protiargumenty. Profesionalitu
bude preukazovať nielen vo forme spracovania materiálov, ale aj v ich obsahu (etické spracovanie
témy). Jeho základnou motiváciou bude objektívne a pravdivé informovanie o dianí v spoločnosti.

Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku ako vedecké i pedagogické pracovisko stavia
na vysokej erudovanosti a kvalite okruhu svojich učiteľov, ktorí jej vtláčajú charakter štúdia.
Zakladateľom a dušou katedry je doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD., prodekan Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý zároveň zastáva funkciu zástupcu vedúceho Katedry
žurnalistiky. Je hybnou silou rozvoja katedry, získavania domácich i medzinárodných grantov
a pod. Katedra sa ďalej môže prezentovať plnoúväzkovými profesormi – prof. PhDr. Jozefom
Mlackom, CSc., vedúcim Katedry žurnalistiky na FF KU v Ružomberku a na Slovensku, známym
napr. ako spoluzakladateľom a riaditeľom letnej školy FF UK v Bratislave Studia Academica
Slovaca (SAS), resp. členstvom v pracovnej skupine pre jazyky, literatúru, žurnalistiku
a informačné vedy pri Akreditačnej komisii vlády Slovenskej republiky. Prof. Dr. hab Tadeusz
Zasepa bol zakladateľom a riaditeľom viacerých inštitúcií: katolíckeho Rádia Lublin, týždenníka
Nedeľa, súkromnej vysokej školy Lubelska Szkoła Wyzsza im. Króla Władysłava Jagiełły.
V roku 1998 mu univerzita v Cambridge za celoživotné dielo udelila cenu Človek roka. V roku
2002 ho univerzity v Cambridge a Oxforde, Harvardova univerzita a ďalšie prestížne inštitúcie
navrhli na Nobelovu cenu. Z docentov okrem vyššie spomínaného doc. ThDr. P. Olekšáka,
PhD. pôsobí na katedre doc. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., m. prof. KU, popredná slovenská
odborníčka v oblasti dejín žurnalistiky, známa publicistka, z pera ktorej vyšli aj prvé skriptá pre
študentov ružomberskej katedry – „Náčrt dejín slovenskej žurnalistiky“ (spolu s J. Vatrálom) a
„Náčrt dejín svetovej žurnalistiky“ (spolu s J. Vojtekom). Zo spolupracovníkov katedry
spomeňme aspoň literárneho kritika, básnika a publicistu doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m.
prof. KU, dekana FF KU v Ružomberku, publicistu prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc., donedávna
hovorcu KBS a súčasného šéfredaktora Katolíckych novín Mons. ThLic. Mariána Gavednu,
hovorcu KBS a riaditeľa televízie NOE na Slovensku ThLic. Jozefa Kováčika, populárneho
redaktora STV relácie „Pod lampou“ Ing. Štefana Hríba, bývalého hovorcu predsedu NR SR
Mgr. Michala Dytterta, riaditeľa úradu VÚC Žilina PhDr. Pavla Holeštiaka, spisovateľa PaedDr.
Antona Laučeka, PhD., profesionálnu fotografku Mgr. art. Helenu Šiškovú, PhD., historika,
básnika a publicistu prof. PhDr. Michala Otčenáša, CSc., riaditeľa vydavateľstva LUX ThLic.
Juraja Drobného, redaktorku Katolíckych novín, teraz Rádia Vatikán Mgr. Teréziu Kolkovú,
PhD. atď. Široký okruh pedagógov a vedeckých pracovníkov len potvrdzuje seriózny prístup
katedry k vyučovaciemu procesu a vedeckému výskumu. Vedecko-výskumná činnosť a výučba
Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku sa uskutočňuje v oblastiach teórie a dejín
žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, skúmaní náboženskej a žurnalistickej komunikácie
a výskume jazykových a štylistických vlastností žurnalistických textov. Výsledkom úsilia je aj
organizácia veľkého počtu domácich i medzinárodných sympózií, Letnej školy, vydávania
zborníkov a autorských publikácií, usporiadávania prednášok významných osobností, účasť
na zahraničných učiteľských i študentských mobilitách, prednášková činnosť, atď.

Nemalou mierou ku kvalite katedry prispievajú aj samotní študenti. Ich časopis ZUMAG
(šéfredaktor Peter Kravčák) získal v súťaži vysokoškolských periodík na Slovensku celkové
druhé miesto. Študentskú zanietenosť podčiarkuje aj existencia Klubu G. K. Chestertona.

Práca ružomberskej Katedry žurnalistiky FF KU, azda najmladšej na Slovensku, aj vo veľkej
konkurencii v celoslovenskom meradle začala už prinášať ovocie za rekordne krátky čas
existencie. Jej etablovanie sa v tradične silnom žurnalistickom a literárnom Ružomberku
v nasledujúcich rokoch môže vyústiť do aktivít prospešných pre celý národ, vedu a kultúru
a tým aj pre slovenskú žurnalistiku.

Adresa autora: Ing. RADISLAV KENDERA, e-mail: radislav.kendera@fphil.ku.sk,
externý doktorand, Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku
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Novinárska profesia

CHARLES  A. DANA
JURAJ  VOJTEK (anotovaný preklad)

Dnes prinášame druhú z troch prednášok klasika americkej žurnalistiky
Charlesa Andersona Danu (1819 – 1897), jej vynikajúceho praktika
i teoretika. Prednášky vyšli v roku 1895 v New Yorku pod názvom Umenie
robiť noviny (Tri prednášky).

Prednáška prednesená študentom Union College1 v piatok 13. októbra 1893

Ak jestvuje v živote starca niečo, čo ho vie potešiť, je to príležitosť stretnúť sa
s inteligentnými a serióznymi mladíkmi a môcť sa s nimi podeliť o niečo z vlastných skúseností,
ktoré by im mohli byť užitočné; a keďže sme si povedali, že schôdza to bude praktická, hneď na
jej začiatku rád uvádzam: ak by sa vám ktorákoľvek partia témy, o ktorej pojednám, videla
nedostatočne či povrchne vysvetlená, budem vám povďačný, ak vstanete a položíte mi otázky,
na ktoré čakáte odo mňa odpoveď.

Novinárska profesia je relatívne mladá. V tej podobe, v ktorej jestvuje dnes, je to záležitosť
posledných štyridsiatich či päťdesiatich rokov. Keď som ju začal praktizovať v týždenníku,
zariadenia dnes bežné boli celkom neznáme. Hárky papiera, ktoré denne berieme do rúk
a z ktorých si utvárame pohľad na celučičký celý svet, na všetko, čo sa v ňom deje, na všetky
vedy, všetky myšlienky, všetky výdobytky, všetky nové pochodne, ktoré ovplyvňujú osud
človečenstva – to všetko vtedy ešte nebolo. Nijaké takéto zariadenia neexistovali a vytvorili
sa až vďaka potriebám verejnosti a genialite niekoľkých mužov, ktorí postupne, krok za krokom,
vynašli nevyhnutné mechanizmy a postupy, bez ktorých by sme nemohli robiť to, čo robíme.

Samozrejme, že najpodstatnejšie na týchto veľkolepých mechanizmoch nie sú mechanizmy
samotné; ale inteligencia, mozog, zmysel pre pravdu a česť, sídliace v ľuďoch, ktorí ich riadia
a robia z nich užitočné, alebo aj škodlivé nástroje; lebo to, čo je užitočné, môže sa hravo stať
škodlivým, ak strojník, ktorý stojí za nimi a zásobuje ich parou, má škodlivé zámery.

Počet mladých intelektuálov, ktorí poškuľujú po tejto novej profesii, z nedostatku lepšieho
pomenovania ju nazývame novinárskou profesiou, je veľmi veľký. Povedal by som, že
každodenne dostávam asi poltucet listov od mužov, mnohí s bakalárskym titulom, ktorí ma
oslovujú s prosbou o zamestnanie, chcú dostať príležitosť prejaviť sa. Samozrejme, že všetci
sa nemôžu dostať do tých istých novín. Podchvíľou niektorý získa takto miesto, ale vo
všeobecnosti sa v dobre organizovaných redakciách uplatňuje pravidlo, že chlapcov, ktorí
1 Union College vznikla v roku 1795 v Schenectady, štát New York, v meste, ktoré v roku 1990 malo

65 566 obyvateľov.
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začínajú od piky, prijímajú postupne na základe ich schopností a výsledkov. To preto, a každý
z nás vysokoškolákov to vie, že je klamné, ak sa talent človeka kladie vyššie, než je jeho reálna
hodnota, lebo až v každodennom styku, v každodennej súťaži v štúdiu a opakovaní si
naučeného, sa prejavuje reálna cena ľudského mozgu, čím sa odstraňujú akékoľvek
pochybnosti. Rovnako to platí aj na redakciu. Chlapci, ktorí začínajú naspodku, neraz vystúpia
až navrch. Navyše, títo chlapci nebývajú často najlepšie vyzbrojení; presnejšie povedané
nemajú najlepšie vzdelanie; a poznal som veľmi významné osobnosti, ktoré pochybovali, či
vyššie vzdelanie má pre novinára vôbec nejaký význam. Od Horaca Greeleyho2 som napríklad
niekoľkokrát počul, že opravdivým novinárom sa môže stať iba chlapec, ktorý spával na
novinách a pil tlačiarenskú čerň. Aj keď som preňho pracoval roky3 a aj osobne sme si boli
blízki, vždy som mal dojem, že bol voči mne tak trochu predpojatý preto, lebo som navštevoval
vysokú školu.

Poďme však k veci, pred nami sedí niekoľko mladých pánov, ktorí by – vôbec o tom
nepochybujem – radi okúsili túto profesiu. Vieme, že spomedzi istého počtu študentov je
toľko a toľko medikov, toľko a toľko bohoslovcov a toľko a toľko právnikov – tých je,
mimochodom, neraz priveľa; a je tu, samozrejme, aj viacero tých, ktorí poškuľujú po veľkom
civilizačnom motore, po tlači; a ona naozaj veľmotorom je.

Pozrime sa, napríklad, na takého duchovného. Zo dva či trikrát týždenne drží kázeň a vo
svojej kongregácii má dvesto, tristo, päťsto poslucháčov, a ak je náhodou výborným
a obľúbeným rečníkom vo veľkomeste, môže mať až tisíc poslucháčov; lenže novinár ho
predstihuje, lebo koľkým asi káže všetkými kanálmi novinovej komunikácie? Miliónu, polmiliónu,
dvestotisícom; a nekáže iba po sobotách, ale každý deň. Opakuje, vraví to znova a znova, až
sa napokon jeho myšlienka zahniezdi v mysliach ľudí už preto, že bola vyslovená a vypočutá;
a bez kritiky, bez overovania si, či je to naozaj tak, sa výrok novín ujme a považuje za písmo
sväté; hoci písmom svätým vôbec byť nemusí.

V súvislosti s našou profesiou jestvujú dve úrovne, o ktorých pouvažujeme oddelene.
Prvou úrovňou je príprava. Aký druh prípravy, aký druh predbežného vzdelávania má mať
človek, ktorý sa chce venovať tomuto povolaniu. Niektoré vysoké školy si v poslednom čase
vybudovali katedry či fakulty žurnalistiky, na ktorých sľubujú učiť umeniu robiť noviny,
inštruovať poslucháčov v používaných postupoch a takto ich vyzbrojiť na prácu v redakcii,
na prácu nad novinami.

2 Greeley, Horace (1811 – 1872) – jeden z najvýznamnejších amerických novinárov a šéfredaktorov
polovice 19. stor., stúpenec spoločenských reforiem a utopického socializmu, politik. Zakladateľ a tridsať
rokov šéfredaktor denníka The New York Tribune (1841 – 1924), ktorý ostro vystupoval proti
otrokárstvu, vojne USA s Mexikom, prebojúval právo zamestnancov na odborové organizácie, sociálne
reformy a demokratické ideály. Vyhýbal sa senzačnému a uprednostňoval politické spravodajstvo.
Medzi jeho spolupracovníkov patrili také osobnosti amerického novinárstva ako práve Charles A. Dana
(1819 – 1897), ale aj Margaret Fullerová (1810 – 1850), Thomas McElrath (1807 – 1888) a zakladateľ
denníka The New York Times Henry Jarvis Raymond (1820 – 1869). V rokoch 1851 – 1862 bol
londýnskym korešpondentom jeho novín Karol Marx. V predvečer americkej občianskej vojny (roky
1861 – 1865) náklad denníka s jeho týždenným vydaním The New York Weekly Tribune dosiahol
nevídaných 287 000. H. Greeley bol vynikajúci úvodnikár. Do histórie (a nielen novinárstva) vošla jeho
Modlitba 20 miliónov (The Prayer of Twenty Millions) z 20. 8. 1962, otvorená výzva prezidentovi
A. Lincolnovi (1809 – 1865, v úrade 1861 – 1865) zrušiť otroctvo. (Bližšie pozri: VOJTEK, Juraj.
Prehľad dejín anglického a amerického novinárstva (1622, resp. 1690 – 2000). Trnava : Fakulta
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006, ss. 252 – 261.)

3 V rokoch 1849 až 1863 bol Charles A. Dana výkonným šéfredaktorom (managing editor) H. Greeleyho
The New York Tribune.
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Isteže, netvrdím, že to nie je užitočné. Nepoznám nijaké intelektuálne štúdium, nijakú
intelektuálnu činnosť, ani nijaké intelektuálne povolanie, robené s jasným cieľom a zámerom,
ktoré by som si dovolil označiť za neužitočné. To naozaj nie. Nepoznám nič (ak to naozaj
študujete, hoci by sa to hneď vášmu najbližšiemu susedovi spoza rohu videlo triviálne), čo by
v konečnom dôsledku nebolo na osoh. Aj v baseballe je istý druh výsostnej prospešnosti
a teda aj vedeckosti a človek, ktorý si ho osvojuje a pestuje ho, nadobúda niečo užitočné.
Získava poznatky, získava intelektuálnu zručnosť, ktorá bude mať preň cenu po celý život.
A tak je to s každým štúdiom, na ktoré sa človek dá, preto sotva možno povedať, že jestvuje
v ňom niečo zbytočné. Pokiaľ však vravím o fakultách novinárstva na vysokých školách,
musím uviesť, že ešte som nestretol poslucháča či absolventa ich špecializovaných kurzov
(čo nemôžem povedať o kurzoch iných disciplín), ktoré by boli na osoh jeho praktickej
redaktorčine, hoci sa ich práve na nich snažil získať.

Vôbec sa mi zdá (hádam mi prepáčite túto drobnú kritiku), že vysoké školy idú príliš do
šírky, že do učebných plánov sa snažia vtesnať celý vesmír a že učia aj to, čo na ne nepatrí.
Dajme mladému mužovi prvotriedne kurzy zo všeobecného vzdelania; a keby bolo po mojom,
každý mladík, ktorý sa chce stať novinárom a ktorý by nebol vyslovene proti, by si v duchu
starej dobrej tradície mal osvojiť gréčtinu a latinčinu. Radšej prijmem mladíka, ktorý pozná
Sofoklovu Aias4, ktorý čítal Tacita a ktorý pozná všetky Horaciove ódy – radšej prijmem
takéhoto mladíka, aby mi napísal správu napr. o zápase o trofej či o súboji z ortografie, ako
niekoho, kto tieto prednosti nemá. Verím vysokým školám; verím vyššiemu vzdelávaniu, ale
neverím, že treba hľadať oheň tam, kde niet dymu.

Vo chvíli, keď začnete redaktorčiť, je najvhodnejší čas, aby ste si ju začali aj osvojovať;
kým ste na vysokej škole a denne sa stýkate s profesormi a so všetkými laboratórnymi
zariadeniami, ktoré k univerzitám patria, snažte sa vyťažiť z nich čo najviac a intenzívne sa
venujte najmä tým študijným odborom, ktoré vyžadujú na skúškach logickosť a presnosť.
Rektor Walker5 vravieval, že veľkým cieľom vzdelávania je dosiahnuť stav, keď dokážete
povedať, čo ovládate; zároveň však dodával, že niektorí mudrci zašli ďalej, lebo dokázali
pomenovať, čo ešte neovládajú.

Niet pochýb, že presnosť, schopnosť vidieť vec tak, ako je, vedieť, napríklad, že niečo je,
povedzme, dve celé a jedna štvrtina a nie dve celé a tri osminy – je hlavným a najdôležitejším
cieľom dobrého vzdelávania. A hneď po ňom by som spomenul schopnosť vedieť, ako a kde
hľadať to, čo neviem a čo chcem vedieť. Napokon na tretie miesto by som dal veľký cieľ Dr.
Walkera, teda schopnosť pomenovať to, čo viem, a pomenovať to presne, výstižne, bez
zveličovania, bez predsudkov, popísať fakt taký, aký je, nech už je to správa o baseballovom
zápase, o kázni, či o prednáške o elektrine, o čomkoľvek, vystihnúť vec takú, aká je. Človek,
ktorý dokáže toto, je vysoko vzdelaný.

Napokon sa sem zaraďujú kvality osobného talentu a nadania. Nadanie je vskutku ohromná
vec. Keď berieme do úvahy talentovaného človeka, ktorého som už spomenul, už nebohého
pána Greeleyho, čo iné nám zíde na um, ako obdiv. Nepredpokladám, že by viac, ako jeden či
dvaja z vás, tu prítomných pánov, poznali pána Greeleyho osobne; išlo však o človeka
ohromných schopností; v mnohých ohľadoch výnimočnej či prenikavej korektnosti, sily
výrazu, schopnosti zachytiť poznané udivujúco sviežo a humorne, takže nielenže poúčal
poslucháča a čitateľa, ale aj prebúdzal v ňom pocit radosti a uspokojenia z číreho umenia,
4 Tragédia starogréckeho autora, ktorý žil v rokoch 497/496 – 406 pred Kristom.
5 Zrejme James Walker (1794 – 1874), americký pedagóg, didaktik. V rokoch 1853 – 1860 bol rektorom

Harward College. Všimnime si, že proti všetkým zásadám modernej novinárskej praxe CH. A. Dana
neuvádza jeho krstné meno.
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vplietaného do rozprávania. Pokiaľ však ide o formálne vzdelanie, v ňom nijako nevynikal.
Vzdelávať sa musel na pochode, pri žiari ohňa, počas dlhých zimných večerov, zato nikdy
nepremárnil príležitosť, aby sa niečo naučil. Nemal však dosť jednej z najvzácnejších schopností,
ktorá je ďalším veľkým cieľom univerzitného vzdelávania, kultivovať a cibriť to, čo by sme
nazvali kritickými dispozíciami, teda úsudok, ktorý – ak niekto niečo vyhlási, alebo, ak niekto
niečo oznámi – vypočujete si ho pokojne, ale s poznámkou: „Tak toto je pravda“ a v inom
prípade: „Tak toto je klam“; úsudok, inštinkt, pestovaný a rozvíjaný inštinkt, ktorý vie, čo je
pravda a čo je omyl, nech by sa jeho autor snažil pred vami akokoľvek pretvarovať, a urobíte
to bez dlhého skúmania, či ide o jedno, alebo druhé. Tento veľký človek, o ktorom vravím,
tento veľký a brilantný novinár, jeden z najväčších, akých kedy Spojené štáty zrodili, spomínanú
schopnosť nemal a preto sa niekedy mýlil. Každý z nás sa niekedy mýli, lenže, povedal by
som, jeho omyly boli očividnejšie, už pre jeho ohromnú schopnosť písať a zriedkavo výnimočný
talent.

A teraz k problematike predbežného štúdia novinára. Okrem klasických jazykov, ktorých
význam nemožno podľa mňa doceniť… a dôvod, prečo im treba prisudzovať veľký význam
spočíva podľa môjho presvedčenia v tom, že väzia v základoch našej materčiny, a človek,
ktorý neovláda tri či štyri zo starovekých jazykov, minimálne dva – ak ovláda tri a aj
pragermánčinu, tým lepšie preňho – a človek, ktorý túto znalosť nemá, v pravom zmysle
angličtinu neovláda, nemôže využívať jej fantastickú slovnú zásobu, jej všetky výrazové
odtiene a prostriedky, ktorými disponuje. Bez gréčtiny a latinčiny človek v pravom slova zmysle
angličtinu neovláda; a bez pragermánčiny ani znalosť angličtiny nemôže byť dokonalá.

Prvoradou vecou každého adepta nášho povolania, v ktorom narábanie s angličtinou je
najdôležitejšie, lebo je to nástroj, ktorý používame neustále na vyjadrenie myšlienok a na
šírenie vzdelanosti, je ovládať majstrovsky používaný jazyk, nuž a ten potom musí byť
základným kameňom vzdelávania, ku ktorému by mal novinár smerovať, o ktoré by sa mal
usilovať a v ktorom by nemal zanedbať nijakú príležitosť na zdokonalenie sa. Po znalosti
angličtiny hneď druhou v poradí je samozrejme jej praktické využitie, rozvoj schopností ňou
narábať, zdokonaľovanie sa v tom umení, ktoré najnovšie nazývame štýlom, teda v tom, v čom
sa jeden autor odlišuje od druhého. Štýl je niečo také nedefinovateľné a neurčité, že je ťažké
povedať, v čom tkvie. Podľa mňa tkvie vo vzájomnom využívaní predstavivosti a duševných
dispozícií, ktoré spolu s dokonalým narábaním so slovným fondom jazyka sa prejavujú v stavbe
vety. Práve toto je podľa mňa štýl. Je to veľmi vzácny dar, nie je to však dar, ktorý si môžeme
vždy osvojiť praxou či štúdiom.

Dá sa dokonca s určitosťou povedať, že v jeho vrcholnej podobe sa praxou získať nedá.
Neverím, napríklad, že každý, kto by chcel štylizovať tak, ako nebohý Dr. Channing6, by uspel.
Pred päťdesiatimi rokmi to bol preslávený bostonský autor, ktorý pozoruhodne krásne
štylizoval. Ako názornú ukážku tohto jeho talentu by som uviedol jeho esej o Napoleonovi
Bonapartem. Bola to hádam najlepšia z kritických analýz Napoleona, napísaná po období jeho
zbožňovania, ktoré sa prehnalo celým svetom. Channingov štýl je svieži, číry a hravý, bez
toho, aby vás ohuroval, bez tých výnimočných obratov, ktoré sú typické pre niektorých
autorov. Je vyslovene jednoduchý, celkom priezračný, vôbec nie je silený, myšlienku vyjadruje
tak, že vždy vám je jasné, čo vám mieni povedať; a jeho knihu zatvárate s pocitom, že ste

6 William Ellery Channing (1780 – 1842) – unitársky (protestantský) kazateľ, prezývaný aj „apoštol
unitárizmu“. Absolvent Harvardu (1798). Autor viacerých knižných publicistických publikácií a zbierok
kázní, odsudzujúcich vojny i otrokárstvo, hlásajúcich humanizmus a náboženskú znášanlivosť. CH. A.
Danna ho poznal osobne z Brook Farm.  Ani tu autor neuvádza jeho krstné meno.
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natrafili na jeden z najsympatickejších mozgov, ktorého vývody raz môžete prijať, inokedy
odmietnuť, ktorý však nemôžete hlboko nerešpektovať a neobdivovať.

Ďalším príkladom prekrásneho a obdivuhodného štýlu, ktorý si zasluhuje, aby sme ho
študovali, je štýl Nathaniela Hawthorna.7 V jeho dielach nás očaruje nový zmysel a význam,
ktorý prisudzuje nám dobre známym slovám. Čítať každú kapitolu, ktorú napísal, je zhruba
toľko, ako čítať v novom jazyku; je to skrátka opravdivá rozkoš, lebo napriek schopnosti
vyvolávať asociácie, všetko je tu úplne jasné; a keď ho dočítate, máte sto chutí, aby ste aj vy
sami dokázali tak písať.

Ďalšia vec, pri ktorej by som sa rád pristavil, je poznanie politiky, najmä americkej politiky.
Vyrovnať sa s touto oblasťou je však veľmi ťažké. Už jej dejiny sú zložité. Ak zájdete až tak
ďaleko do minulosti, ako je zrod našej republiky, zistíte, že už vtedy išlo o veľmi komplikovanú
vec; vyžaduje ohromne starostlivé štúdium a veľmi silnú nestrannosť, ak chcete dospieť
k istým pre vás ako-tak prijateľným analýzam.

Napriek tomu človek, ktorý chce zastávať v novinárstve dôležité miesto, a každý jeho
začiatočník, určite sa mu nevyhne. Nijaký mladík, ktorý vstupuje do tohto povolania, nerobí
tak bez veľkej dávky osobných ambícií; a nijaký mladík to aj pri svojich ambíciách nedotiahne
v novinárstve veľmi ďaleko, (mám pritom na mysli univerzálne, nie špecializované novinárstvo)
ak nepozná politiku; lenže ak máme politiku poznať, musíte mať na ňu isté prirodzené
predpoklady. Priatelia sa na mňa často obracajú s výzvou: „A nemohol by si tohto mladíka
prijať do zamestnania?“ V takomto prípade si zhruba mesiac všímam, čo takýto mladík berie
ráno do rúk. Ak sú to noviny, ak sa začíta do strán venovaných politike a robí to so záujmom,
je to, samozrejme, dobrý symptóm jeho intelektuálnych sklonov; ak sa však namiesto toho
načiahne po časopise, a posediačky sa začíta do ľúbostného románu, novinára z neho naozaj
nevykrešete. Celkom dobre sa však z neho môže stať výborný spisovateľ ľúbostných
príbehov; a keďže to je druh tovaru, o ktorý je, zdá sa, sústavný dopyt a autorom slušne
vynáša, prečo by sa človek, ktorý má na to talent, nevrhol týmto smerom?! Dobre si zarobí,
o tom nemám najmenšie pochyby; nebude však hrať významnejšiu úlohu na scéne vecí
verejných, a to je oblasť, po ktorej prahne veľkodušná a odvážna mládež.

Aby ste si vydobyli významné postavenie v novinárskom dianí na tomto svete, musíte
byť politikom a musíte poznať nie len teórie a doktríny strán, nie len skrytú tvár politiky, ale
predovšetkým musíte poznať praktickú politiku, dejiny, človeka, jedincov, ich myšlienky, ich
ciele, ich činy; poznajte ich, ak to dokážete, takých, akí naozaj sú, a nie takých, ako si ich
niektorí nevidomí, plní predsudkov predstavujú. Pána Greeleyho naozaj považujem za veľký
vzor novinára. Podľa neho bol pre redakciu nanič taký novinár, ktorý nevedel, koľko voličov
má každé mesto v štáte New York, koľko v jednotlivých volebných obvodoch, ktorý nevedel,
či protokoly v druhom obvode v Pound Rigde, v správnom obvode Westchester, boli správne
vyplnené a či ústredná komisia dostala aj volebné lístky, aby mohla overiť, koľko voličov
naozaj hlasovalo. Bola to jedna z jeho silných stránok a príčina úspechov; ja sám by som vám
však neodporúčal, aby ste sa namáhali získať takéto poznatky, pokým nemáte na to prirodzený
talent. Mali by ste však porozumieť teórii americkej vlády a zhodnotiť ju, mali by ste vedieť,
kde má táto republika korene, ako vznikala, kam patrí v dejinách ľudstva a akú úlohu jej osud
určil hrať v ohromnej dráme človečenstva. A to je druh politiky, ktorý by sa mal páčiť každému
inteligentnému mužovi a ktorý určite preverí krajné medze jeho schopností. A keď už sme sa

7 Klasik americkej literatúry Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864), známy najmä románom Šarlátové
písmeno. (The Scarlet Letter, 1850). Aj toho poznal CH. A. Danna osobne z Brook Farm. Ako vidno,
tu už autor krstné meno spomínaného uvádza.

CHARLES  A. DANA  –  JURAJ  VOJTEK:  NOVINÁRSKA  PROFESIA



230OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 3 – 4

tohto problému dotkli, nemôžeme nepoznamenať, že Američan, ktorý považuje niektorú inú
krajina za lepšiu, než je táto, najlepšie urobí, ak sa na novinárstvo nedá. Jednostaj musíte stáť
pri zástave Spojených štátov amerických, inak ich obyvatelia nebudú stáť pri vás a nepredáte
toľko výtlačkov, aby ste zaplatili vaše výdavky.

Aby človek pochopil teóriu americkej vlády, výsostne pozorne, pokojne a sústavne musí
študovať ústavu Spojených štátov. Nemyslím tým študovať ju naspamäť, odriekať ju slovo
po slove. Ak niečo treba, tak je to pochopiť ju, osvojiť si princípy, ktoré sú jej základom;
vnímať jej podnety; vnímať onen tlkot srdca, ktorý rozochvieva celý americký národ. Je to
vitalita, ktorú stojí za to poznať; je to ten druh politiky, ktorý predčí všetky záhady miestnych
volieb; a dvíha vás do výšok, kde sa pred vami rozprestierajú jasné nebesá, neznáme šíravy
budúcnosti. Okrem ústavy Spojených štátov je dobré, ak sa človek zoznámi aj s ústavami
všetkých štátov Únie. Do jednej sú viac či menej vytvarované podľa ústrednej ústavy; majú
však svoje odlišnosti a práve s tými by sa mal človek oboznámiť. Newyorčan by mal poznať
ústavu New Yorku a v duchu si sformulovať vlastné dôvody pre to či ono nariadenie.
Pouvažujme, napríklad, o veľkom probléme, ktorý dlho zamestnával Newyorčanov, o probléme,
či sa má justícia voliť, alebo či ju má menovať guvernér; ktorá z týchto alternatív je lepšia,
ktorá – správna. Lepšia a správna, je, samozrejme, tá, ktorá poskytuje lepších sudcov a ktorá
zabezpečuje čo najvyrovnanejší, najustálenejší, najdôslednejší a najspravodlivejší výkon práva.
Mladík, ktorý si tento problém naštuduje, urobí veľa; zažal vo svojej mysli svetlo, ktoré mu
bude svietiť na cestu veľmi dlho a pomôže mu pri tvorbe úsudkov o všeličom inom. Povedzme,
že stojí na čele novín a zodpovedá ľuďom za to, že ich vedie poučne i užitočne; a za predpokladu,
že takéto naozaj sú, ak oznámi, že sa niečo stalo, čitatelia uveria, že je tomu tak; človek, ktorý
pozná ústavy štátov, svojho štátu, a najmä ústavy významných štátov i ústavu Spojených
štátov, je dobre pripravený na šéfredaktorstvo, ale aj na to, aby sa podieľal na vládnej moci.

Moderné noviny sa, samozrejme, neobmedzujú na nejaké prostredie či krajinu. Musíte
preto dovidieť poza našu vlasť; musíte študovať dejiny všetkých európskych krajín.
Pochádzame z Anglicka; americká ústava má korene v anglických princípoch a v anglickej
histórii. Potrebujete poznať jej pramene. Potrebujete zavítať do záhrady, kde sme zasadili prvé
semiačka a pozorovať, ako košatel onen veľprodukt múdrosti a dobročinnosti, nazývaný
americkou ústavou. Takže, ako ráčite vidieť, kurz prípravného štúdia je dosť dlhý; a vôbec nie
je ľahký; treba sa mu venovať s plnou vážnosťou. Nie je to vec predstavivosti či zábavy. A tak
je to nielen v prípade dejín Európy, ale aj dejín všetkých krajín Európy, všetkých veľkých
i všetkých malých krajín. Kurz histórie ľudstva ponúka bezpečného sprievodcu po dejoch
človečenstva a predovšetkým po dejoch v politike. Dejiny Francúzska sú kapitolou, ktorá si
zasluhuje vrcholnú pozornosť, akú im možno prisúdiť. Prečo sa dosiahli také a také výsledky?
Z čoho vyplynul taký či onaký jav? Práve toto sú otázky, ktoré nám starostlivé štúdium môže
pomôcť zodpovedať; a bez starostlivého štúdia odpovede nečakajte.

Toto všetko však vôbec nechcem navrhnúť do prípravného štúdia mladého adepta na
novinárčinu. Za jeden jediný deň sa nemôžete naučiť všetko. Za celý život sa mnohí z nás
nenaučia viac, než štipku; ale pokúsme sa naučiť aspoň niečo dobre, pridať niečo k zásobe
našich účinných vedomostí, pridať niečo k nášmu chápaniu princípov a byť presvedčený, že
tak málo úsilia, ako je len možné, vyšlo nazmar, že tak málo času, ako je len možné, odletelo do
nenávratnosti.

Ďalšiu otázku, ktorú treba k tomu priložiť, je táto: Aké knihy máme čítať? Jestvuje niekoľko
kníh, bez ktorých sa nezaobídeme – je ich však naozaj málo. Takmer všetky knihy sú užitočné,
dokonca aj hlúpe, a hltavý čitateľ, ak číta inteligentne, nemusí mať pocit, že zabíja čas ani
vtedy, ak ho venuje najúbohejšiemu braku, aký kedy vyšiel tlačou; jestvuje však zopár kníh,
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bez ktorých sa vôbec nedá zaobísť pri vzdelávaní, o ktorom uvažujeme, pri profesii, ktorú
máme na mysli; a zo všetkých najpotrebnejšou, najužitočnejšou a najúčinnejšou pre poznávanie
je Biblia. Niet knihy, z ktorej by sa dali získať cennejšie ponaučenia. Teraz ju neposudzujem
ako náboženské dielo, ale ako príručku profesijnej prípravy a zároveň aj profesijný nástroj
novinára. Zrejme nejestvuje kniha, ktorej štýl by bol názornejší a poučnejší, odkiaľ by sme si
lepšie dokázali osvojiť onú výnimočnú prostotu, ktorá nikdy nezveličuje, ktorá aj najväčšie
udalosti zaznamenáva vážne, ale zároveň bez sentimentality či afektovanosti, kniha, ktorú
otvárame s úplnou dôverou a odkladáme s úplnou úctou. Vo svete kníh niet Biblii rovnej. Keď
vás pochytia pochybnosti a snoríte po presnej a správnej odpovedi, keď hľadáte pre seba
správny princíp, čo oroduje lepšie za obozretnosť, za vecnosť, než správne vybrané verše zo
Svätého písma?!

A ďalej: Každý, kto chce novinárčiť by mal poznať Shakespeara. V angličtine je to majster
nad majstrov. Je to titan anglickej literatúry. Ak v ňom vidím spisovateľa, ak v ňom vidím
básnika, ak v ňom vidím filozofa, nepoznám nikoho, kto by sa mu vyrovnal. Nie je to iba autor
divadelných hier, ktoré sú účinné a dojímavé na scéne, so všetkými rekvizitami, ako svetlá,
scenéria a charaktery, ale predstavuje aj pokladnicu vysokej literatúry, obrovskú zásobáreň
múdrosti a nehynúcu slávu literatúry písanej v našom jazyku; a ak ho nepoznáme, poznanie
nášho jazyka je nám tak či tak málo platné. Možno trochu zveličujem, a v takom prípade to
beriem späť, ale poznať Shakespeara je cieľom, a pre novinára nevyhnutným.

No a potom tu máme ďalšieho anglického spisovateľa, ktorého by nemal zanedbať nijaký
mladík, ktorý sa usiluje uspieť v našej profesii. Mám na mysli Johna Miltona a dovolím si
obrátiť vašu pozornosť na jeho nesmrteľnú esej, žalostne málo známu v našich dňoch, na Reč
za slobodu nepovolenej tlače8. Je to pokladnica vrchovatej múdrosti, najvznešenejších citov,
inštruktáž nad inštruktážami; študujte ju a razom pochopíte filozofiu anglickej slobody
a najlepšiu doktrínu – aspoň podľa mojej mienky – akú kedy kto sformuloval o slobode tlače.

Keď už vám odporúčam, aby ste sa zoznámili s týmito slávnymi menami anglickej literatúry,
netvrdím, že uvedených spisovateľov máte chápať ako modely. Nijaké modely nemajte! Každý
človek má svoj prirodzený štýl, len ho treba, a v tom je pes zakopaný, rozvinúť do prostoty
a jasnosti. Nenamáhajte sa napodobňovať štýl Matthewa Arnolda9, jedného z najkrajších, aké
kedy literatúra poznala. Nemá zmysel preberať štýl iného človeka, či napodobňovať dôvtip či
maniery iného autora. Tak napríklad, nebohý pán Carlyle10, sa podľa mňa dopustil ohromnej
chyby, keď viedol ľudí k tomu, aby písali štýlom, ktorým on napísal Francúzsku revolúciu; až
to bolo vyslovene otravné. Po čase však od toho našťastie ustúpili. Z jeho strany to ale
nebolo správne. Nech každý píše sebe vlastným štýlom a vyvaruje sa v ňom všetkých afektov,
nech ho má celkom jasný, celkom jednoduchý, alebo – povedané inak – nech kráča v uznávaných
a vznešených tradíciách Union College.

  8 Presný názov diela Johna Miltona (1608 – 1674) je Areopagitika, reč pána Johna Miltona za slobodu
nepovolenej tlače, určená anglickému parlamentu (Areopagitica, a Speech of Mr. John Milton for the
Liberty of Unlicensed Printing, to the Parliament of England). Pozri: VOJTEK, Juraj. Miltonova
Areopagitika. Trnava: UCM, 2005. ISBN 80-89034-93-4.

  9 Matthew Arnold (1822 – 1888) – anglický básnik, literárny kritik a esejista. Autor pomenovania „nová
žurnalis tika“ (New Journalism) z roka 1887, ktorá vznikla ako reakcia na stav, ktorý vo
viktoriánskom novinárstve prevládal. Vtedajšie noviny prinášali čitateľovi predovšetkým politické,
ekonomické a súdne informácie, ľahšie či zábavnejšie témy (tzv. human interest stories) obchádzali. Aj
spôsob podania výpovedí bol fádny, neinvenčný, suchopárny. „Nová žurnalistika“ predstavovala
alternatívu k tomuto novinárstvu a popri informatívnej plnila aj zábavnú funkciu novín.

10 Thomas Carlyle (1795 – 1881) – britský esejista, historik a filozof. Autor Francúzskej revolúcie (French
Revolution, 1838).
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To je všetko, čo som považoval za nutné povedať vám o novinárskom štúdiu a vzdelávaní.
Obráťme teraz našu pozornosť na prax tejto profesie. Jednou zo súčastí novinárskeho
povolania, ktoré zamestnáva množstvo ľudí a dodávam, že aj najtalentovanejších, je
spravodajská činnosť. Vo veľkej redakcii, napríklad v newyorskej Tribune11, v ktorej pracuje
asi sto ľudí, autorov, korešpondentov, spravodajcov, teda redaktorov, a z tejto stovky,
šesťdesiat až sedemdesiat bude zrejme spravodajcov – teda pracovníkov, ktorí vyrážajú do
terénu, keď sa niečo spoločensky zaujímavé stane (keď zbankrotuje banka, keď vypukne
veľký požiar, keď sa odohrá zemetrasenie), aby získali fakty a zhromaždili informácie, ktoré
potom zoradia do takej štruktúry správy, aby sa na druhý deň dala vytlačiť. Je to jedno
z najdôležitejších odvetví novinárskej profesie a rád konštatujem, že celkom slušne vynášajúce.
Poznám napríklad viacerých spravodajcov, ktorí denne zarábajú desať až pätnásť dolárov
a niektorí berú ešte viac. Pracujú na plný úväzok a ich práca ich plne uspokojuje. Ak príde za
vami mladík s prosbou o zamestnanie a vy ho prijmete, dáte mu, samozrejme, príležitosť, aby
sa ihneď prejavil. Dá sa teda povedať, že všetko to kultivovanie, o ktorom sme doposiaľ
uvažovali, sa uvedie do pohybu. Musí si fakty osvojiť presne, musí ich uviesť verne, také, aké
sú; a ak jeho štýl dokáže osviežiť fakty štipkou vône života, podať presvedčivo a s trochou
humoru, jeho správa bude dokonalá. Predovšetkým však musí byť presná, nesmie obsahovať
ani len náznak afektovanosti a musí byť priamočiara, aby nevznikli pochybnosti ani o jednom
jej komponente, či detaile; a ak sa mu ju podarí oživiť predstavivosťou, citom, či humorom,
potom vznikne literárny artefakt, za ktorý sa nebude musieť hanbiť nik. Je teda zrejmé, že
spravodajská zložka novín je naozaj výsostným umením a možno v nej dosiahnuť vysoký
stupeň dokonalosti. Zároveň však treba poznamenať, že kultivovaný človek nemusí byť vždy
najlepším spravodajcom. Jedným z najlepších bol istý pán, ktorý za ten svet nedokázal napísať
štyri slová bez pravopisných chýb a jeho sloveso sa nie vždy zhodovalo s predmetom
a s číslom; zato fakty podával tak presne, a videl tak živo pitoresknosť, zaujímavosť a význam
veci, že stálo za to, aby odborník na gramatiku a pravopis prešiel správou a opravil ju.
Samozrejme, že bol to človek talentovaný; mal nadanie, najžiadanejší a napriek defektom
v gramatike platili ho výborne, lebo ak jeho riadky opravil znalec, výsledok bol skutočne
krásny. Zato každý úprimný a bystrý človek, ktorý nemyslí jednostaj iba na seba, sa môže
vypracovať na dobrého spravodajcu. Naučí sa zisťovať pravdu; vypestuje si schopnosť
vidieť. Ak sa zahľadíte do ohňa, čo je na ňom najdôležitejšie? Povedzme, že horí päť budov…
Ktorá z nich je najväčšia? V sklade ktorej požiar vypukol? Ktorá má najväčšie straty? Zahynul
nebodaj pri požiari niekto? Viaže sa na oheň niečo pozoruhodné? Ako sa vznietil? Nie náhodou
rovnako, ako v Chicagu12, kde krava prevrhla petrolejku a popolom ľahlo celé mesto? O všetkom
tomto musí spravodajca uvažovať. Spravodajca predstavuje oči novín a je tam preto, aby
spoznal základné fakty udalosti a pretlmočil ich, vyrozprával, zaznamenal ich.

Hneď po spravodajcovi je v redakcii ďalší veľmi dôležitý funkcionár, ktorý číta konkurenčné
noviny a robí si z nich výpisky. Pán Greeley vravieval, že na dobré noviny by mu stačil bystrý
človek, ktorý by čítal noviny získané výmenou, pravda, za predpokladu, že v tej redakcii by

11 The New York Tribune (1841 – 1924) – jedny z najznámejších a najslávnejších amerických novín
všetkých čias, ktoré založil Horacom Greeley (pozri poznámku č. 2) a v rokoch 1848 – 1862 vo funkcii
výkonného šéfredaktora (Managing Editor) redigoval CH. A. Dana. Obaja patria k popredným
predstaviteľom osobnostnej éry amerických novín, druhej v poradí, po perióde straníckej,
a predchádzajúcej súčasnej – ére veľkého biznisu.

12 Zrejme požiar v októbri 1871. Zničil desať štvorcových kilometrov centra, ale mesto sa z tejto katastrofy
rýchlo spamätalo.
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pracoval on sám, aby k prečítanému dodal výsledky volieb. Pracovník, ktorý číta konkurenčnú
tlač je veľmi dôležitý a dovoľte mi dodať, že je aj veľmi dobre platený. Musí pravidelne prečítať,
povedzme, tritisíc novín. Všetky noviny, vydávané v krajine, ktoré dostáva redakcia; okrem
tohto nerobí nič iné. Celý deň sedí za stolom a kopu novín, ozajstný stoh, mu navršujú ráno čo
ráno na stôl; dá sa do práce, obracia stranu za stranou, aby zistil, čo v novinách je. Musí
vedieť, čo z nich prebrať do vlastných novín. Čo je zaujímavá správa? Aby sme to vedeli určiť,
potrebujeme úsudok; potrebujeme vedomosti, skúsenosti a aj talent. A rovnako aj musíme
mať dar dôvtipu, lebo jestvuje mnoho ozaj dôležitých vecí, ktoré sa takými na prvý pohľad
nejavia a je na čítajúcom redaktorovi, aby rozhodol. Jednostaj musí byť poruke a tráviť hodiny
a hodiny za stolom; nečudo, že na záver tejto každodennej úlohy, býva celkom vyčerpaný.
Povinnosť je to neľahká, zato neraz sa aj dobre pobaví, a ako som už povedal, je dobre
platený. A teda aj šťastný.

Za človekom, ktorý číta cudzie noviny, nasleduje v organizácii redakčnej práce človek,
ktorého povinnosťou je prijímať rukopisy a preverovať ich a pripravovať ich do tlače, apretovať
ich, opravovať, tam, kde sa autor prehrešil proti štylistike, položiť správne slovo na správne
miesto vo vete a vôbec usporiadať v nej všetko tak, aby znela jasne. Je to ozajstná lopota, lebo
texty píšu rozliční ľudia. Majú poprehadzovaný slovosled, vedľajšie vety v zátvorkách.
V rozprávaní nepostupujú od začiatku chronologicky, nerozvíjajú tému v časovej následnosti,
najprv si všimnú človeka, potom čo urobil a kam šiel; a to všetko pomiešajú a teda skomplikujú.
Editor, ktorý posudzuje rukopis, musí sa cez všetko toto prehrýzť, dať veci do poriadku
a rozmotať fakty, ktoré autor zamotal; navyše musí opraviť interpunkciu, vyznačiť odseky,
kde sa jedna myšlienka končí a kde sa ďalšia začína. Okrem toho pracuje s korešpondenciou.
Do rúk sa mu dostávajú listy z celého sveta. Povedzme, že obdrží list z Madagaskaru. Má ho
uverejniť? Môže obsahovať veľa noviniek, ktoré však nemusia byť zaujímavé v New Yorku či
v Schenectady. Musí rozhodnúť, či stojí za to list v novinách uverejniť, alebo odhodiť do
koša; a hoci ste už zaň možno aj zaplatili, nepoužijete ho. Veľké redakcie vydávajú veľké
peniaze za materiály, ktoré nikdy nepoužijú. Vidíme teda, že ide o dôležitého funkcionára, že
jeho práca si vyžaduje veľké vedomosti, vyžaduje výborný úsudok a veľkú literárnu zručnosť,
ak, pravda, má byť schopný zastávať tento post.

Nuž a napokon tu máme šéfredaktora; je ním vždy človek, ktorý sa na svoje miesto dostal
prirodzeným vývojom. Stáva sa ním preto, lebo vie túto prácu zastávať a poznám zopár
mladíkov, ktorým sa ani len nesnívalo, že sa dostanú na čelo redakcie a predsa sa tam
prepracovali a zverenú funkciu zastávajú múdro, úspešne a účinne. A predsa základom toho
všetkého je vždy otázka charakteru a talentu. Chlapík, ktorý v práci používa umenie pretvárky,
môže sa tam udržať chvíľu, ale nie dlho. Muž, ktorý tam vydrží, je človek, ktorý má silu zostať;
a sila zostať nie je len v intelekte, ale aj v morálke. Väzí v charaktere, ľudia takémuto človeku
veria, lebo sú presvedčení, že nepovie nič nepravdivé.

Každý, kto písal, alebo rozprával o novinách, veľkú pozornosť venoval otázke
spravodajstva, a v poznámkach, ktoré som mal česť predniesť, som sa zatiaľ k tomuto problému
nevyslovil. Spravodajstvo je bezpochyby významnou zložkou novín. Noviny bez správ nie sú
novinami. Hlavnou úlohou novín je publikovať spravodajstvo, oznamovať vám, čo sa stalo
vo svete, aké udalosti zo všetkých odvetví sa udiali, z politiky, z vedy i zo sveta kuriozít.
Mimochodom, vedca som zatiaľ nespomínal. Jeho pracovnej sfére sa treba venovať zvlášť
kultivovane. Vedec, človek, ktorý ovláda elektrotechniku a chémiu, ktorý naozaj pozná vynálezy
Edisona a vie, čo sa odohráva vo svete vedy, kde nepretržite pracuje také množstvo veľduchov
na tom, aby objavovali a vyvinuli nové veci. A práve oblasť vedy je nevyčerpateľnou
zásobárňou pre tvorbu správ.

CHARLES  A. DANA  –  JURAJ  VOJTEK:  NOVINÁRSKA  PROFESIA
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Sféra zbierania správ, ktorá sa vždy považovala za hodnú prvoradej pozornosti, sa pomaly
stáva druhoradou. Je to zákonité, lebo je veľmi nákladné zhromažďovať a dodávať, napríklad,
sem do Schenectady, správy len preto, aby sa mohli zajtra ráno vytlačiť, správy z celého
sveta, z Ruska, z Francúzska, z Afriky, z Južnej Ameriky, z tichomorského pobrežia, navyše
v takom tvare, aby sme ich mohli predostrieť čitateľovi, ktorý si vezme noviny do rúk zajtra
a ktorému sa takto naskytne pohľad na všetky udalosti včerajška. Vari to nie je div divúci, vari
to nie je zázrak, že tu za cent-dva, si môžete kúpiť dejiny celej našej planéty včerajšieho dňa?!
Ak sa nad tým zamyslíte, naozaj, vskutku je to čudo nad čudá. Všetky sem, do Schenectady,
niekto dostal, všetky tu niekto vytlačil. Všetky tu máme vďaka elektrotechnike, prístroju,
ktorému vravíme telegraf. A tak človeku stačí, aby vedel čítať a pozná udalosti včerajšieho
dňa vo Francúzsku, či v Turecku, alebo v Perzii. Je to ozajstný zázrak! Už sama nutnosť dať
tento materiál dokopy a obrovské výdavky s tým spojené, spôsobili, že si noviny vytvorili
spoločnosti a založili agentúry. Neprezradím vám výšku tých výdavkov, lebo ju úplne presne
nepoznám, ale rozhodne je to obrovský balík peňazí, povedzme tri či štyri tisícky dolárov
denne; keď sa však rozdelí medzi štyri, päť či šesť tisíc amerických novín, najprv medzi
veľkomestské a potom medzi tituly stredne veľkých miest, ktoré platia menej, a tak ďalej, až
napokon príde na každého, pre jednotlivé noviny je to relatívne veľmi malý obnos; a najlepšie
fungujúcim takýmto systémom je zariadenie známe ako United Press.13 Zabezpečuje správy
z celého sveta, preto úlohou editora je spoza stola vyhľadať správy z jeho okolia. Keď to
urobí, vyberie od United Press správy z ostatku sveta a keď ich zoradí, obraz o histórii našej
zemegule toho dňa je úplný. A práve telegraf je to zariadenie, ktoré zrevolucionizovalo a ďalej
revolucionizuje postupy našej profesie, preto miesto zápasu a pretekov o informácie,
o zhodnotenie významu udalosti, čo bežný človek zvyčajne nedokáže, v referovaní o dianí,
aby sme v novinách mali niečo, čo konkurencia nemá, tento zápas sa novinárskym zariadením
ako United Press skončil. Dostávame správy z celého sveta a šéfredaktor i noviny sa opäť
ocitli v postavení, v ktorom boli, pred tým, než sa prvoradá pozornosť správam začala považovať
za nevyhnutnú. Editori a prispievatelia sú dnes oslobodení od tejto lopoty a stali sa opäť
intelektuálnymi bytosťami. Akt zbierania správ zostáva teraz v rukách veľkej a ďaleko siahajúcej
agentúry United Press a konkrétny editor tu v Schenectady, či v Chicagu, alebo v New Orle-
ans, sa ním už vôbec nemusí zaťažovať. Venuje sa intelektuálnej stránke svojho povolania,
ktorú dokáže robiť až dokonalo, čo bolo kedysi nemysliteľné. A to je, aspoň podľa mňa,
revolúcia, ktorá celkom zmení profesiu tvorby novín a pozdvihne ju na vyšší piedestál, než na
akom kedy bola. S najväčšou nádejou a dôverou upínam zraky k výdobytkom tejto revolúcie
a domnievam sa, že vám, mladí páni, ktorí ešte nezakotvili v našej profesii, treba pogratulovať
za to, že sa budete môcť jej upísať za takých žičlivých okolností.

Páni, rád by som sa vám za vašu milú pozornosť úprimne poďakoval a tým by som sa
s vami rozlúčil!

13 V súčasnosti United Press International (UPI), druhá najvýznamnejšia americká tlačová agentúra. Vznikla
v roku 1958 fúziou United Press a International News Service, agentúr založených v roku 1907.
Najvážnejší konkurent najstaršieho takéhoto amerického zariadenia pre média, agentúry Associated
Press (AP), ktorú založili ešte v roku 1848.



Postavenie novinára v spoločnosti

ZUZANA  KRÚTKA

Renomé novinárov sa v niektorých krajinách pohybuje údajne medzi
realitným maklérom a advokátom, u našich českých susedov obsadzujú
v prieskume dôveryhodnosti povolaní 13. priečku – medzi účtovníkom
a ministrom, čo znamená, že našim kolegom tam dôveruje 55 % opýtaných.
Na povzbudenie si môžeme pripomenúť náš domáci prieskum dôvery
k vybraným inštitúciám, podľa ktorého sa Slovenský rozhlas dlhodobo drží
na druhom mieste, hneď za Hasičským a záchranným zborom a príliš za ním
nezaostáva ani Slovenská televízia.

Dôvera či dôveryhodnosť je, samozrejme, len jedným z kľúčových aspektov
vymedzujúcich postavenie novinára v spoločnosti. Súvisí s tým, nakoľko si
žurnalistika plní svoje poslanie, resp. čo si o plnení jej poslania verejnosť myslí.

V tomto príspevku sa mienim v súvislosti s novinármi zamyslieť
predovšetkým nad ich „postavením“ v zmysle položenia, stavu, situácie. To ale veľmi úzko súvisí, ba
priamo vyplýva (okrem iného) aj z toho, ako napĺňajú predstavy občanov, ako sa dokážu zhostiť svojho
„postavenia“ v zmysle ich spoločenskej úlohy či funkcie.
n Novinári a verejnosť. Vieme, že základnou úlohou novinárov je informovať o aktuálnom dianí,

informovať pravdivo a objektívne. Dôsledné napĺňanie tejto funkcie potom vedie k metaforickej
charakteristike žurnalistiky ako strážneho psa demokracie. Nemala by totiž nechať bez povšimnutia
nijakú skrivodlivosť, podvod, lož či zavádzanie. Pritom žurnalistika sama osebe nemá právomoci
a možnosti čokoľvek zmeniť; napriek tomu, ak informuje dostatočne dôrazne o tom, že niečo nie je
v poriadku, môže uspieť – ak sa jej podarí povzbudiť tých, čo tú právomoc majú, aby potrebnú zmenu
urobili.

To je, samozrejme, nejaký ideálny stav. Pretože – a nie vinou novinárov – sme svedkami toho, že
napriek uverejneným informáciám a napriek vyburcovaniu verejnosti nám vyrastajú mrakodrapy tam,
kde by vôbec nemali byť, dosiaľ nebola zbúraná jediná čierna stavba, stromy a detské ihriská ustupujú
komerčným stavbám. Takže: Psy brešú a karavána ide ďalej… Novinári publikujú a nič sa nemení… To
má, samozrejme vplyv na novinárov samotných, prichádza pocit neúspechu: Načo sa snažím, naháňam
sa, zisťujem, pátram, overujem, keď jediný efekt z toho je uverejnenie (ba niekedy ani to nie) a to, že vás
niekto možno potľapká po pleci?! (Nie vždy je to potľapkanie, môžu to byť aj urážky či vyhrážky.)

Pravda, niekedy novinár dosiahne aj malé víťazstvo – najčastejšie hádam v situáciách, keď občan-
-jednotlivec bojuje s  nepochopiteľnou byrokraciou a nejaký kolotoč úradníkov si odovzdáva jeho
problém ako horúci zemiak. Vtedy sa dostaví pocit uspokojenia, že námaha nebola márna, že nešlo „len“
o príspevok, ktorý v médiu vyplnil vyhradený priestor, jednoducho, že to za to stálo, že toto povolanie
má svoje poslanie, ktorému je možné dostáť, že má význam.

Pochopiteľne, aj tieto malé víťazstvá, o ktorých sa verejnosť dozvedá, majú svoj efekt vo vnímaní
novinárskej práce a novinárskej profesie.

V úvode som spomínala veľmi rôzne vnímanie novinárov a médií vo svete a iste by bolo vhodné
uviesť, aká je dôvera k našej profesii na Slovensku. Žiaľ, takýto prieskum sa mi nepodarilo nájsť. Ak si
ho nikto neobjednal, znamená to, že:

Z MEDIÁLNYCH VÝSKUMOV
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® okrem nás to zrejme nikoho nezaujíma.
® chýba nám vedecké pracovisko, ktoré by komplexne riešilo problematiku žurnalistiky, médií a

žurnalistov. To, že ho nemáme (ale pred 50 rokmi existovalo), tiež vypovedá o kvalite záujmu o médiá
zo strany politickej moci. (Novinársky študijný ústav bol zrušený na základe auditu z roku 2000
napriek tomu, že sa Slovenský syndikát novinárov ponúkol prevziať ho.)

Aj bez relevantného prieskumu však vieme, s čím sa novinári denne stretávajú. Ten jav nie je nový,
ale je čoraz častejší. Chcete s niekým urobiť seriózny rozhovor, ale on sa ošíva. Má už nejakú zlú
skúsenosť, keď iný novinár prekrútil jeho slová, keď publikoval veci, ktoré boli vyslovené dôverne, off
record – mimo záznamu, keď prisľúbil autorizáciu a nedodržal slovo. Obyčajne zaberie, ak oponujete:
Máte zlú skúsenosť s kolegami, nie so mnou, nie s redakciou, ktorú zastupujem. Avšak dobré meno
niektorých novinárov a niekoľkých redakcií je málo na to, aby sa pohľad na našu profesiu nemenil
k horšiemu. Predstava, ktorú prijali mnohí majitelia médií, že totiž informácia je práve taký istý tovar
ako každý iný, a preto ju treba predať čo najvýhodnejšie a bez akýchkoľvek ohľadov či výčitiek
svedomia, má na kvalitu žurnalistiky i na postavenie novinárov nedobrý vplyv.

Takže, na jednu misku váh môžeme klásť negatíva: Novinári sa len naháňajú za senzáciami, sú
dotieraví, kŕmia nás banalitami, klamú. (Skôr nepovedia celú pravdu, ale aj sami môžu byť oklamaní či
zmanipulovaní – čo, pravda nesvedčí o profesionalite.)

Na druhú misku váh môžeme dať slušnú a serióznu žurnalistiku, ktorá informuje a má aj efekt, či už
v podobe záujmu o veci verejné a formovania verejnej mienky alebo priamej či nepriamej nápravy
kritizovaných javov.

Na ktorej miske týchto pomyselných váh je závažie ťažšie – netrúfam si povedať.

n Novinári a politici. Osobitnou stránkou vzťahu novinára k jeho publiku je vzťah k politikom.
Zo samotnej podstaty politiky, ktorá potrebuje moc na to, aby sa presadila, vyplýva snaha získať na
svoju stranu médiá. Médiá majú nesmiernu moc a práve preto je absolútne nevyhnutné, aby boli nezávislé
– de iure aj de facto, aby fungovali kontrolné, a najmä samokontrolné mechanizmy, ktoré dokážu zabrániť
ich zneužitiu resp. manipulácii. Týka sa to síce predovšetkým médií poskytujúcich verejnú službu, ale
netýka sa to len ich. Faktom je, že najmä vedúci pracovníci médií musia vynakladať množstvo energie na
to, aby ustrážili nezávislosť a ponúkali občanom objektívny a vyvážený pohľad na svet. (Samozrejme,
istá subjektivita v tom vždy bude, ale dôležité je práve to vedomé snaženie sa o objektívnosť, nestrannosť
a vyváženosť.) Politici, ktorí sú pri moci a ktorí formulujú právne normy a pravidlá, by mali konať tak,
aby im tieto normy a pravidlá vyhovovali aj v prípade, že už pri moci nebudú. Viem si, aj keď s istou
dávkou idealizmu, predstaviť také nastavenie mediálneho prostredia, ktoré by dokázalo politické vplyvy
filtrovať.
n Novinári a zamestnávatelia. Nebezpečnejšie sú však vplyvy ekonomické, a tým je pri

súkromnom vlastníctve médií veľmi ťažké zamedziť. Recipient ich nedokáže tak ľahko identifikovať,
pretože sa nemusia nevyhnutne prejavovať lobisticky a môžu mať veľmi sofistikované podoby. A sme
pri vzťahu novinára s jeho zamestnávateľom. Ten je pre postavenie novinára determinujúci. Práve
v tomto vzťahu je asi najviac neriešených problémov, resp. problémov, o ktorých verejnosť netuší
(a naozaj ju nemusia zaujímať), no v konečnom dôsledku majú významný vplyv na to, čo sa v médiách
objavuje a v akej kvalite.
n Novinárska kvalifikácia. V Slovenskej republike klesá podiel vysokoškolsky vzdelaných

novinárov. Viac ako štvrtina novinárov nemá vysokoškolské vzdelanie, lenže v skupine do 30 rokov
nemá vysokú školu až 40 % novinárov.

Novinárstvo je otvorená profesia a mala by takou aj zostať. Význam pre žurnalistiku majú nielen
absolventi žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, ktorí sa dokážu rýchlo zorientovať v problematike
odboru, ktorému sa venujú, ale práve tak aj absolventi iných ako novinárskych odborov (ekonómovia,
právnici, architekti, poľnohospodári), ktorí rozumejú nejakej problematike a prevažne tou sa zaoberajú
a ktorí si túto odbornosť doplnia o novinársku kvalifikáciu nejakým postgraduálom alebo kurzami.
Avšak to, že hovoríme o otvorenej profesii, ešte neznamená, že v nej majú mať miesto ľudia, ktorí
nedosiahli minimálne bakalársky stupeň vzdelania. Niežeby samotné vzdelanie postačovalo. Novinár sa
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musí vzdelávať sústavne a ak pre niekoho platí potreba celoživotného vzdelávania, tak určite pre
novinára. (Ak ale čítam pracovný inzerát na miesto editora pre ekonomické oddelenie denníka a nie je
tam uvedené ani požadované vzdelanie ani požadovaná prax – čo si o tom mám myslieť?!) A tak je
namieste otázka: Aké sú výhody menej vzdelaného novinára bez praxe oproti vzdelanému s praxou?
Nemá vysoké finančné nároky. Je poslušný a ak mu šéf dopredu zadá výsledok, ku ktorému sa má
v materiáli dopracovať, urobí to a možno si ani nevšimne, že kladie nesprávne otázky nesprávnym
ľuďom alebo že ignoruje to, čo sa mu nehodí do vopred pripravenej schémy. Povedané po slovensky: je
manipulovateľný.
n Minimálne práva. Ako všetci občania a všetci pracovníci aj novinári majú svoje práva dané

ústavou a zákonmi. V teórii. Prax je často iná. Menej ako jedna pätina zamestnaných novinárov je
chránená kolektívnymi zmluvami. Ani tie však spravidla nezohľadňujú špecifiká novinárskej profesie.
(Pružný pracovný čas, právo na vlastný názor, úpravu autorských práv, právo a povinnosť vzdelávať
sa.) Redakčné štatúty má len minimum redakcií, neviem však o tom, že by v nich alebo v kolektívnych
zmluvách bolo zakotvené právo hovoriť do zásadných vecí týkajúcich sa smerovania periodika či do
toho, kto bude šéfredaktorom. Dnes sa zdajú tieto požiadavky absurdné (SSN ich napriek tomu bude
presadzovať), ale pred 16 – 17 rokmi ich nikto za absurdné nepovažoval. Volili sme si šéfredaktorov
a považovali sme to za naše samozrejmé právo. Novinárska samospráva je nevyhnutnosťou, ak majú
médiá fungovať ako naozaj nezávislé.

Zamestnávatelia spravidla dokážu operovať jediným: Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj! Lenže
žurnalistika nie je výroba spotrebného tovaru. Tovar, ktorý „vyrábame“, má významný dosah na
spoločnosť v mnohých smeroch – napr. vnímanie hodnôt (právo, česť, spravodlivosť, priateľstvo),
vytváranie vzorov, hľadanie pravdy. Aj preto je potrebné, aby sa žurnalistický obsah médií formoval
v tímovej diskusii, a nie autokraticky. A nie iba s vidinou čo najvyšších tržieb. Zamestnávateľom
a majiteľom môže len prospieť, ak pripustia diskusiu a tak využijú potenciál, ktorý v ľuďoch majú.
n Asi tretina novinárov pracuje formálne ako voľní novinári, v skutočnosti však charakter ich

zamestnávania zodpovedá závislej práci. Zmluvy podľa živnostenského zákona resp. autorského zákona
umožňujú zamestnávateľom ukončenie vzájomného vzťahu z hodiny na hodinu a najmä bez akýchkoľvek
kompenzácií. Raritou je nájsť novinára zamestnaného na dobu neurčitú; aj tam, kde je zamestnanecký
pomer, vydierajú novinárov krátkodobými termínovanými zmluvami.
n Je zreteľná tendencia vytvárať až akýsi vazalský vzťah medzi novinárom a zamestnávateľom.

Najčerstvejším prípadom je prepustenie troch televíznych redaktorov, ktorí sa rozhodli ísť do
komunálnych volieb ako nezávislí kandidáti na poslancov. Čo je upieranie občianskych práv – pod
zámienkou potreby absolútnej nezávislosti média.
n Bežne sa porušuje autorský aj živnostenský zákon tým, že novinári vykonávajú autorskú

činnosť ako živnostníci.
n Novinársky príjem. Podľa prieskumu, ktorý sme v minulom roku uskutočnili v spolupráci

s výskumným združením Mass-Media-Science, je priemerný príjem novinára len o málo vyšší ako
priemerný príjem v národnom hospodárstve, pritom však respondenti zaraďovali do príjmu aj príjem
z nenovinárskej činnosti. Pretože len z novinárčiny sa dnes žije ťažko. Základné platy sú až na výnimky
veľmi nízke, odmeny sporadické, no skôr žiadne, honoráre sú smiešne nízke a to je ešte výhra, ak sú
vôbec vyplatené. Novinári sa stali intelektuálnymi nádenníkmi, a tak sa niet čo čudovať tomu, že mnohí
túto profesiu opúšťajú.

***
Takže – aké je postavenie novinára v spoločnosti? Plné rozporov a protikladov, zložité a neľahké.

Novinári však nemôžu čakať, že ho pre nich bude zlepšovať niekto iný, ak sa o to sami nepričinia, ak
neprekonajú svoju nejednotnosť a individualizmus, a vari aj egoizmus.

Adresa autorky: PhDr. ZUZANA  KRÚTKA, e-mail: krutka.zuzana@ssn.sk,
predsedníčka SSN, Slovenský syndikát novinárov,

Župné nám 7, 815 68 Bratislava, tel.: 02/54 43 50 71

ZUZANA  KRÚTKA:  POSTAVENIE  NOVINÁRA  V  SPOLOČNOSTI

mailto:krutka.zuzana@ssn.sk
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Sloboda tlače a koncentrácia médií
vo Francúzsku

GILLES ROUET

Cieľ tohto príspevku je hlavne informatívny: v prvom rade chce
pripomenúť francúzske nariadenia, ktoré umožňujú slobodné
vyjadrovanie myšlienok a názorov prostredníctvom médií a opísať
sektor médií vo Francúzsku a jeho ekonomickú koncentráciu. Opis
protikoncentračných opatrení v závere príspevku umožní pochopiť,
ako je možné spojiť ekonomickú logiku a praktizovanie slobody tlače,
záruky demokratického fungovania spoločnosti. Situácia vo Francúz-
sku však zďaleka nie je optimálna.

1.  SLOBODA  PREJAVU  FRANCÚZSKYCH  MÉDIÍ

Praktizovanie a reštrikcie slobody prejavu
Sloboda prejavu je zapísaná v Deklarácii práv človeka a občana z roku 1789 v článku 11:

„Slobodná komunikácia myšlienok a názorov je jedným z najcennejších ľudských práv;
každý občan môže teda hovoriť, písať, tlačiť slobodne, za zneužitie tejto slobody sa zodpovedá
v prípadoch stanovených zákonom.“ Tento článok nadobudol univerzálny význam vo svete
a ovplyvnil článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú prijala OSN 10. decembra
1948 a článok 10 Európskej komisie o ľudských právach prijatej 4. novembra 1950.

Vo Francúzsku štát garantuje slobodu tlače a bdie nad nezávislosťou médií a rozmanitosťou
názorových prúdov a pluralizmom informácie. Zákon z 29. júla 1881 o slobode periodickej
tlače rámcuje túto slobodu a počíta s obmedzeniami určenými na získanie rovnováhy medzi
slobodou prejavu, ochranou občanov a zachovávaním verejného poriadku.

V roku 1984 Ústavná rada uznala ústavnú hodnotu slobody tlače a jej dôležitú rolu
v demokracii.

Ochrana osôb
Ochrana osôb je možná vďaka dvom zákonným ustanoveniam:
® Ochrana maloletých pred akýmkoľvek textom alebo ilustráciou, ktoré by umožnili ich

identifikovať (slávne známe „právo na obraz“, ktoré má závažné následky na úrovni
kinematografickej produkcie, dokumentárnych filmov alebo reklamy) a zákaz publikácií
neslušného alebo násilného charakteru pre mládež;
® Trestný charakter urážky alebo nactiutŕhania. Urážka je definovaná ako „každé urážlivé

vyjadrenie, termíny pohŕdania alebo invektívy, ktoré neobsahujú obvinenie zo žiadneho
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skutku.“ Nactiutŕhanie je definované v článku 29 zákona z 29. júla 1881: „nactiutŕhaním je
každé odvolávanie sa alebo obvinenie zo skutku, ktoré zasahuje česť alebo povesť osoby
alebo subjektu, ktorý je zo skutku obvinený.“

Udržiavanie verejného poriadku
Pokiaľ ide o udržiavanie verejného poriadku v spoločnosti zákon trestá: provokáciu k zločinu

a priestupku, apológiu vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti a provokáciu
k diskriminácii, nenávisti a násiliu.

Tento predmet je vo Francúzsku aktuálny a zákon číslo 90-615 z 13. júla 1990 nazývaný
„Gussotov zákon“ zaviedol právo na odpoveď pre každú osobu, ktorá v novinách alebo
v periodiku bola obeťou rečí, ktoré sa dotkli jej cti z dôvodu jej príslušnosti alebo nepríslušnosti
k určitému etniku, národu, rase alebo náboženstvu.

Tento zákon navyše trestá piatimi rokmi väzenia a pokutou 45 000 eúr každé verejné vyjadrenie
spochybňujúce existenciu zločinov proti ľudskosti, ktorých sa dopustilo nacistické Nemecko
počas druhej svetovej vojny a sú definované v prílohe k Londýnskej dohode z 8. augusta 1945.

Už niekoľko rokov členovia parlamentu, intelektuáli a predstavitelia rozličných asociácií
diskutujú o potrebe rozšíriť tento typ nariadenia na ďalšie zločiny proti ľudskosti napríklad
otroctvo alebo genocída Arménov. Ciele týchto projektov patria do boja proti akémukoľvek
revizionizmu alebo reagujú na vôľu uznať popri holokauste aj ďalšie zločiny proti ľudskosti,
narážajúc veľmi globálne na odpor historikov.

Záruka dobrej správy justície
Zákon rovnako počíta s podmienkami dobrej správy justície: zákazy sa vzťahujú na

vyšetrovacie tajomstvo, na prezumpciu neviny a rešpektovanie rozhodnutí justície.
V počiatočnom štádiu vyšetrovania tak nemožno uverejniť obrázky okolností zločinu alebo

priestupku, prvky identifikácie obete priestupku proti dobrým mravom, informácie, ktoré by
mohli dať priestor nátlaku na svedkov, informácie týkajúce sa policajného vyšetrovania alebo
súdne informácie, ktoré by mohli ohroziť národnú obranu, nemožno uverejniť spisy z trestného
konania alebo procesu, skôr ako boli prečítané na verejnom súdnom pojednávaní.

Počas súdnych pojednávaní zákon zakazuje snímky a nahrávky pojednávaní správnych
a súdnych tribunálov, uverejňovanie informácií týkajúcich sa pojednávaní konajúcich sa za
zatvorenými dvermi a referovanie o procesoch týkajúcich sa súkromného života a, pokiaľ ide
o vojenské veci, týkajúce sa vonkajšej bezpečnosti alebo týkajúce sa skutkov anarchistického
charakteru.

Sloboda prejavu v audiovizuálnej sfére
Sloboda prejavu sa prirodzene aplikuje aj v rovine audiovizuálneho sektoru, odvtedy ako

zákon číslo 82-652 o audiovizuálnej komunikácii zrušil štátny monopol. Rozličné neskoršie
zákony o audiovizuálnej komunikácii majú za cieľ zabezpečiť nezávislosť a pluralizmus
informácií.

Sloboda prejavu v audiovizuálnej sfére sa musí vykonávať s rešpektovaním jednotlivca,
článok 1 zákona číslo 1067 z 30. septembra 1986 počíta: „s vykonávaním tejto slobody (...)
rešpektujúc ľudskú dôstojnosť, slobodu a súkromné vlastníctvo, s pluralistickým charakterom
prejavu myšlienkových a názorových prúdov, s ochranou detí a mládeže, s ochranou
verejného poriadku, s potrebami národnej obrany a požiadavkami verejnej služby.“

Maloletí profitujú z osobitných ochranných opatrení: s ohľadom na nich platí zákaz vysielať
programy pornografického charakteru a programy propagujúce násilie.

GILLES  ROUET:  SLOBODA  TLAČE  A  KONCENTRÁCIA  MÉDIÍ…
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Zadávacie podmienky verejnoprávnych staníc a konvencie súkromných staníc sa musia
opierať o deontologické princípy nezávislosti a pluralizmu podobné tým, ktoré sú vyjadrené
v zákone.

Roly, kompetencie a právomoci Vysokej audiovizuálnej rady
Vysoká audiovizuálna rada je nezávislým správnym úradom, ktorý má za úlohu zabezpečiť

slobodu komunikácie. Právomocou Rady nie je presadiť alebo zakázať vysielanie relácie, ale
po jej odvysielaní overuje konformnosť programov zákonu a stanovám staníc. Rada dáva
osobitný pozor na programy určené mládeži a na rovnováhu vysielacieho priestoru pre
predstaviteľov jednotlivých strán počas volebných kampaní. Môže napríklad v prípade
priestupku adresovať výčitky, schopné uviesť v pochybnosť príťažlivosť súkromných staníc.

Ide o moc správnych sankcií, ktorá sa vykonáva po výzve zaslanej verejným i súkromným
staniciam. Správne sankcie majú tri typy: zákaz povolenia vysielať, redukcia trvania povolenia
alebo odobratie povolenia v najzávažnejších prípadoch. Rada môže rovnako odsúdiť
vysielajúceho na zaplatenie pokuty alebo žiadať, aby stanica odvysielala komuniké.

Rada môže navyše predložiť prokurátorovi republiky priestupky trestné stíhané („pirátske“
vysielanie rozhlasu alebo televízie, nerešpektovanie rozhlasovou stanicou technických
podmienok jej povolenia atď.) Rovnako je v jej právomoci požiadať Štátnu radu, aby zastavila
vysielanie stanice spadajúcej do kompetencie štátu, v prípade vysielania programov
odporujúcich jednému zo základných princípov stanovených zákonom ( rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti, pluralistický charakter myšlienkových a názorových prúdov, ochrana detí
a adolescentov, neprítomnosť podnecovania k nenávisti a násiliu atď.)

Konkrétne a s výnimkou neprípustných priestupkov, ktoré si vyžadujú exemplárne
potrestanie, dáva Rada prednosť dialógu a prevencii a neváha požiadať o zastavenie procesov,
v prípade, ak sa nájde riešenie.

Zákon číslo 719 z 1. augusta 2000 týkajúci sa slobody komunikácie modifikuje a dopĺňa
zákon z roku 1986. Posilňuje rozmanitosť audiovizuálnej ponuky hlavne o ustanovenia týkajúce
sa zavedenia pozemnej digitálnej televízie a zriaďovania lokálnych televíznych staníc.

2.  KONCENTRÁCIA  MÉDIÍ  VO  FRANCÚZSKU:
SMEROM  K  NOVÝM  ZÁKONNÝM  ÚPRAVÁM?

Médiá sa ešte silnejšie stali „siedmou veľmocou“, stanovujú termíny politických diskusií
a vyberajú si ich aktérov. Ekonomika, móda, kultúra a šport, žiaden sektor neunikne ich nadvláde.

Veľká koncentrácia médií vo Francúzsku
Zahraničný pozorovateľ môže mať dojem, že veľký počet titulov periodickej tlače,

televíznych programov, vydavateľov kníh je indikátorom slabej koncentrácie médií. Nie je to
pravda, koncentrácia je silná. Navyše táto koncentrácia vo vnútri každého média (koncentrácia
v televízii, tlači atď.) predstavuje len jeden aspekt, pretože skupiny sú multimediálne a majú
silné pozície v tlači, televízii i vo vydavateľskej sfére. Ďalšia charakteristika: obchodníci so
zbraňami, firmy z oblasti stavebníctva a verejných prác majú vo Francúzsku dominantné
postavenie vo väčšine médií. Najväčšia časť z nich je pod vplyvom piatich skupín, z nich tri
majú výhodu z verejných trhov (Lagardère, Bouygues, Dassault, Vivendi, Bertelsmann).

Táto koncentrácia sa zdvojnásobuje vďaka stratégii osobitnej aliancie: v audiovizuálnom
sektore aliancie TF 1-M6 a Lagardère-Vivendi vedú k forme duopolu, ktorého moc nezredukuje
príchod pozemnej digitálnej televízie. Tieto aliancie rozširujú koncentráciu, lebo konvergencie
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záujmov vznikajú cez podniky, ktorých kapitál majú spojené skupiny v rukách spoločne. Kvalita
nezávislosti verejnoprávnej televízie by sa degradovala hlavne pod vplyvom neschopnosti
financovania z verejných zdrojov a politiky liberálnej reorganizácie.

Priemysel a médiá vo Francúzsku: niekoľko príkladov

Skupina (PDG) Držba/účasť v tlači Iné aktivity

LVMH (Bernard Arnault) DI Group (La Tribune, Investir, Č. 1 vo svete luxusných
 Connaissance des Arts...) produktov (Galeries Lafayette...)

 Bouygues Skupina TF1(TF1, LCI, Č. 2 vo svete v BTP
(Bernard Bouygues) účasti v TPS, účasti v Metre)

Claude Perdriel Le Nouvel Observateur, Hygienické zariadenia a kúpeľne
Challenges, Sciences et Avenir

Financière Pinault Le Point Pinault-Printemps-Redoute, č. 2
François Pinault vo svete luxusných produktov

Lagardère Hachette Filipacchi Médias Letectvo, civilné a vojenské
(Arnauld Lagardère) (Paris Match, JDD, Europe 1,

časopisy, regionálna tlač)

Priemyselná skupina Socpresse (Le Figaro,L’Express, Vojenské letectvo
Marcel Dassault L’Expansion, regionálne tituly)
(Serge Dassault)

V sektore periodickej tlače dochádza k hlbokému preskupeniu vlastníctva, k viac alebo
menej priamemu rozšíreniu zastúpenia burzových záujmov, k ústupu právomocí spoločností
žurnalistov a zamestnancov a vývoju financovania prostredníctvom reklamy.

Ďalšia osobitosť: Francúzsko sa odlišuje od ostatných krajín neprítomnosťou zásadnej
formálnej separácie medzi akcionárom a redakciou na úrovni periodickej tlače. Akcionári
v skutočnosti menujú na čelo novín žurnalistov, ktorí kumulujú rolu ekonomického šéfa a rolu
duše redakcie (napríklad Jean-Marie Colombani z Le Monde je bývalý žurnalista, ktorý sa
dostal do funkcie podnikového riaditeľa).

Bolo vytvorených viacero mechanizmov na limitovanie vplyvu akcionárov vo vnútri novín:
spoločnosti redaktorov, ktoré grupujú žurnalistov a ich vytvorenie je povinné za účelom účasti
na riadení. Vplyv týchto štruktúr je veľmi odlišný od jedného titulu k druhému, ktoré môžu
siahať od držby nezanedbateľnej časti sociálneho kapitálu (30 % v denníku Le Monde) po
symbolickú funkciu v denníku Le Figaro.

V edičnom sektore snaha o rentabilitu sčasti vysvetľuje fenomén koncentrácie. Edičná
činnosť sa stala priemyslom kontrolovaným multinacionálnymi skupinami z oblasti komunikácie
a finančnými skupinami, s rizikami cenzúry v ekonomickej a politickej oblasti dôsledkom
uniformizácie kníh.

Zákonná úprava koncentrácie tlače
Koncentrácia tlače vo Francúzsku je osobitne citlivým predmetom spojeným s ideológiou

hnutia odporu a oslobodením, pretože prvé texty proti koncentrácii pochádzajú z roku 1944.
Všetko zákonodarstvo uvedenej doby až do polovice päťdesiatych rokov sa snažilo, aby
zmizla všetka tlač, ktorá vychádzala za okupácie. Bola považovaná za skorumpovanú
a kontrolovanú vládou z Vichy.
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Skupiny tlače vo Francúzsku v roku 2004

Skupina Tituly Iné mediálne sektory

Dassault – Socpresse Le Figaro, L’Express, Regionálne televízie
Skupina Dassault L’Expansion Marketingové spoločnosti
87-percentný akcionár Približne pätnásť titulov Distribúcia
Obrat: 1 až 2 miliardy dennej regionálnej tlače,
eúr asi dvadsať titulov regionálnych

týždenníkov
Version Femina (Avec Hachette
Filipacchi Medias) tlač deko. Paris
Turf, L’Etudiant, atď.

Lagardère – Hachette Le Journal du Dimanche, okolo Edičná činnosť
Filipacchii Medias desať titulov regionálnej dennej Rozhlas
Obrat: 2 miliardy eúr tlače. Paris-Match, Top Famille, Tematické televízie

Santé, Oh la! France-Dimanche, 49 % NNPP (národná
tituly tlače z oblasti dekorácie distribúciatlače)

La Vie – Le Monde Le Monde, približne desať titulov Edičná činnosť
C.A. približne 600 regionálnej dennej tlače. Courrier
miliónov eúr international, Télérama, La Vie,

Le Monde des réligions, Le Monde
Diplomatique, početné tituly pre
deti. Účasť v Le Nouvel Observateur

Emap – Excelsior Télé Poche, Télé Star, Auto plus,
C.A. približne 600 Médias et Travaux, Nous deux,
miliónov eúr Pleine vie, Top santé, 20 ans, Biba,
Filiálka briskej skupiny Science et vie
Emap

Prisma Presse Voici, Gala, Télé 7 jours, Femme
Filálka nemeckej actuelle, Télé 2 semaines, Geo, Ça
skupiny Bertelsmann m’intéresse
(RTL) C. A. približne
500 miliónov eúr

Amaury Le Parisien, L’Equipe, France
Rodinná skupina (25 % Football, Aujourd’hui en France
Hachette)
C.A. tlač približne
400 000 eúr

Nariadenie z 26. augusta 1944 malo dvojaký účel: zabezpečiť transparentnosť a nezávislosť
tlače a ochrániť zahraničné investície. Tento text zakázal napríklad používanie nepravých mien,
akcie museli byť na meno. Zakazovali riaditeľovi publikácie vlastniť viac ako jeden všeobecne
informačný a politický titul. Tento zákon vyústil do dualizmu v tlači: na jednej strane existovali
veľmi prísne kontrolované denníky a týždenníky, na druhej strane úplne slobodná špecializovaná
tlač, ktorá lákala investorov. Denná tlač bola teda úplne opustená a postupne stratila veľkú
časť svojich tradičných čitateľov.
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Uprostred sedemdesiatych rokov Hersant všetko spochybnil. Začal v periodickej tlači
s Auto-Journalom, ktorý mal obdivuhodný úspech, potom nadobudol niekoľko regionálnych
novín s priemerným nákladom a týždenníkov na severe a na západe Francúzska, neskôr získal
Figaro, France Soir a l’Aurore. Na začiatku osemdesiatych rokov skupina Hersant konrolovala
i Dauphiné Libéré a Progrès nedbajúc na nariadenie z roku 1944. Mnohí žurnalisti využili teda
klauzulu svedomia a podali výpoveď pri každom z odkúpení.

So zmenami v politike v roku 1981 sa stredobodom diskusií stala otázka koncentrácie
a transparentnosti médií a premiér Paul Mauroy aktualizoval nariadenia z roku 1944. V snahe
o transparentnosť mali byť od toho času v novinách uverejňované mená hlavných akcionárov
a údaje o náklade a bilancia tlačového podniku mala byť predmetom každoročného zverejnenia.

Zákon rovnako stanovoval aj prahy koncentrácie. Riaditeľ publikácie tak nesmel vlastniť
viac ako 15 % z nákladu celonárodných a 15 % nákladu regionálnych periodík. Táto reforma
vstúpila do platnosti v októbri 1984, ale prakticky nebola aplikovaná. Keďže nemala spätný
vplyv, veľké skupiny si zachovali svoje pozície.

V marci roku 1986, pri opätovnej zmene väčšiny premiér Jacques Chirac nechal odhlasovať
zákon z 1. augusta 1986, ktorý značne zmiernil pravidlá týkajúce sa koncentrácie a trans-
parentnosti, ponechávajúc voľné pole veľkým tlačovým skupinám, ktoré zintenzívnili fúzie
a akvizície okolo roku 1990.

Je zrejmé, že rozsah koncentrácie médií vo Francúzsku pri neexistencii zákonných ustanovení
a predpisov by mohol spochybniť nezávislosť politikov voči médiám, rovnako i záruku
pluralizmu a kvality informácií, ak by samotný štatút žurnalistov a deontologický kódex netvorili
nevyhnutné zábrany.

Zákonné úpravy v iných sektoroch
Každé médium (tlač, televízia, rozhlas) podlieha vo Francúzsku svojim vlastným pravidlám

a princípy, ktoré riadia držbu viacerých médií sú komplexné a málo koherentné medzi sektormi.
Navyše nové digitálne nosiče odteraz podliehajú iným pravidlám.

V sektore edičnej činnosti a napriek nebezpečenstvám koncentrácie pre pluralistické vyjadrenie
myšlienok, neexistuje žiadna špecifická antitrustová legislatíva. Aplikuje sa len všeobecné právo,
čo vedie k presvedčeniu, že kniha je bežným priemyselným produktom. Rozhodnutie Bruselu
v júni 2004, akceptovať prevzatie skupinou Lagardère 40 % skupiny Editif (ex-VUP) a nie celku
aktív je dobrým príkladom toho, že všeobecné právo nanajvýš je len proti vytvoreniu súkromného
monopolu, pretože akceptuje koncentráciu v sektore médií. Súčasná legislatíva neumožňuje vyriešiť
problémy, ktoré vyplývajú z koncentrácie v edičnej činnosti.

Pre sektor audiovizuálnych médií zákon z 30. septembra 1986 týkajúci sa slobody komu-
nikácie, nazývaný zákon „Léotardov“, nastolil princíp slobody „komunikácie na verejnosti
elektronickou cestou“ (článok 1), zriadil Vysokú audiovizuálnu radu (články 4 a 20) a upravil
koncentráciu médií vo Francúzsku.

V rozhlase prah je 150 miliónov možných poslucháčov. V televízii akcionár nesmie vlastniť
viac ako 49 % kapitálu alebo počtu hlasov stanice vysielanej pozemnou cestou, ktorá
predstavuje vyše 2,5 % celkovej sledovanosti televíznych služieb (článok 39). Navyše zákon
limituje počet televíznych staníc, ktoré by mohli byť vlastníctvom toho istého operátora (Článok
41: až na dve povolenia týkajúce sa celonárodnej televízie vysielanej pozemnou cestou a až
sedem celonárodných staníc vysielaných pozemnou sieťou digitálnym spôsobom.) Tieto
pravidlá by mali zabezpečiť, aby ani jedno z médií nemohlo závisieť od jedného aktéra, ale so
súčasnými platnými akcionárskymi systémami stačí 40 % akcií na kompletné kontrolovanie
podniku, to robí tieto ustanovenia málo operatívnymi.

GILLES  ROUET:  SLOBODA  TLAČE  A  KONCENTRÁCIA  MÉDIÍ…
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Lancelotova komisia a návrhy reformy
 Táto situácia viedla premiéra Jeana-Pierra Raffarina, 14. novembra 2004 k tomu, aby sa

vytvorila komisia s cieľom študovať riziká „že by táto koncentrácia mohla neblaho vplývať
na slobodu tlače a rešpektovanie pluralizmu“. Išlo o stanovenie diagnózy, o zhodnotenie
náležitosti a účinnosti legislatívy, ktorú možno aplikovať a preštudovanie modifikácií, ktoré
možno predpokladať. Správa tejto komisie bola predložená 13. januára 2006.

V globále, i keď komisia uvažuje, že koncentrácia médií vo všeobecnosti nedosiahla
„alarmujúci stupeň“, vydáva určitý počet odporúčaní, ktoré bez toho, aby spochybnili
všeobecnú architektúru, odkazujú na dôležité reformy určené na korigovanie nedokonalostí
legislatívy sektoru.

Táto správa bola rezervovane prijatá zo strany Národného syndikátu žurnalistov, ktorý
popiera, „že pri súčasnom stave koncentrácie médií neexistuje priame ohrozenie pluralizmu.“
Na úrovni periodickej tlače po odkúpení a odstúpení majetku, profesia stratila stovky stálych
pracovných miest, zmizli trvalé pracovné zmluvy a príležitostné spolupráce sa znásobujú.
Znepokojenie je teda veľmi reálne: ako zabezpečiť, že žurnalisti dočasne a zle platení budú
schopní presadiť rešpektovanie pravidiel profesie, hoci sú hlavnými garantmi pluralizmu
a slobody tlače?

Diagnóza vyslovená v správe však priznáva, že politická periodická tlač „prechádza vážnou
krízou“. Komisia navyše uznáva, že skutočnosť, že skupina Lagardère má v držbe najväčšiu
skupinu francúzskej magazínovej tlače a kontrolu distribúcie tlače vo Francúzsku, cez účasť
v Nouvelles Messageries de la Presse Périodique, môže predstavovať problém.

Vychádzajúc z princípu integrácie sektoru médií do práva na všeobecnú konkurenciu,1

komisia predsa len uznáva, že ochrana spotrebiteľa prostredníctvom realizovania slobodnej
konkurencie, nemôže stačiť na ochranu občana, ktorý potrebuje pluralistické médiá. Teda
„všeobecné právo na koncentráciu, ktorého aplikácia je potrebná v oblasti médií rovnako
ako v iných oblastiach, nestačí na garantovanie rešpektovania požiadaviek pluralizmu
a kultúrnych rozmanitostí.“

Správa vsugeruje niekoľko návrhov:
® Rozšírenie súčasného antikoncentračného režimu tlače, ktorý sa zameriava na celoštátne

denníky na publikácie ako celok: bezplatné periodiká a informačné magazíny.
® Ohraničenie šírenia bezplatnej tlače na 30 % celkového šírenia denníkov.
® Zrušenie prahov držby pozemných televíznych kanálov, a zavedenie hranice

kumulovanej sledovanosti televíznej skupiny na 37,5 %.2 Toto nahradenie stropu prahu
kontroly akcionárov z 49 % percentom sledovanosti by priblížilo francúzske zákonodarstvo
talianskym zákonom. Toto kritérium sa inšpirovalo zákonnými úpravami v Spojených štátoch,
kde prah je stanovený na 35 %, zatiaľ čo prah odporúčaný Európskou komisiou je 30 %.
® Zachovanie prahov týkajúcich sa rozhlasov: maximálne pokrytie kumulované na 150

miliónov obyvateľov.
® Rozšírenie kompetencií Vysokej audiovizuálnej rady, ktorej by bola pridelená kontrola

merania sledovanosti.

Následkom uverejnenia Lancelotovej správy Národný syndikát novinárov a iné inštitúcie
vyslovili kritiky o účinnosti odporúčaných opatrení, želajúc si napríklad skôr pokles prahu

1 „Žiaden z účastníkov rozhovoru z komisie nevyjadril želanie, aby oblasť médií vyšla z poľa aplikácie
všeobecného práva na koncentrácie,“ požiadavka, ktorá sa opiera o liberálne európske princípy.

2 Súčasný podiel TF1, lídra na trhu, je 34 %.
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zo 49 % na 30 %. Naopak kanál M6 vyslovil želanie, aby sa toto „protikoncentračné
rozhodnutie najskôr aplikovalo na verejnoprávnu televíziu, ktorá znásobila tvorbu kanálov,
čo v skutočnosti vedie k narastajúcemu opätovnému poštátneniu televízie.“

Táto správa, na ktorú sa vo Francúzsku v súčasnosti zabudlo, nastoľuje základný problém
tak prostredníctvom svojej diagnózy ako aj prostredníctvom svojich návrhov, svojimi závermi
aj svojimi protirečeniami: môže alebo má mediálny sektor vychádzať z tej istej predpísanej
logiky ako iné sektory, na úrovni štátov ako aj na európskej úrovni? Je možné zabezpečiť
občanom slobodu prejavu a rozmýšľať v kontexte súčasných ekonomických zákonných
úprav? Netreba sa napokon pokúsiť presadiť „výnimku pre médiá“ z toho istého titulu ako
„kultúrnu výnimku“, ktorá by sa mohla presadiť natrvalo v špecifickom ekonomickom kontexte
po ratifikácii Charty Unesca?

Pokiaľ ide o situáciu vo Francúzsku, eventuálny nový návrh zákona bude evidentne
determinovaný výsledkami prezidentských volieb, potom parlamentnými voľbami v roku 2007.
A pre európsku situáciu je to na organizáciách žurnalistov, ako Slovenský syndikát žurnalistov,
aby navrhli podmienky na vykonávanie svojej profesie.

Adresa autora: Univ. prof. GILLES  ROUET, e-mail: gilles.rouet@chello.sk,
atašé pre spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku

Z francúzštiny preložila: Danuša Serafínová

2 Aktuálny podiel TF1, lídra, je 34 %.

GILLES  ROUET:  SLOBODA  TLAČE  A  KONCENTRÁCIA  MÉDIÍ…

Konferencia Médiá a spoločnosť dnes. Foto: T. Pasternák
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Printové médiá dnes a zajtra

MILOŠ  NEMEČEK

Od človeka, ktorý reprezentuje vydavateľov periodickej tlače, sa celkom
logicky očakáva skôr podnikateľský pohľad na problematiku. V tomto ohľade
celkom nesklamem: v časti venovanej súčasnosti printových médií na
Slovensku, sa sústredím v značnej miere na ekonomické či legislatívne
súvislosti vydávania novín a časopisov. Ak sa však mám zamýšľať nad
budúcnosťou, takýto prístup už celkom nestačí. Samozrejme, ako sa hovorí,
čísla nepustia a ekonomický rozmer nepochybne zostane veľmi dôležitý,
v mnohom rozhodujúci. Uvažovať však treba v oveľa širšom rámci nedávno
ešte netušených technických možností, globálneho vývoja a jeho dopadov
na lokálne podmienky, možných pohybov na slovenskej nielen mediálnej, ale
vôbec spoločenskej scéne. Ak v prvej časti, venovanej súčasnému stavu, to
bude predovšetkým o faktoch – v náčrte perspektívy sa do popredia dostávajú

prognózy, ktoré sa síce opierajú o globálne tendencie, slovenský model ich však nemusí kopírovať.

Súčasnosť novín a časopisov
Pred niečo viac ako desaťročím sme mali na Slovensku do dvadsiatky denníkov – a hoci bolo zrejmé, že

je to na takúto krajinu priveľa, mnohí veľmi nečakali, ako radikálne sa situácia zmení. Zo scény zmizli tituly
s veľkou tradíciou – Práca, Národná obroda i pokus o jej pokračovanie 24 hodín. Zanikla Verejnosť,
Slovenský denník, Trhák, Hospodársky denník, Slovenská republika, Nový deň… Dnes má čitateľ na
výber z vcelku logického portfólia. Dva mienkotvorné denníky – Pravda a Sme, dva populárne – Nový čas
a Plus 1 deň, jeden športový – Šport a jeden ekonomický – Hospodárske noviny. Új Szó je síce celoštátny
titul, v podstate sa však šíri a číta len na jasne zemepisne a najmä jazykovo definovanej časti Slovenska.

Za rovnaké obdobie tiež výrazne klesol jednorazový náklad denníkov, dnes sa pohybuje pod pol
miliónom predaných výtlačkov. To znamená ani nie sto výtlačkov na tisíc obyvateľov. Predstavy o 400
– 500 výtlačkoch, ako v najvyspelejších krajinách (Škandinávia, Japonsko) sú samozrejme veľmi
vzdialené, ale z úrovne tesne za priemerom sme sa dostali až takmer na záver tejto tabuľky v európskom
rámci. Korene treba hľadať nielen na mediálnom poli, ale aj v celkovej spoločenskej, ekonomickej a
sociálnej situácii krajiny.

Situácia celoštátnych titulov (u časopisov hádam o čosi lepšia než pri denníkoch) však nie je taká
katastrofálna ako je stav regionálnej a lokálnej tlače. V krajine s normálnou štruktúrou médií sú práve
takéto noviny (neraz ide o denníky) významným zdrojom informácií a komunikácie pre obyvateľov
hádam každej významnejšej oblasti či mesta. Tu  máme na Slovensku veľké manko, ktoré treba opäť
vidieť vo viacerých súvislostiach.

Jedným z hlavných negatívnych dôvodov je neexistencia prirodzených regionálnych celkov, s ktorými
by sa občania – čitatelia stotožnili a ktoré by mali dostatočný hospodársky a teda inzertný potenciál.
Územných reorganizácií bolo u nás požehnane a ani súčasný stav nemožno z pohľadu formovania
kompaktných regiónov (či už tradičných alebo perspektívnych) považovať za optimálny. Silné, väčšinou
nadnárodné firmy komunikujú hlavne cez najsledovanejšie celoštátne médiá a boj o inzerciu na regionálnom
či lokálnom trhu je veľmi ťažký. Určité povzbudenie možno očakávať od decentralizácie, ktorá prenáša
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mnohé významné kompetencie na obce, mestá a regióny a tiež nádej na postupný rast pozícií menších
firiem a stredného stavu. Či však z toho budú profitovať vydavatelia s klasickými printovými produktmi,
alebo cesta bude odlišná – touto otázkou sa budeme ešte zaoberať.

Telegraficky ešte niekoľko základných skutočností, dôležitých pre vydavateľov periodickej tlače.
O tlačovom zákone sa už veľa pohovorilo a samozrejme sa žiada prijať nový, moderný, zodpovedajúci
informačnému veku. Radšej však žiť ešte chvíľu so starým, než padnúť do pasce zbytočne komplikovanej
alebo štátom (či presnejšie politikmi) príliš ovplyvnenej legislatívnej koncepcie.

Noviny a časopisy treba nielen žurnalisticky vytvoriť (obsahom či vzdelávaním novinárov sa teraz
nechcem zaoberať) ale aj materializovať a dostať k čitateľovi. Diverzifikácia v polygrafii síce nie je taká,
ako vo vyspelých krajinách, ale v zásade môže vydavateľ nájsť vhodného tlačiara pre svoj produkt – a
niektorí (Petit Press, Perex) si vytvorili vlastnú základňu výroby novín. V distribúcii by sa dalo hovoriť
o požiadavkách na vyššiu kvalitu – ale už nás nestraší horor z konca deväťdesiatych rokov, keď pri
krachu PNS prišli vydavatelia približne o trištvrte miliardy korún.

Popri ochote aktívne prispieť k tvorbe nového tlačového či mediálneho zákona dnes na legislatívnom
poli vidíme ako mimoriadne naliehavé pripraviť závažné zmeny v autorskom zákone. Ten súčasný
vôbec nezohľadňuje špecifiká periodickej tlače a žurnalistickej tvorby a nechráni oprávnené záujmy
autorov – novinárov ani vydavateľov. Jedným z dôsledkov je, že monitorovacie agentúry bez zábran a
bez zmlúv zneužívajú našu produkciu na vlastné komerčné účely.

Nové výzvy a možnosti
Táto nelegálna činnosť je sprevádzaná snahou nasadiť nám psiu hlavu nepriateľov informatizácie

spoločnosti. Samozrejme je to nezmysel, chceme iba korektný postup. Tento problém je však vlastne
bránou k širšie chápanej perspektíve vydavateľských aktivít.

Chcem poznamenať, že dnes nás už nestraší blízka vízia div nie zániku novín a časopisov, tlačených
na papieri. Očividne ešte dlho zostane nemálo čitateľov, ktorí budú žiadať tento klasický produkt. Ale
aj tu vidno posuny. Nejeden prestížny vydavateľ, pre ktorého ešte nedávno bolo nemysliteľné, aby
napríklad siahol po praktickom tabloidnom formáte, začal vydávať takzvané kompaktné noviny. Tie sa
snažia spojiť spomínaný formát, atraktívnu a prehľadnú grafiku a stručnejšie texty so serióznou
žurnalistikou, s kvalitnou informáciou. Zásadnejšou výzvou je však predovšetkým vzťah k novým
informačným technológiám a rozmanitým formám ich využívania.

Nejeden významný vydavateľ vo vyspelých krajinách sa už vlastne nepovažuje za producenta
papierových novín a časopisov, ale najmä za tvorcu obsahov. Silnou stránkou vydavateľa je získavanie,
selekcia a spracovanie informácií, ale aj ďalších posolstiev. Tie potom možno šíriť rôznymi médiami.
A zároveň možno vstupovať aj do pre klasických vydavateľov neobvyklých segmentov ako je zábava,
obchod a podobne. To netreba chápať ako dehonestovanie nášho poslanie, ale prirodzenú reakciu na
spoločenskú objednávku.

Ak napríklad celá Brazília s napätím sleduje doslova na každom kroku priebeh majstrovstiev sveta
vo futbale za pomoci mobilných telefónov – nuž vydavateľ môže alebo rezignovať, alebo aktívne
reagovať. Spojenie mimoriadne silného tvorcu predovšetkým informačných obsahov a najmodernejších
komunikačných technológií sa môže stať veľkou príležitosťou.

Tu sa oblúkom dostávam späť k jednému z problémov, ktorý som načrtol v úvodnej časti vystúpenia.
Je ním slabosť našich regionálnych či lokálnych titulov. Moderné spôsoby komunikácie prinášajú do
informačných procesov viac otvorenosti, demokracie, blízkosti k menšej komunite. Nedokážem odhadnúť,
akou cestou sa táto línia bude uberať a či na ňu vydavatelia – nadnárodní, národní, regionálni i lokálni –
dokážu adekvátne reagovať. Myslím si však, že dnes  nie je problémom nedostatok  šírených informácií.
V ich záplave sa už dá neraz ťažko zorientovať, diferencovať hodnotu od braku, informáciu od
dezinformácie. Novinárska a vydavateľská činnosť však bola vždy zameraná najmä na profesionalitu
výberu a spracovania informácií. Táto prednosť by nemala stratiť na význame – naopak, môže byť
tromfom vo vysokej hre o pozície v informačnej spoločnosti.

Kontakt: PhDr. MILOŠ NEMEČEK, e-mail: mnemecek@hnonline.sk

MILOŠ  NEMEČEK:  PRINTOVÉ  MÉDIÁ  DNES  A  ZAJTRA
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Profesia: novinár

SAMUEL  BREČKA

Ak dnes hovoríme najmä o tom, ako sa zmenili naše médiá a aká je
ich súčasnosť, nemôžeme obísť ani novinára, bez ktorého sú tieto
médiá nepredstaviteľné. Preto ak tvrdíme, že mediálne prostredie
prechádza veľkými zmenami, je jasné, že týmto zmenám sa nemôže
vyhnúť ani novinárske povolanie. Potvrdzujú nám to zahraničné i naše
výskumy, analýzy odborníkov, ale presviedčame sa o nich každodenne
a na každom kroku aj bezprostrednou empirickou skúsenosťou. Príčin
týchto zmien je viacero:

1. Zmenou politického systému sa zásadne zmenili politické
vzťahy, v rámci ktorých novinári pôsobia;

2. so zmenami politickými a ekonomickými sa zmenila aj nezávislosť, resp. závislosť
novinárov;

3. zmenila sa ekonomická báza médií a tým aj pracovnoprávne vzťahy novinárov
k zamestnávateľom;

4. v istej nadväznosti na predchádzajúci bod sa zmenilo ekonomické a sociálne postavenie
novinárov;

5. v tej istej nadväznosti sa zmenili aj pracovné podmienky novinárov;
6. v súvislosti s rozvojom informačných a komunikačných technológií sa zmenili požiadavky

na schopnosti, vedomosti a zručnosti novinárov;
7. so zmenou charakteru médií a spoločenskej komunikácie sa zmenila štruktúra profesií,

ktoré sa živia komunikáciou.

Je mi jasné, že objasnenie týchto príčin zmien novinárskeho povolania by si žiadali oveľa
väčší priestor, ako mi poskytuje tento príspevok. Preto moje poznámky k jednotlivým
problémovým okruhom nebudú analýzou, ale skôr podnetom na diskusiu.

1.

Po politickej zmene v roku 1989 sa mnohí novinári nazdávali, že konečne nastala éra
skutočnej a nie len deklarovanej slobody prejavu a slobodnej výmeny názorov. S nastupujúcou
privatizáciou médií a najmä nástupom zahraničných investorov na slovenský mediálny trh sa
mnohí postupne presviedčali, že sloboda médií je slobodou prejavu pre tých, ktorí tieto médiá
vlastnia a že úprimná snaha jednotlivcov bojovať za pravdu a spravodlivosť naráža často na
neprekonateľné prekážky, ktoré im pod nohy hádžu tí, čo rozhodujú o tom, čo bude alebo
nebude v médiách zverejnené. Preto aj také novinky ako je investigatívna žurnalistika, resp.
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teórie o médiách ako o „strážnych psoch“ demokracie prípadne o rovnom prístupe všetkých
k médiám a do médií sa po čase ukázali naozaj iba ako teórie.

2.

S politickou zmenou sa novinári zbavili závislosti od štátnej moci, ale ekonomická
a vlastnícka zmena ich uvrhla do novej závislosti. V minuloročnom výskume novinárskej
profesie nám na otázku „Sú u nás novinári nezávislí?“ jednoznačne kladne odpovedalo iba
necelých 5 % respondentov. Necelá štvrtina odpovedala negatívne. Je príznačné, že takmer
60 % respondentov sa priklonilo k odpovedi, že nezávislí novinári sú iba niektorí. Podľa
výsledkov výskumu politické tlaky na novinárov v porovnaní s rokom 1997 poľavili, ale
ekonomické tlaky zostali veľmi výrazné, keď ich pociťovalo takmer 70 % novinárov, z toho
skoro 30 % často. Najviac ich pociťovali novinári – majitelia alebo spolumajitelia malých
regionálnych a lokálnych médií. Asi polovica novinárov sa zároveň vyjadrila, že často alebo
občas pociťuje vnútroredakčné tlaky na obsah ich príspevkov. Tieto tlaky sú väčšinou
výsledkom vonkajších tlakov, ktoré sa transformujú cez majiteľov alebo manažérov médií,
pretože politici a zadávatelia reklamy (resp. investori) si väčšinou svoje záujmy nepresadzujú
cez radových redaktorov. Tých si dokážu nakloniť menšími „pozornosťami“. Ale to už je
otázka novinárskej etiky.

3.

S ekonomickou zmenou sa zmenili vlastnícke vzťahy k médiám, médiá sa stali predmetom
podnikania a novinári námezdnými pracovnými silami. S postupnou komercializáciou médií,
keď už ich majitelia prestali utrácať ľahko nadobudnuté privatizačné peniaze na médiá ako
hlásne trúby politických strán a začali sa správať naozaj trhovo, prišli aj zmeny
v pracovnoprávnych vzťahoch novinárov. Majitelia médií sa začali správať racionálne
a v záujme čo najväčších ziskov šetriť – najmä na mzdových nákladoch. Výsledkom je, že
médiá zamestnávajú zopár špičkových novinárov a zvyšok lacných, mladých a často aj
nekvalifikovaných a najmä nekvalitných novinárov, čo nemohlo zostať bez vplyvu na úroveň
novinárskej produkcie. Dôsledkom komerčného správania sa médií je aj šetrenie na odvodoch
do poisťovní a zamestnávanie pomerne veľkého množstva novinárov nie v stálom pracovnom
pomere, ale na živnosť alebo rôzne dohody. Citovaný výskum ukázal, že v súčasnosti na
Slovensku pôsobí až 36 % tzv. voľných novinárov.

4.

Uvedené skutočnosti nemohli zostať bez vplyvu na ekonomické a sociálne postavenie
novinárov. Mnohí starší a skúsení novinári stratili zamestnanie. Práca na živnosť alebo v inom
zmluvnom vzťahu síce môže niektorým novinárom dočasne vyhovovať, lebo ich hrubý príjem je
obyčajne vyšší ako plat, ale nie všetci si uvedomujú, že odvádzanie nižších alebo minimálnych
platieb poistného sa neskôr negatívne prejaví na ich dôchodkoch. Nemenej dôležitá je skutočnosť,
že títo novinári pociťujú existenčnú neistotu, pretože byť nezamestnaný a živiť sa iba z honorárov,
resp. iných zmluvných činností je mimoriadne náročné. Preto aj zhruba polovica týchto novinárov
musí svoju novinárčinu kombinovať s inými zárobkovými činnosťami. Nakoniec, nie celkom
zanedbateľná je aj skutočnosť, že mnohí voľní novinári pracujú doma, čím redakcia šetrí na
priestoroch a energiách, ale novinári strácajú pocit spolupatričnosti s redakčnými kolektívmi, čo
nezostáva bez vplyvu na ich psychiku. Práca na diaľku ako výdobytok informačnej spoločnosti
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má síce aj svoje výhody (novinár môže spolupracovať s redakciou z ktoréhokoľvek miesta na
svete), ale aj spomínané negatívne dôsledky.

5.

Posledným argumentom sme sa vlastne logicky prepracovali k zmeneným pracovným
podmienkam súčasných novinárov. Všetci veľmi dobre vieme a výsledky výskumov to
potvrdzujú, že novinárske povolanie prináša so sebou nadmerné pracovné zaťaženie, ktoré
vyplýva zo samotného charakteru práce, nepravidelného pracovného času, práce po pracovnom
čase, práce mimo bydliska počas služobných ciest, výjazdov a pod. Novinári si tieto skutočnosti
uvedomujú, sťažujú si na ne, ale v zásade ich berú ako súčasť zvoleného povolania. Tak to
bolo v minulosti a tak je to aj teraz. Ani platové podmienky sa v priemere veľmi nemenia.
Podstatne sa však zvyšuje platová diferenciácia. Tak ako v iných hospodárskych sektoroch,
dobre sú platení vrcholoví manažéri a špičkoví novinári. Ale novinárska profesia ako celok si
svoje platové postavenie medzi ostatnými profesiami nevylepšila.

Aj keď v súvislosti s pracovnými podmienkami by sa dalo hovoriť ešte o mnohých
aspektoch súčasnej novinárskej profesie, spomenieme aspoň jeden, ktorý súvisí s vyššie
spomínaným pocitom existenčnej neistoty. Dôležitou súčasťou sociálneho zabezpečenia, a tým
aj pracovného prostredia, je existencia kolektívnej zmluvy na pracovisku. Kolektívna zmluva
by mala byť výsledkom kolektívneho vyjednávania a upravovať kolektívne a individuálne
vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, práva a povinnosti zmluvných strán.
V prípade novinárov ide v súčasnosti najmä o to, aby noví majitelia médií nenarábali so svojimi
zamestnancami len v súlade so svojimi ekonomickými záujmami, ale aby rešpektovali aj ich
oprávnené sociálne požiadavky.

V tejto súvislosti nie je potešiteľná skutočnosť, že na Slovensku ubúda redakcií, v ktorých
pracovné podmienky zamestnancov zabezpečuje kolektívna zmluva. Týka sa to najmä médií
zahraničných majiteľov, ktorí nerešpektujú pravidlá o uzatváraní kolektívnych zmlúv a radšej
sa spoliehajú na „vlastné pravidlá“. Zatiaľ čo ešte pred pár rokmi bola kolektívnou zmluvou
zabezpečená viac ako tretina novinárov, dnes je to iba pätina. Viac ako polovica všetkých
novinárov kolektívnu zmluvu na pracovisku nemá a pätina o jej existencii vôbec nevie.

6.

Treba však poukázať aj na pozitívne zmeny v pracovných podmienkach novinárov. Tie sa
týkajú predovšetkým priestorového a technického vybavenia. Vybavenosť redakcií
počítačovou technikou je na oveľa vyššej úrovni ako pred pár rokmi. Avšak v súvislosti
s rozvojom informačných a komunikačných technológií a ich uplatňovaním v mediálnej praxi
sa zmenili aj požiadavky na schopnosti, vedomosti a zručnosti novinárov. Dnes sa od novinárov
vyžaduje nielen lepšie jazykové vybavenie, ale aj dokonalé ovládanie počítačov a počítačových
programov (nielen textových editorov) a najmä schopnosť využívať internet a širokú škálu
služieb, ktoré ponúka.

Ako ukazujú zahraničné skúsenosti, vývoj novinárskej profesie smeruje k multimediálnemu
novinárstvu. V multimediálnej redakcii sa tradične špecializovaný novinár stáva multimediálnym
novinárom, schopným písať pre tlač, ale aj pre rozhlasové a televízne vysielanie a internet,
kompetentným v oblasti videa, fotografie a zvuku. Takýto novinár je rýchly a v neustálej
interakcii s publikom, pričom však zároveň prísne dodržiava zásady presnosti a slušnosti.
V multimediálnej redakcii nie je rozdiel v schopnostiach a zručnostiach tradičných tlačových
a nových online novinárov.
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Okrem toho, že sa menia nároky na súčasné novinárske povolanie, v multimediálnych
redakciách vznikajú nové povolania, napr.:

l redaktori online (elektronickí redaktori) – kombinácia informatika a novinára.;
l redaktori služieb online, ktorí programujú, graficky upravujú a redakčne spracúvajú

informácie;
l informační brokeri – technicky veľmi dobre pripravení špecialisti na informácie a

databanky, ktorí pracujú na medzinárodnej úrovni a dokážu zvládať komplexné rešeršné úlohy.

Ďalej sa predpokladajú povolania ako dizajnéri obrazu, multimediálni koncepční pracovníci,
multimediálni autori (autori multimediálnych diel, scenáristi multimediálnych diel), dizajnéri rozhraní,
multimediálni sieťovači, trojdimenzionálni animátori, špecialisti na digitálne video a pod.

***
V súvislosti so zmenami novinárskej profesie a najmä s poslednými dvoma bodmi tohto

príspevku sa natíska otázka do vlastných radov. Je súčasné novinárske školstvo pripravené
a dostatočne kvalifikované na to, aby zodpovedne reagovalo na tieto výzvy? Najmä ak jeho
materiálne, technické i personálne vybavenie je na takej úrovni, na akej naozaj je. Hovorí sa, že
škola by mala aspoň o päť rokov predbiehať prax, aby dokázala pripravovať ľudí, ktorí budú
túto prax posúvať dopredu. Zdá sa mi však, že je to príliš ideálna a nerealistická predstava.
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Médiá a publikum
– pohľad do histórie

DANUŠA  SERAFÍNOVÁ

Podnetom k voľbe uhla príspevku na tému Médiá a publikum –
pohľad do histórie bola reakcia jedného z poslucháčov žurnalistiky
pri seminárnej prezentácii historických Hospodárskych novín z roku
1902. Ako nepochopiteľná ba až smiešna sa mu javila skutočnosť, že
autor formou akéhosi propagačného príspevku vysvetľoval čitateľovi
výhody pluhu a fotografia, v tom čase v tlači vzácnosť, zobrazovala
poldruharočnú prasnicu yorkshirského plemena. Tlač z pred sto rokov
očami dnešného mladého človeka, ktorý s neveriacim úsmevom
sledoval vysvetľovanie, že pre vtedajšieho čitateľa – roľníka, ktorému
boli Hospodárske noviny a priori určené – išlo o informáciu vysoko
užitočnú a vôbec nie smiešnu.

Tlač resp. médiá sú výtvorom spoločnosti a spolu s ňou sa menia rytmom, akým sa mení
ekonomická, politická a technická realita. Metamorfózy spoločnosti nesú so sebou metamorfózy
médií a všetkého čo s nimi súvisí techniky, obsahu, formy, vydavateľov, redaktorov resp.
žurnalistov i metamorfózy tých, pre ktorých píšu resp. tvoria, ich publika. Jedno však zostáva
nemenné, žurnalista píše vždy pre svoje dobové publikum, ktoré sa z krajiny do krajiny líši do
tej miery, ako sa líšia spoločensko-politické a ekonomické pomery v jednotlivých krajinách.
Žurnalistické výtvory môžu poslúžiť historikovi ako prameň, pravda značne subjektívny, na
spoznanie dobového koloritu, dobových názorov, sociológovi o. i. aj na spoznanie očakávaní
publika, prirodzene s rezervou, ak ide o obdobie, keď tlač podliehala prísnej cenzúre.

Predložený príspevok si kladie za cieľ v stručnosti priblížiť míľniky na tejto, dnes už
päťstoročnej, nejednoduchej ceste metamorfóz periodickej tlače a jej publika.

Salónna žurnalistika

Vynájdenie kníhtlače Gutenbergom okolo roku 1450, ako je známe, neviedlo ihneď k vzniku
periodickej tlače. Zato však veľmi rýchlo viedlo k zavedeniu cenzúry: cirkevnej v roku 1486 zo
strany mainzkého arcibiskupa, pápežskej vo forme nariadenia z roku 1487 a buly Inter multiplices
z roku 1501 a svetskej v Anglicku založenie slávneho súdneho dvora Hviezdnej komory v roku
1487, v Rakúsku cenzúrne opatrenia Ferdinanda II. Habsburského z roku 1523 a v Uhorsku
cenzúrne opatrenia Ľudovíta II. Jagelovského z roku 1526. Vo Francúzsku platila cirkevná
cenzúra a bola v rukách Sorbonny. Cenzúra sa vzťahovala na knihy a na predchodcov
periodickej tlače, akou boli letáky a letákové noviny, nech už sa volali Newe Zeytungen,
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corantos, occasionnels alebo inak a po vzniku periodickej tlače sa rozšírila aj na ňu. „Len
ministri predsa vedeli odlíšiť veci, o ktorých bolo treba mlčať a veci, ktoré bolo treba podať
publiku.“ 1

 Letáky a letákové noviny prinášali obrazom i slovom informácie o spoločenských
udalostiach, akou bol napríklad príchod panovníka do mesta, o vojnách a rozličných
nešťastiach, o znetvorených deťoch, vraždách a pod. a bývali spravidla ponúkané záujemcom
na trhoch resp. pred kostolmi v okolí miesta, kde ich vytlačili. Kupovali ich tak ľudia, ktorí
vedeli čítať, no i menej vzdelaní ľudia, odkázaní na ich predčítanie. Z nich sa sformovalo prvé
publikum týchto predchodcov periodickej tlače, heterogénne už od prvých chvíľ. Na jednom
z letákov zo začiatku 17. storočia, ktorý sa zachoval v Hamburgu je spravodajstvo zhmotnené
v podobe ženy (Fortúny), držiacej v rukách rohy hojnosti. Z rohov padajú víťazné vence,
panovnícke žezlá, ale i meče, slučky, odťaté ruky, kosti a i. V sprievodnom texte sa dáma sťažuje,
že publikum „nech je to šľachtic alebo sedliak“ nereaguje na jej informácie rovnako. Jednému
spieva sladko, druhému kyslo, jedného zarmúti, druhého rozosmeje, iných nahnevá.2

Pretože mnohé z informácií v letákoch a letákových novinách mali senzačný podtón a často
bývali nepravdivé, dožadovalo sa publikum serióznej tlače. Mala to navyše byť tlač periodická,
pretože letákové noviny s nepravidelnou periodicitou už nezodpovedali vývoju mentalít
a hladu po vedomostiach, ktoré poznačili 16. storočie3.

Takáto požiadavka prirodzene vyhovovala aj tlačiarom, ktorí si zavedením periodickej tlače
zabezpečili stálu sieť kupujúcich a prirodzene aj prácu pre svojich tovarišov a svoje tlačiarenské
stroje. Pokračovali však i v tlačení letákových novín.4

Prvým periodickým zhrnutím udalostí pre publikum, ktoré sa zachovalo, boli nemecké
Meßrelationen, veľtržné bulletiny vychádzajúce dva razy ročne. V úvode k najstaršiemu z nich
jeho autor Michael von Aitzing sľuboval čitateľom aktuálnosť a vierohodnosť, odvolávajúc
sa na prameň, ktorým boli dobové autority 5

Po najstaršom zachovanom európskom mesačníku Historische Relation Samuela Dilnbauma
z roku 1597 sa začiatkom 17. storočia objavili prvé týždenníky v Antverpách v roku 1605 Nieuwe
Tyjdinghen, v Štrasburgu v roku 1609 Relation Johanna Carolusa a vo Wolfenbüteli Aviso,
Relation oder Zeitung Juliusa von Soehne, vo Veľkej Británii v roku 1622 Weekly News Thomasa
Archera, Nicholasa Bournea a vo Francúzsku v roku 1631 Gazette Théophrasta Renaudota.
Tlač sa nepredávala voľne, publikum si ju muselo predplatiť. Tých spočiatku sto až dvesto,
neskôr tisíc a postupne i viac predplatiteľov dostávalo z dôvodu cenzúry od vydavateľa –
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1 WOLGESINGER, J. L´Histoire à la Une : La grande aventure de la Presse. 72; Découvertes Gallimard,
s. 31.

2 HARMS, W. Die kommentierende Erschließung des illustrierten Flugblatts der früheren Neuzeit und dessen
Zusammenhang mit der weiteren Publizistik im 17. Jahrhundert. In Presse und Geschichte II. München-
London-New York-Oxford-Paris : K. G. Saur, 1987, s. 95.

3 „Všetko sa zmenilo, všetko sa mení“, konštatuje J. Wolgensinger. „Krištof Kolombus, Vasco de Gama,
Kortéz, Pizarro, Jacques Cartier, Magellan, Walter Raleigh prekreslili mapu sveta; Kopernik a Galileo
znovu objavili vesmír; Luther a Kalvín náboženstvo; Rabellais potom Montaigne a čoskoro i Cervantes
a Shakespeare literatúru; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Dürer, výtvarné umenie“.
WOLGESINGER, J. L´Histoire à la Une : La grande aventure de la Presse. 72; Découvertes Gallimard,
s. 23.

4 LANG, Helmut, W. Die Neue Zeitung des 15. bis 17. Jahrhunderts. In Presse und Geschichte II. München-
London-New York-Oxford-Paris : K. G. Saur, 1987, s. 59.

5 BENDER, Klaus. Die deutschen Meßrelationen von ihren Anfängen bis zum Ende des Dreißigjährigen
Krieges. In Presse und Geschichte II. München-London-New York-Oxford-Paris : K. G. Saur, 1987,
s. 61.
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ktorý v tom období býval spravidla aj tlačiarom, redaktorom a často i distributérom v jednej
osobe a musel mať na vydávanie novín privilégium – informácie nezriedka podobného
charakteru ako tomu bolo pri letákových novinách. Jednou z výnimiek bol práve Théophraste
Renaudot, ktorý si vďaka originálnym a relatívne čerstvým informáciám získal abonentov vo
viacerých európskych mestách. Noviny predplatiteľom doručili už ráno, aby mohli
s informáciami zoznámiť svoje okolie resp. o prečítanom si podiskutovať. Tento typ žurnalistiky,
ktorú nazveme salónnou sa v Rakúskej monarchii s výnimkou krátkych období uvoľnenia
počas vlády Márie Terézie 6 a Jozefa II.7 udržal až do revolúcie v roku 1848.

Ideálom, najmä v období po porážke Napoleona, keď veľkú moc v monarchii mal kancelár
Metternich, bol človek resp. čitateľ apolitický starajúci sa len o blaho svoje a svojej rodiny.
Uveličený, keď sa z tlače dozvedel, koľko saní sa zúčastnilo na kráľovskej sánkovačke, resp.
prečítal si informáciu, že ktoréhosi panovníka veľmi boleli zuby, kým jeho žena v susednej izbe
porodila zdravé dieťa. Spokojný, keď od žurnalistov dostal niekoľko praktických rád napríklad
ako ošetrovať dobytok, keď sa dozvedel, kde a ako vystrájalo počasie, koľko cudzincov prišlo
do mesta a kde sa ubytovali, kto sa v ktorej farnosti zosobášil i to, kto v danom týždni v meste
zomrel a vďaka všadeprítomnej inzercii získal informáciu i o tom, kde si môže zakúpiť zázračný
všeliek vhodný pre človeka i pre zvieratá.

Nespokojenci so salónnou žurnalistikou sa často aj formou listov, ktoré predstavovali pre
periodickú tlač spätnú väzbu s čitateľmi už od jej začiatkov, sťažovali na cenzúru a žiadali
aspoň jej uvoľnenie ak nie zrušenie. Predplatili si noviny, keď ich zaujali, keď však vinou
prísnej cenzúry obsah zosivel, zrušili predplatné. Nezáujem publika bol jednou z najčastejších
diagnóz predčasnej smrti periodík, ďalšou boli finančné prostriedky, ktoré aj vinou neporiadnych
predplatiteľov, chýbali vydavateľovi.

Politická žurnalistika

 Na prelome 17. a 18. storočia sa v Anglicku, ako prvej európskej krajine, takmer o sto
rokov skôr ako v kontinentálnej Európe, začalo vzdelané, zámožné meštianstvo usilovať o účasť
na verejných resp. štátnych záležitostiach a zároveň sa intenzívne zasadzovať za možnosť
slobodne informovať publikum prostredníctvom tlače. Stalo sa vzorom pre ďalšie krajiny
v úsilí o dosiahnutie tohto cieľa.

Anglicko bolo krajinou, kde už v roku 1644 vyšla prvá reč o slobode tlače, slávna Miltonova
Areopagitika. Aj zrušenie preventívnej cenzúry ako prví docielili anglickí žurnalisti a to v roku
1695. Hoci v Anglicku tlač neiniciovala vznik politických strán, whigovia a toryovia zastúpení
v parlamente veľmi rýchlo pochopili význam tlače a začali ju využívať pre svoje zámery.
Z anglických žurnalistických osobností 18. storočia sa na strane whigov angažoval aj otec
modernej anglickej žurnalistiky Daniel Defoe, zakladateľ Review (1701), na strane toryov
Jonathan Swift, ktorý pôsobil v periodiku Williama Kinga Examiner (zal.1710). Boj však ešte
nebol vyhraný. Zrušenie preventívnej cenzúry neprinieslo anglickej tlači automaticky vytúženú
slobodu. Vláda si našla spôsob ako zasiahnuť. Tresty bývali kruté a nevyhol sa nim ani Daniel
Defoe. Anglická vláda sa snažila ovládnuť tlač aj formou finančných subvencií, ktorými si

6 Uvoľnenie cenzúry, jej prechod na určité obdobie z rúk jezuitov do rúk akademických funkcionárov,
umožnenie pôsobiť jednej tlačiarni v každom meste, zavedenie čítania novín do škôl v rozsahu dvoch
hodín týždenne Ratiom educationis z roku 1777.

7 Jozef II. v roku 1781, dokonca zrušil cenzúru. Na sklonku života ju však opäť obnovil a navyše zaťažil
noviny finančne zavedením kolku. Bremena kolku sa tlač v monarchii zbavila až o sto rokov neskôr.
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kupovala priaznivé príspevky a zavedením tzv. daní z vedomostí, t. j. dane z inzercie, dane
z papiera a kolku, ktoré vstúpili do platnosti v roku 1712.

Správy z parlamentu anglickí žurnalisti ešte vždy nemohli voľne uverejňovať, hoci publikum
javilo o ne záujem. 8 Preto v prvej tretine 18. storočia vypukol v Anglicku boj za slobodu
uverejňovať toto spravodajstvo a za slobodu verejnej kritiky. V tomto boji sa vyznamenalo o.
i. periodikum Gentlemans Magazine, založené v roku 1731 Edvardom Caveom, v ktorom pôsobil
aj publicista dr. Samuel Johnson. Spravodajstvo z parlamentu podával čitateľom
prostredníctvom špeciálneho útvaru – debát zo senátu rozprávkovej krajiny Liliputánie.9

O víťazstvo britskej tlače v boji o právo na verejnú kritiku sa zaslúžil nemalou mierou aj John
Wilkes so svojím periodikom North Briton (zal.1762), ktorého okrem iných. trestov za
uverejnenie príspevku Esej o žene odsúdili na 12 mesiacov do väzenia. Londýnčania, čitatelia
jeho periodika, sa postavili za tohto novinára a politika, ktorého nekompromisnosť a bojového
ducha si vážili a i.10.

Spolitizovanie anglickej tlače v 18. storočí v prvej polovici 19. storočia veľmi rýchlo ustúpilo.
Prevládol aspekt predaja. Denník Times si ako prvý uvedomil, že informácie sa predajú lepšie
ako politická agitácia. Politickú rolu plnili len periodiká robotníckeho hnutia, ako bol chartistický
orgán Northern Star Fergusa O’Connorsa, ktorý vznikol v roku 1837. Jeho cieľom bolo agitovať
a získavať stúpencov. Týmto spôsobom chcel zmeniť spoločnosť.11

V budúcich USA došlo začiatkom 18. storočia k dvom žurnalistickým procesom a to
s Jamesom Franklinom a Petrom Zengerom za vyslovenie kritického názoru na guvernéra
v periodikách New England Courant (zal. 1721) a The New York Weekly Journal (zal. 1733).
Zengerovo zbavenie viny porotou po úspešnej obhajobe právnikom Andrewom Hamiltonom
býva označované ako prvé významné víťazstvo slobody tlače v anglických kolóniách. Noviny
od toho času kritizovali koloniálne úrady a ich predstaviteľov oveľa odvážnejšie. 12

 Stranícka žurnalistika v budúcich USA sa objavila už koncom 18. storočia, v čase bojov
anglických kolónií za nezávislosť. Protagonisti z oblasti politiky a publicistiky boli v tom čase
z väčšej časti identickí. Noviny preberali pozície formujúcich sa politických strán. Straníckym
orgánom federalistov sa stala Gazette of the United States A. Hamiltona, založená v roku 1789
a straníckym orgánom republikánov National Gazette Thomasa Jeffersona, ktorá vznikla v roku
1791. Sloboda tlače v USA bola zakotvená v prvom z desiatich dodatkov k Ústave Spojených
štátov, vo federálnej Charte občianskych práv z roku 1791. Vydavateľ dostal právo na slobodné
sprostredkovanie mienky čitateľom. Éra straníckej žurnalistiky v USA však netrvala dlho. Po
pomerne krátkej dobe, už prvej tretine 19. storočia, vyvrcholila denníkom Washington Globe.

Vo Francúzsku sa v roku 1684 istý tlačiar pokúsil formou pamfletu, ktorý sám zložil a vytlačil,
povedať svoju nelichotivú mienku o Madame de Maintenon, poslednej manželke Ľudovíta
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  8 V Anglicku, dozvedáme sa z knihy J.-N. Jeanneneya, bolo v tom čase oveľa menej analfabetov ako na
kontinente. Mestské stredné vrstvy no i ľudové vrstvy mali vo zvyku stretávať sa v hostincoch
a kaviarničkách, kde nahlas čítali a komentovali noviny, čo podľa autora veľmi prekvapovalo cestujúcich,
ktorí krajinu navštívili. JEANNENEY, Jean-Noël. Une histoire des médias des origines à nos jours.
Paris : Seuil, 1996, s. 41.

   9 VOJTEK, Juraj, ŠEFČÁK, Luboš. Dejiny svetového novinárstva I. Dejiny anglického novinárstva. Bratislava
: Univerzita Komenského, 2003, s. 34.

10 VOJTEK, Juraj, ŠEFČÁK, Luboš. Dejiny svetového novinárstva I. Dejiny anglického novinárstva. Bratislava
: Univerzita Komenského, 2003, s. 34 – 35.

11 REQUATE, Jörg. Journalismus als Beruf. Göttingen : Vanderboeck&Rupprecht, 1995, s. 45.
12 VOJTEK, Juraj, ŠEFČÁK, Luboš. Dejiny svetového novinárstva III. Dejiny amerického novinárstva.

Bratislava : Univerzita Komenského, 1997, s. 16.
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XIV. Kráľ ho nechal popraviť. Mienku sa mu však zastaviť nepodarilo. Nelichotivé názory na
Madame de Maintenon prichádzali do krajiny v novinách tlačených v cudzine a dovážaných
do Francúzska tajne, najmä po zrušení Nantského ediktu v roku 1685 a to z krajín ako Holandsko,
Švajčiarsko či Nemecko, kam sa uchýlili vypovedaní francúzski hugenoti. 13

Za slobodu prejavu a tlače sa vo Francúzsku v 18. storočí zasadzovali aj encyklopedisti
ako Diderot a filozofi ako Rousseau a Voltaire, hoci sa o tvorcoch novín a samotných novinách
často vyslovovali nelichotivo. „Dielami bez zásluh a bez úžitku“ boli pre Rousseaua,
„pohromou pre spoločnosť“ pre Voltaira a „pastvou pre nevzdelancov“ pre Diderota. 14

Ku koncu 18. storočia, v roku 1789 vyšli ľudia vo Francúzsku do ulíc aj na podnet periodík,
akými boli Lettres du comte de Mirabeau à ses commetants a Brissotov Patriote français;
určené vzdelanejšiemu publiku či Maratov Ami du peuple, tlačový orgán sansculotov a i.
Revolúcia zo dňa 14. júla 1789 už v auguste prijala Deklaráciu práv človeka a občana, kde
v bode 11 je zakotvená sloboda tlače. Tlač počas Francúzskej revolúcie sa stala fenoménom,
ktorý Brit Edmund Burke, veľký nepriateľ Francúzskej revolúcie, s rešpektom nazval „štvrtou
veľmocou“ popri vláde, Cirkvi a súdoch. 15

V Nemecku z obavy pred cenzúrou tlače vložili začiatkom 18. storočia mienku o dobovej
situácii do úst slávnych mŕtvych. Model historicko-politického periodika Dávida Faßmanna
Gespräche im Reiche der Todten (zal. 1718) t. j. Rozhovory v ríši mŕtvych našiel
napodobňovateľov v mnohých krajinách Európy a tešil sa u čitateľov veľkej obľube. 16

V Nemecku a Rakúskej monarchii a v rámci nej i na Slovensku privítali slobodu tlače, aj to iba
na určitý čas, až v roku 1848. V čísle Štúrových Slovenských národných novín z 21. marca na
titulnej strane stálo „Toto číslo vyšlo bez cenzúry sláva slobodnej tlači.“ Aj najdlhšie
vychádzajúce nemecké noviny na území Slovenska Preßburger Zeitung  ju privítali s hlasným
Eljén! A prirovnali ju k čarovnému prútiku, ktorý prebúdza ducha, zušľachťuje srdcia, zoceľuje
charaktery...atď.17 Vybojovala si ju, i keď iba na krátko, mládež, ktorá už mala dosť toho, aby
musela čítať v tlači len o salónnych pletkách resp. o nedôležitých veciach.

K prudkému rozmachu tlače politických strán a hnutí v priemyselne vyspelých krajinách
kontinentálnej Európy došlo až v posledných decéniách 19. storočia, hoci tlač rozličných
frakcií konzervatívcov, liberálov a socialistov sa hlásila o slovo pre svoje publikum už pred
rokom 1848. Vo Francúzsku sa tak stalo po roku 1881, keď bol prijatý na tú dobu najliberálnejší
tlačový zákon na svete, v Nemecku až po abdikácii v roku 1890 kancelára Bismarcka, ktorý
napriek zakotveniu slobody tlače v ríšskom tlačovom zákone z roku 1874, tvrdo prenasledoval
najmä tlač socialistov. 18

13 Tieto periodiká, označované spoločným názvom „holandské noviny“, vychádzali ešte i v čase vlády
Ľudovíta XV. Príspevky v nich bývali veľmi kritické. Obzvlášť príspevky z pera Françoisa Antoina
Chevriera v Gazette de Bruxelles boli také jedovaté, že keď v roku 1762 predčasne zomrel speváčka
Sophie Arnauldová o ňom vyhlásila: že „určite cmúľal svoje pero.“ Pozri WOLGESINGER, J. L´Histoire
à la Une : La grande aventure de la Presse. 72 ; Découvertes Gallimard, s. 34.

14 WOLGESINGER, J. L´Histoire à la Une : La grande aventure de la Presse. 72 ; Découvertes Gallimard,
s. 34.

15 JEANNENEY, Jean-Noël. Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris : Seuil, s. 39.
16 STÖBER, Rudolf. Deutsche Pressegeschichte. Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2005, na strane

88 konštatuje, že D. Fassmanm vo svojom periodiku spojením politiky a zábavy úspešne pestoval to,
čomu sa dnes hovorí „infotaiment“.

17 Preßburger Zeitung, 1848, č. 35, s. 1zo 17. marca. Vybojovala si ju, i keď iba na krátko, mládež, ktorá už
mala dosť toho, aby musela čítať v tlači len o salónnych pletkách resp. o nepodstatných veciach.

18 NOELLE-NEUMANN, E., SCHULZ, W., WILKE, J. Fischer Lexikon Publizistik Massen-Kommunikation.
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag GmbH., s. 435.



257

Tlač blízka politickým stranám a hnutiam sa koncom 19. storočia hlásila o slovo aj v Rakúsko-
Uhorsku, napriek tomu, že platné tlačové zákony jej úplnú slobodu tlače nezaručovali a za
„priestupky“ bola vystavená pokutám, väzneniu a iným represiám zo strany „štátneho fiškusa“.
Situácia pre tlač bola priaznivejšia v Prelitavsku (Rakúsko), kde platil tlačový poriadok z roku
1852 a tvrdšia v Zalitavsku (Uhorsku), ktoré sa vrátilo k tlačovému zákonu z roku 1848. 19

Mienku v tlači, rovnako ako v iných médiách, možno vysloviť s dobrým či zlým úmyslom,
na informovanie alebo na propagandu, s cieľom spojiť alebo rozdeliť. Vie sa, že prostredníctvom
tlače manipuloval s publikom už pruský panovník Fridrich II. počas sedemročnej vojny (1756
až 1763). Ním platení novinári dávali do novín jednak nepravdivé informácie na oklamanie
nepriateľa, no aj informácie na odvedenie pozornosti pruskej verejnosti od pripravovanej
vojny fatalistickými informáciami typu blížiaceho sa uragánu, ktorý v okolí Podstupimu spôsobí
veľké materiálne škody. 20

Traduje sa, že noviny cielene na propagandu ako prvý využil francúzsky cisár Napoleon.
Rakúsky kancelár Metternich sa o ňom vyjadril v tom zmysle, že noviny Napoleonovi nahradia
tristotisícovú armádu.21 V krajinách, ktoré si podrobil, nútil periodiká, aby preberali
spravodajstvo z jeho tlačového orgánu Le Moniteur. Takýmto spôsobom a aj vydávaním
vlastného periodika Journal der Grossen Armee chcel získať na svoju stranu ich čitateľov,
obyvateľov podmanených krajín. Oveľa krutejším spôsobom zneužívali tlač a v 20. storočí
i ďalšie „zglajchšaltované“ médiá na propagandu a ovplyvňovanie verejnosti totalitné režimy
a ich satelity. Odpoveďou bola tlač opozičná, ilegálna resp. samizdatová pre nekonformné
publikum.

Komerčná žurnalistika

Od začiatku 19. storočia sa dôsledku zvýšenia úrovne vzdelania a poklesu analfabetizmu
v priemyselne vyspelých západných krajinách začalo zaujímať o periodickú tlač čoraz širšie
publikum. Väčšinu z nových potenciálnych čitateľov však nepriťahovali politické informácie
a nie všetci si mohli dovoliť zaplatiť ešte stále pomerne vysokú cenu za dobové periodiká.
Najprosperujúcejšími podnikateľmi v oblasti tlače sa tak stali tí podnikatelia, ktorí pochopili,
že treba znížiť výrobné náklady a cenu aj cestou pravidelných príjmov z uverejňovania
komerčnej inzercie a intelektuálnu úroveň novín prispôsobili očakávaniam nových čitateľov.

Zrodila sa grajciarová resp. šestáková tlač – penny press. Popri lacných magazínoch ako
Penny Magazine v Londýne a jeho napodobeniny Pfennig Magazin v Nemecku začala
v tridsiatych rokoch 19. storočia vychádzať aj šestáková denná tlač. Do histórie tejto tlače sa
zapísali o. i. vo Francúzsku La Presse založená v roku 1836 Émila de Girardina, v USA Dayov
New York Sun založený v roku 1833 a New York Herald Geogea Benneta založený v roku 1835,
vo Veľkej Británii v päťdesiatych rokoch London Evening News založený v roku 1855.

Vízia tlače ako trvalého nositeľa myšlienok a názorov publika, ako veľkého nepriateľa
tyranov a pravej ruky slobody, ako ju podal Samuel Bowles,22 sa vytratila. Francúzsky socialista
Louis Blanc v kontexte s nástupom šestákovej tlače vyslovil presvedčenie, že tlač sa
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19 SERAFÍNOVÁ, D., VATRÁL, J. Náčrt dejín slovenskej žurnalistiky. Ružomberok : Katolícka univerzita,
2005, s. 56.

20 JEANNENEY, Jean-Noël. Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris : Seuil, s. 48.
21 JEANNENEY, Jean-Noël. Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris : Seuil, s. 89.
22 Americký vydavateľ  periodika Springfield Republicain z 2. polovice 19. storočia. Jeho slová cituje Guy

Guëzel vo svojom príspevku La presse. In Médias 1900 – 2000. Paris : L’Harmattan, 2000, s. 28.
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spreneverila svojmu poslaniu, keď sa dostala do rúk špekulantov. Stala sa hlásnou trúbou
špekulácie. 23 Ku kritikom lacnej tlače patril aj francúzsky konzervatívny žurnalista Alfréd
Nettement, zakladateľ v roku 1848 periodika Opinion publique, ktorému sa nepáčila vágna
politická línia šestákovej ttlače a komercializácia literatúry uverejňovaním v tlači románov na
pokračovanie. 24

Od šestákovej tlače bol už len krok k tlači pre masy posledných decénií 19. a začiatku 20.
storočia. V druhej polovici 19. storočia sa na mediálnej scéne objavili vydavatelia, ktorým išlo
najmä o zisk, informáciu chápali iba ako tovar podriadený pravidlám kapitalistickej rentability.
Využili technické novinky ako rotačné stroje, telegraf, telefón, linotyp, služby agentúr (Havas
1835, Associated Press 1848, Wolf 1849, Reuters 1851) a ďalšie na dosiahnutie čo najväčších
nákladov tlače, čo im aj za pomoci inzercie a propagácie i seba samých umožňovalo znížiť cenu
a urobiť tak periodiká dostupnými čo najširšej verejnosti. Pretože publikum z nižších vrstiev
sa spravidla nezaujímalo o vysokú politiku nahradili politické hard news politickými soft news.
Aby si získali čo najväčší počet čitateľov, mienku a straníckosť nahradili „objektívnosťou“
a nestraníckosťou. Začali prinášať najmä rozličné senzácie. Nastala honba za trhákmi. Situáciu
snáď najlepšie vystihuje výrok anglického spisovateľa Oscara Wildea, ktorý poznamenal
„Kedysi naťahovali na škripec, dnes máme tlač.“ Klasickou sa stala americká formulka, že
informácia nie je vtedy, keď pes pohryzie bankára, ale keď bankár pohryzie psa, ale aj výroky
typu „Nikdy nedovoľte, aby fakty pokazili dobrú story.“25

Do histórie komerčnej žurnalistiky resp. žurnalistiky pre masy sa zapísali vo Francúzsku Moise
Polydore Millaud denníkom Petit Journal, ktorý vychádzal od roku 1863 a ako prvý na svete
koncom 19. storočia dosiahol náklad milión výtlačkov. Vo Veľkej Británii to bol Alfréd Harmsworth,
vikomt Nortcliffe, so svojím Daily Mailom, prvým anglickým masovým denníkom, ktorý vznikol
v roku 1896 a ktorým otvoril dvere komercializácii anglickej tlače. V Spojených štátoch komerčnú
žurnalistiku praktizovali Joseph Pulitzer, od roku 1883 vlastník denníka New York World a najmä
Wiliam R. Hearst, majiteľ o. i. denníka New York Journal, ktorý odkúpil v roku 1882.

Popri abonentskom predaji nastúpil pri tlači s vysokými nákladmi aj pouličný predaj novín.
Pretože tento predaj nebol veľmi stabilný v snahe o udržanie čitateľov išla časť senzáciechtivej
žurnalistiky až tak ďaleko, že inšpirovala trestné činy. 26

Verejnosť však neakceptovala takéto a podobné excesy senzáciechtivej tlače bez výhrad.
Protipólom tejto tlače bola a je žurnalistika resp. tlač pre elitu a investigatívna žurnalistika.
Serióznu žurnalistiku prinášal a prináša vo Veľkej Británii napríklad denník Times, založený
v roku 1785 ako Daily Universal Register a v roku 1788 premenovaný, vo Francúzsku Le
Figaro založené v roku 1854, denníkom od roku 1866 a Le Monde, založený v roku 1944,
v Nemecku Frankfurter Zeitung, založený v roku 1856, na ktorého tradície po druhej svetovej
vojne nadviazal denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, v USA už od roku 1851 New York
Times. Investigatívna žurnalistika sa rozvinula najmä v USA s hnutím, akým boli na prelome
19. a 20. storočia„muckrackeri“ a ich odhalením neporiadkov v Standard Oil Company, 27

23 JEANNENEY, Jean-Noël. Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris : Seuil, s. 95.
24 REQUATE, Jörg. Journalismus als Beruf. Göttingen : Vanderboeck&Rupprecht, 1995, s. 61.
25 NEVEU, Éric. Sociologie du journalisme. Paris : Éditions La Découverte, 2000, s. 96.
26 Na túto skutočnosť v súvislosti s W. R. Hearstom upozorňujú L. Šefčák a J. Vojtek. In Dejiny svetového

novinárstva III. Dejiny amerického novinárstva. Bratislava : Univerzita Komenského, 1997, s. 149 a 
J.-N. Jeanneney v súvislosti s denníkom Le Petit Journal. In JEANNENEY, Jean-Noël. Une histoire des
médias des origines à nos jours. Paris : Seuil, s. 105 až 107.

27 ŠEFČÁK, L. , VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva III. Dejiny amerického novinárstva. Bratislava :
Univerzita Komenského, 1997, s. 92 až 93.
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v druhej polovici 20. storočia sa preslávila odhalením investigatívnymi žurnalistami slávnej
aféry Watergate.

V priebehu 20. storočia bola periodická tlač vystavená zmenám, ktoré hlboko zasiahli ju
samotnú i jej publikum. Boli to zmeny spôsobené 1. svetovými vojnovými konfliktmi, ktoré
stáli životy miliónov ľudí. Tlač postihlo: obnovenie cenzúry, nedostatok papiera a finančných
prostriedkov, vyprázdnenie redakcií, zmena mentalít, po 2. svetovej vojne rozdelenie sveta na
dva tábory. 2. Nástupom elektronických médií ako prvého rozhlasu, ktorý už v dvadsiatych
rokoch začal vysielať spočiatku pre nedefinované publikum, v päťdesiatych rokoch televízie,
koncom 20. storočia nových médií a internetu, ktoré zmenili prístup recipientov k periodickej
tlači. Čitatelia pred dennou tlačou začali dávať prednosť špecializovaným periodikám, čo si
vynútilo o. i. frekventovanejšie vizualizovanie informácií v dennej tlači a v posledných
decéniách aj prechod väčšiny dennej tlače na farbu. 3. Ekonomické krízy a otrasy, ktoré viedli
k zániku mnohých titulov periodickej tlače, k čoraz silnejšej koncentrácii tlače a vzniku
tlačových a neskôr aj multimediálnych skupín s účasťou na domácich a postupne i zahraničných
trhoch. Mediálnymi obrami sa stali skupiny Bertelsmann, Hachette, spoločnosť R. Murdocha,
spoločnosť Gannet Inc. Co. a mnohé ďalšie.

Z otrasov vyšla najúspešnejšie komerčná tlač. Vsadila na marketingové stratégie a rozličné
prieskumy, ktorých výsledky slúžia na sformátovanie jej redakčných a vizuálnych obsahov
tak, aby najlepšie oslovila publikum, ktorého podoba sa pre žurnalistu stáva len akýmsi
artefaktom28 a obstála v konkurencii.  Komerčnej tlači ako je napr. denník Nový Čas a ďalším
komerčným médiám ako napr. televízia Markíza podriadeným zákonom trhu sa darí dnes aj na
Slovensku a dosahujú vysoké náklady resp. kvóty sledovanosti.

Komunikačná žurnalistika

Ako výsledok komerčnej žurnalistiky podliehajúcej zákonom trhu sa v posledné decéniá
20. storočia objavila tzv. komunikačná žurnalistika. Eric Neveu, vo svojej knihe Sociologie du
journalisme, ktorá vyšla v Paríži v edícii Découvertes v roku 2001, na s. 96 až 98 upozorňuje na
akúsi komunikačnú žurnalistiku, ktorej nástup majú na svedomí tak nové technológie ako aj
komerčná žurnalistika. Vyslovuje domnienku, že žurnalistická profesia môže zaniknúť
v kontinuu profesii z oblasti komunikácie, čo podľa neho vystihuje americký neologizmus
„media-worker“. Na túto skutočnosť poukázali podľa neho vo Francúzsku už začiatkom 90.
rokov tak výskumníci (Lavoine in MARTIN, 1991) ako aj žurnalisti (GUILLEBAUD, 1991).
Zástupcom špecializovaných žurnalistických vysokých škôl sa nepáči, upozorňuje Eric Neveu
ďalej, keď univerzity vo Francúzsku na jednej katedre vychovávajú spolu žurnalistov
i odborníkov na komunikáciu.

Komunikačná žurnalistika sa podľa E. Neveua rodí z hyperkonkurencie medzi titulmi,
médiami a informáciami. Odráža sa v nej zmena pozornosti publika, ktoré sa už nezaujíma
o politiku, ale o svoje vlastné blaho. Komunikačná žurnalistika valorizuje soft news z oblasti
zdravia, relaxácie a konzumu, ktoré očakáva jej publikum.

DANUŠA  SERAFÍNOVÁ:  MÉDIÁ  A  PUBLIKUM  –  POHĽAD  DO  HISTÓRIE

28 Konklúziou rozličných marketingových prieskumov a vedeckých štúdií, s ktorým, pokiaľ nejde o lokállnu
úroveň, nemá bezprostredný kontakt. Listy čitateľov, stretnuia s čitateľmi, kluby čitateľov a pod. tento
kontakt nedokážu v plnej miere nahradiť. Odtrhnutosť od čitateľa máva za následok aj to, že žurnalista
pri písaní príspevku myslí viac na tých, o ktorých píše, než na tých, pre ktorých píše. Na túto skutočnosť
upozorňuje E. Neveu In Sociologie du journalisme. Paris: Éditions Découverte, 2000, na strane 60 až
61.
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Francúzsky autor modernej učebnice žurnalistiky z roku 2002, Yves Agnes, v kapitole Écrire
pour les lecteurs na s. 33 napísal „Čitateľ nie je viac ten „Homo politicus“ zanietený pre
vznešené veci. Chce, aby sa hovorilo o ňom, aby sa zaujímali oňho vo všetkých jeho
dimenziách. Žurnalista si musí permanentne pripomínať, že nepíše pre seba, ale preňho“. 29

Žurnalista pracujúci v oblasti komunikačnej žurnalistiky plní úlohu popularizátora, poradcu,
udržiava familiárny vzťah so svojím publikom, ktoré zabáva. Tlač je tak segmentovaná, že sa
obracia na publikum spojené určitým životným štýlom alebo konzumáciou a nie verejnou
mienkou. Žurnalistu-komunikátora nazval v roku 1997 Franklin „newsak“, Lavoine  „expert
na účinné formy“ (MARTIN, 1991). Forma informácie je vždy esteticky prepracovaná. Noviny
podľa E. Neveua sa menia na učebnicu každodenného života a žurnalista na radcu a advokáta
svojho publika.30 To sa deje napr. na základe marginalizácie rubrík napr. z politiky. Politický
žurnalista už nekomentuje sám, ale dáva slovo vybraným hosťom, ktorých núti prijímať jasné
stanoviská, hľadať riešenia. Eric Neveu následne upozorňuje na konzumný charakter
komunikačnej žurnalistiky a pýta sa či je spoločnosť skutočne len mozaikou skupín publika
a životných štýlov. Aké je potom miesto skupín bez kúpnej sily?.31

A budúcnosť printovej žurnalistiky? Parafrázujme ju slovami Bernarda Woutsa, ktoré
napísal vo svojej knihe Presse entre les lignes na strane 9. 32 „Lopta je v tábore recipientov.
Teda občanov. Podarí sa oživiť tlač na papieri prelomením „hypnotického šarmu
audiovizuálneho a internetového hada“? Alebo sa okolo roku 2050 postupne vytratí a spolu
s ňou i určité žurnalistické profesie a určité publikum, pretože deti teraz narodené sa v roku
2010 a 2020 budú čoraz viac učiť pomocou obrazovky a čítať elektronické noviny – ako to
naznačuje Guy Guëzel vo svojom príspevku Presse v knihe Médias 1900 – 2000 na strane 14.
To ukáže len čas a rozhodne o tom len samotné publikum

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

29 AGNES, Yves. Manuel du journalisme. Paris : La Découverte, 2002.
30 NEVEU, Éric. Sociologie du journalisme. Paris : Éditons La Découverte, 2001, s. 97.
31 NEVEU, Éric. Sociologie du journalisme. Paris : Éditons La Découverte, 2001, s. 98.
32 WOUTS, Bernard. La presse entre les lignes. Paris : Flammarion1990.

Konferencia Médiá a spoločnosť dnes. Foto: T. Pasternák
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Globalizácia a liberalizácia médií
(Terminologická skica k mediálnej psychológii)

PETER  VALČEK

1. Udalosti: Udalosť informácie alebo informácia udalosti?

Substrátom komunikácie – intraindividuálnej, interidividuálnej,
vnútrokultúrnej i medzikultúrnej – je svet. „Svet je to, čo sa môže stať
predmetom komunikácie,“ (H. Weinrich).1  Substrátom komunikácie
sveta sú udalosti. Substrátom komunikácie udalostí sú posolstvá.
Substrátom komunikácie posolstiev sú médiá. Substrátom médií sú
technológie. Substrátom technológií je politická ekonómia médií ako
paradigma konkrétnych politicko-historických riešení komunikácie.
Substrátom politickej ekonómie médií je informácia. Informácia je
„nepravdepodobná kombinácia prvkov“2  (V. Flusser) alebo inak:
taký kultúrny vstup do civilizačného systému, ktorý neprediktabilne mení štruktúru, t. j. funkčné
vzťahy vo vnútri systému.3

Z toho vyplýva, že nie všetky posolstvá nesú informáciu, hoci vehiculum každej informácie
tvorí posolstvo. Neprítomnosť informácie v zostave posolstva, paracelsovská syncopis, zámlka,
je však rovnako významná ako prítomnosť informácie v zostave posolstva. Je to esteticky
funkčný „mínus-prostriedok“4  – informácia in absentia s kódovým efektom, ktorá síce nič
nevyslovuje, ale otvára špecificky dynamické významové pole pre inferenciu celkom určitého
čítania posolstiev.

2. Posolstvá: Fakt alebo informácia? Testovanie reality a potenciálny regres.

Posolstvá sú v rôznej miere utvorené z faktov o udalostiach generujúcich kultúrnu in-
-formáciu udalostí. Dynamické významové pole in absentia je kódovým nástrojom in-formácie

1 WEINRICH, H. Tempus. Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1985, s. 18.
2 FLUSSER, V. Za filosofii fotografie. Praha, 1994, s. 74.
3 Pre Aristotela informovať znamenalo „pretvárať dušu obrazmi vecí“ (rerum imagines animo informare).

U. Eco aj M. McLuhan so svojim vzťahom k informare a messagio sú teda neoaristotelovci. Zmení sa
niečo na podstate veci, keď im dáme (alebo, naopak, nedáme) takéto meno?

4 Mínus-prostriedky v súvislosti s estetikou poetickej reči štruktúrne opísal Boris M. Ejchenbaum (Poetika,
rytmus, verš. Praha 1968) ako jav modálno-esteticky účinnej kvázi-neprítomnosti určitých
paradigmatických prvkov – napríklad vynechanie rýmu na určitom mieste pravidelného verša spôsobuje
naliehavú prítomnosť rýmu in absentia. Rovnaký mechanizmus pôsobí aj v periodicky pulzujúcom,
iteratívnom toku všetkých médií, najmä ich multimedializovaných posolstiev ako špecifický mimetizmus
či adornovská mimetická adaptácia vnímania a hodnotenia udalostí ako hyperreálnych udalostí.

PETER  VALČEK:  GLOBALIZÁCIA  A  LIBERALIZÁCIA  MÉDIÍ
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posolstiev a pragmaticky ho využívajú všetky techniky mediálneho pôsobenia – ich
manipulatívnosť (úroveň etiky) možno merať štatistickým výskytom mínus-prostriedkov. Ide
o priamu úmeru: Čím viac propozícií, ktoré sú vopred zrejmé, tým vyšší manipulačný potenciál
mediálnej relácie.

Testovanie reality biologických procesov je, napríklad v medicíne, elementárnym
metodickým prvkom prijatia záveru (diagnózy a rozhodnutia o liečbe). Testovanie in-formovanej
reality verejných komunikácií (mentálnych priestorov, sémantických interakcií tvoriacich
verejnú mienku) sa abstrahuje spôsobom, ktorý U. Eco opísal v definícii superznaku. Ide
o znakový typ, kde základným významom nie je obsahová jednotka, ale celá propozícia (teda
aj inštrukcia, ako chápať a hodnotiť denotatívnu zložku). Pragmatickou výhodou tohto typu
typicky mediálneho či multimediálneho znaku je skutočnosť, že konzument informácie „prijme
ihneď celú túto rozsiahlu konfiguráciu tak, akoby šlo o základný prvok“.5

Z formálno-logického hľadiska ide vždy o chybný postup petitio principii (postulovanie
toho, čo sa má ešte len dokázať), petitio contrariorum (postulovanie opaku toho, čo sa má
ešte len dokázať)6  alebo o ich určitým spôsobom naprogramovaný sled. Funkčnosť (synkopickú
neviditeľnosť) takejto operácie zabezpečuje psychológia regresie – frustrujúci vnem
nečitateľného posolstva nahradí mens automaticky harmonizujúcim vnemom na vývinovo
nižšej (často adlerovsky infantilnej) hodnotiacej úrovni.

V zmysle najnovších experimentálnych poznatkov o fungovaní freudovského Id môže ísť
o navodzovanie prvkov bezpečného, vzdorujúceho alebo vyhýbavého attachmentu7, napríklad
o (cez prostriedky in-formácie in absentia) vedomo navodenú infantilizáciu publika, čo sú
mediálne procedúry, ktoré ako „úmysel infantilizovať dospelých“ v súvislosti s kampaňou
pred hlasovaním o európskej ústave vo Francúzsku precízne opísal Serge Halimi.8  Infantilný
post-antický okultizmus, semiotizácia bohov Médií, ktorým vládne Fáma, je „symptómom
regresu vedomia“.9  Aj to sú médiá…

3. Médiá: Reprezentácia globalizácie alebo globalizácia reprezentácie?

Napokon, očividne práve o sofistikovanom dosahovaní safety attachment hovorí odborník
na psy-war M. K. Deaver, poradca Ronalda Reagana i nedávno ešte ministra obrany Rumsfelda,
keď zdôrazňuje význam televízie pre politiku vojnových konfliktov: „Vojenská stratégia je
odteraz nemysliteľná bez úlohy, ktorú zohráva televízne pokrytie, iba tak môže byť verejná
mienka na vašej strane, a nie proti vám; bez nej je moc bezmocná“.10

Tristné mechanizmy uvedeného vplyvu detailne opísali David L. Altheide a Jennifer
N. Grimes v štúdii War programming:The Propaganda Project and the Iraq War.11

5 ECO, U. A Theory of Semiotics. Bloomington, 1976, s. 231.
6 ARISTOTELES. Topiky. Praha, 1975, s. 183.
7 Attachment – VAVRDA, V. Otázky soudobé psychoanalýzy. Praha, 2005, s. 44 – 71 – je empiricky

potvrdený vrodený mozgový systém, ktorý sa ontogetneticky utvára aj funguje ako emočný, pamäťový
a motivačný regulátor vzťahov k významný osobám zabezpečujúcim životné podmienky, v detstve sú
to najmä rodičia či vychovávatelia, v symbolickom zmysle však nemožno, najmä u dospelých, z množiny
takýchto osôb vylúčiť ani inštitúcie politickej a hospodárskej moci a ich predstaviteľov.

8 HALIMI, S. Médias en tenue de campagne européenne. Le Monde diplomatique, č. 614, máj 2005,
s. 1 – 15.

9 ADORNO, T. W. Minima moralia. Paris, 2003.
10 La Tyrannie de la communication. Gallimard, Folio actuel, č. 92, Paris, 2001.
11 The Sociological Quarterly, 46, 2005; slovenský preklad in Mediální studia 1, 2006, s. 39 – 65.
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Medzi vplyvné – uvedeným spôsobom attachmentové – inštitúcie12  patrí v posledných
rokoch nepochybne aj v geopolitickom zmysle – vládna agentúra „verejnej konšpirácie“13

v USA Project for a New American Century (PNAC), ktorá ako typický think-tank v súvislosti
s mediálnou prípravou vojny v Iraku generovala opinion-balíčky (sémantické systémy PR
vyhlásení Bieleho domu), pričom využívala nekriticky benevolentnú tlač a televíziu. Ich
predstavitelia ochotne, ba až s obdivom a detinským zadosťučinením, tieto produkty
reprodukovali.

Evidentne psychológia attachmentu nereguluje len recepčné správanie adresáta
mediálnych posolstiev, ale v prvom rade nekritickú akceptáciu elitných zdrojov novinármi
samými. Dôsledky z roku 2003:

„1. správy riadil výborne organizovaný think-tank (PNAC), ktorého členmi boli vládni
úradníci a vydavatelia. 2. benevolentná tlač sa spoliehala na prístup ku kľúčovým vládnym
úradníkom a iným inštitucionálnym informačným zdrojom, pričom mnohé z nich boli
prepojené s PNAC. 3. politických lídrov a žurnalistov spájala atmosféra podpory a
spoločného znepokojenia z útokov z 11. septembra a združovali ich aj všestranne ustanovené
spôsoby spolupráce na obrane Spojených štátov.“14

Podobným spôsobom informuje-neinformuje bruselská administratíva EÚ o spoločnej mene.
Napríklad, dôsledky gréckeho vstupu do eurozóny na základe skresleného účtu štátnych
financií, značné rozdiely v dynamike národného dôchodku jednotlivých členských krajín,
psychologické neprijatie eura v severnom Taliansku a ďalšie vplyvy,15  to sú témy, ktoré je
z bruselského hľadiska neslušné medializovať (v zmysle špirály mlčania Elisabeth Noelle-
-Neumannovej).

Za nimi však pôsobia kľúčové reálne faktory ovplyvňujúce stabilitu, ba samu dlhodobú
udržateľnosť eura. A je viac než isté, že finančné trhy (napríklad quantové fondy, ktoré cielene
zruinovali menovú politiku slávnych ázijských tigrov v roku 1998 a poškodili britskú menu
v roku 1993) možno nebudú čakať na zmenu mediálnej politiky Bruselu…

Oba príklady – PNAC aj tematika eura – ilustrujú mediálne využitie mechanizmov
psychológie bezpečného attachmentu (mentálneho protifrustračného refúgia, útočiska pred
nevyhnutnosťou zorientovať sa v reálno-materiálnych podmienkach udalostí), ktoré médiá
poskytujú (majú poskytovať) verejnosti ako svoj servis.

Z mediálneho hľadiska oba príklady osvetľujú aj mechanizmy, ktoré sú zdrojom
komunikačného paradoxu globalizácie: Namiesto určenia reprezentácií globalizácie nastupuje
globalizácia predurčených reprezentácií. Je to problém mediálnej ekológie – hyperreálny
život znakov inštitucionálne konkrétnymi cestami a s dokázateľným úmyslom potláča, fumiguje,
klonuje a geneticky modifikuje reálne znaky života, tak ako to už v šesťdesiatych rokoch
opísal Jean Baudrillard.16

12 Napríklad, stála konferencia v Davose, kalifornský prísne uzatvorený prezidentských klub Bohemian
Grove (Nixon, Reagan, Bush, Clinton, Blair, Havel a i.), Bilderberská skupina atď. Porov. COCKBURN,
A. Le complot du 11-Septembre n’aura pas lieu. Le Monde diplomatiqe, december 2006, s. 3.
RAMONET, I. Mensonges d’Etat. Le Monde diplomatiqe, júl 2003, s. 7.

13 Mediální studia 1, 2006, s. 39.
14 Mediální studia 1, 2006, s. 41.
15 Porov. Týden, č. 32 (2005), s. 61.
16 BAUDRILLARD, J. Le système des objets. Paris 1968. / La société de consommation: ses mythes, ses

structures. Paris, 1970.
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4. Politická ekonómia znakov: Soft power alebo diplomacia sietí?

Základom Fukuyamovho tvrdenia o „konci dejín“17  je téza o neúspešnosti sociálneho
inžinierstva totalitných vlád v 20. storočí. Zlyhal projekt utvárania nového človeka (u nás
v rokoch 1948 – 1989 socialistického človeka) predurčenými civilizačnými podmienkami
(plánované hospodárstvo namiesto trhového, spoločenské vlastníctvo výrobných
prostriedkov a podobne), a tak sa ľudstvo nevyhnutne stáva pasívnym objektom svojich
vlastných technológií. Fukuyamov koniec dejín je teda pokus o kognitívnu metaforu, nejde
o doslovný význam tézy. A nejde ani o celkom nový náhľad.

Zbigniew Brzezinski v knihe Between Two Ages (New York, 1960) opísal problém analyticky
omnoho členitejšie, a prekvapujúco aj v súlade s dobovo veľmi známymi a vplyvnými, hoci
neomarxistickými, názormi Alvina Tofflera,18  ako nahradenie „diplomacie kanónov“ výrazne
výkonnejšou „diplomaciou (komunikačných) sietí“. Le savoir est le pouvoir. Obrovský
náskok USA v komunikačných know-how, ktorý ďalších tridsať rokov prudko narastal, viedol
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia ku vzniku strategického termínu soft power  (Joseph
S. Nye, admirál William A. Owens, 1990). Vyjadruje úlohu informačných technológií (NB: médií)
ako špecifického substrátu moci, ktorá sa takto stala trojjedinou (moc médií – politická moc –
finančná moc ako bájny Gnómos, v nerozlíšiteľnom synergickom celku) – informačné
technológie sa stali „pokušením, ktoré preveruje demokraciu a slobodný trh Ameriky“ (Nye
– Owens, 1990).19

Profesionalitu osobného kontaktu, charizmy osobnosti (high-touch) dôsledne nahradila
pragmatika technologického kontaktu (high-tech) – začiatok fukuyamovskej „posthumánnej
histórie“, takpovediac bezdotyková história ľudstva bez ľudí, non-for-people.

Technologické dôsledky, ktoré – pochopiteľne – uvedení prognostici zo 60. a 70. rokov
nemohli ani tušiť, pretože ich priniesol až masívny planetárny rozmach internetu:
1. Narastá množstvo nepostihnuteľnej informácie, redundancia sémantického potenciálu

udalostí informácie prevyšuje možnosti excitačno-inhibičnej dynamiky neurónových sietí
CNS (pozri s. 204 – 209 v tomto dvojčísle OŽ).

2. Narastá však aj entropia – potenciál sémantickej alternatívnosti, permanentnej polysémie
a plurisignácie, ktorý si vyžaduje ľubovoľná in-formácia udalosti už pri vstupe do siete,
čo ďalej zvyšuje redundančné účinky systému.

3. Zvyšuje sa dynamika psychologického času, znižuje sa dynamika psychologického priestoru
(napríklad, všetci dobre poznáme aktuálnu stratu časopriestorovej orientácie – to už je toľko
hodín?! – pri intenzívnej práci s počítačom).

4. Väčšina činností na sieti sa deje on-line, teda v nulovom čase, čo ďalej zvyšuje negatívne
psychodynamické vplyvy systému („système PPII: planétaire, permanent, immédiat et
immatériel“ – I. Ramonet, c. d., s. 69 – mediálne sa stáva jednoznačne i-mediálnym).

Sperryho systém laterality – špecializácie mozgových hemisfér vo vzťahu ku komunikačným,
kognitívnym či jazykovým schopnostiam človeka20 – harmonizuje so Saussurovým sémantickým
trojuholníkom. Psycholingvistická funkcia označujúce – označované je v tomto systéme
prepojená funkčným reťazcom: informácia – redundancia – entropia – synoptická kondenzácia.

17 FUKUYAMA, F. Konec dějin. Praha, 2004.
18 TOFFLER, A. Future Shock (1970) / The Third Wave (1976).
19 Cit. podľa: MATTELART, A. Comment est né le mythe d’Internet. In: Le Monde diplomatique, august

2000, s. 26.
20 Systém experimentálne opísal Roger Sperry (Nobelova cena za medicínu, 1981); vo vzťahu k médiám

o ňom podrobne hovorím in VALČEK, P. Sperryho syndróm. Bratislava 2006, s. 7 – 40.



265

Všetky štyri zložky systému (in-formácia – redundancia – entropia – synoptická
kondenzácia) sú v zdravom systéme CNS v rovnováhe. Nárast entropie, spôsobený vonkajšími
vplyvmi (high-tech), sa preto vždy nevyhnutne prejaví ako zvýšenie intenzity činnosti systému
v oblasti synoptického sekundárneho, „parazitujúceho“ (Roland Barthes) kódovania,
nástupu freudovskej snovej energie, skratkovitej až skratovitej symbolizácie udalostí ich
mimetickými náhradkami.

Z novodobých dejín dôsledky takejto masovej disfunkcie Sperryho noologického systému
CNS dobre poznáme najmä z 20. – 30. rokov 20. storočia.

Faktory, ktorými sa prejavili na globálnej úrovni (globálnej z hľadiska vtedajšieho stavu
civilizácie, a najmä komunikačných technológií):

® civilizačný aj kultúrny krach modernizmu ako systému civilizačných hodnôt a
rozhodovacích princípov (napr. Ford; Baťa; IG-Farben, BASF, Krupp – zhon po štátnych,
najmä militantných objednávkach);
® hospodárska kríza – hyperinflácie, bankroty ako nezvládnutie sémantiky trhu;
® rozvrat základných sociálnych istôt euro-amerického priestoru;
® občianska / ľudská dezilúzia nadobudla masový charakter;
® pokusy o riešenie boli v zásade živelné a iracionálne – Európa obsiata („obkódovaná“

– Stuart Hall) diktatúrami: Hitler, Stalin, Mussolini, Horthy, Ahmed Zogu, Franco, Piłsudski,
Kemal Paša;
® extrémne pravicová zmena aj v oblasti ľudských a spoločenských cieľov / motívov

sociálneho rozhodovania sa regiónov i skupín;
® politický realizmus nahradil politický expresionizmus (fenomén, žiaľ, veľmi

charakteristický pre slovenskú mediálnu politiku na prelome tisícročí).

Dobový mediálny symptóm: Mimoriadne veľký účinok expresionistických filmov, ako bol
Kabinet doktora Caligariho, či Nosferatu, Golem, alebo Doktor Mabus a Metropolis (v USA
rozhlasová panika z Vojny svetov). Mimoriadny rozkvet hier, lotérií všetkého druhu, astrológie
a absurdných súťaží, v USA tanečný maratón – dobová reality show – o ktorom podáva
svedectvo Horace McCoy v románe z roku 1935 Kone sa tiež strieľajú. Hollywood profitoval
na mimoriadnych úspechoch fantastických a strašidelných filmov. Démonické postavy ako
Frankestein, Dracula, Múmia, King-Kong, alebo doktor Moreau akoby pripravovali cestu
skutočným obetiam krízy:

„Z analýzy »démonického kina« nemecký historik Sigfried Kracauer dnes vyvodzuje
viacero momentov, ktoré tvorili cestu »od doktora Caligariho po Hitlera«. Už v roku 1930,
v novele Mário a kúzelník, upozorňoval spisovateľ Thomas Mann občana na politické
nebezpečenstvo vyplývajúce z kultúrnej mizérie, ktorá sa prejavovala únikovou ideológiou
siekt, parapsychologických praktík a zatemňovaním myslenia. Kúzelník Thomasa Manna,
jeho hypnotizér Cipolla nie je len zrejmou alúziou na Benita Mussoliniho, ale aj exaktne
stanovenou diagnózou choroby, ktorú možno nazvať: strata občianskej identity.“21

Adresa autora: PETER  VALČEK, PhD., e-mail: peter.valcek@post.sk
Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, 818 01 Bratislava,

GSM: 0903 722 274

21 RAMONET, I. Géopolitique du chaos. Paris, 1997, s. 87.
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Mediálna prezentácia viery, náboženstva
a cirkví

KAREL  ILJA  DVOŘÁK

Pripísané v úcte a vďake
bratovi ThLic. Zdenkovi Pupíkovi,

ako jeden z výsledkov našich hovorov
i námetov pre rozhovory ďalšie,

vpravde Nikodémovské,
lebo spoločne v Jeho službe

smieme sa aj takto rozprávať,
súc s Ním a v Ňom...
slobodne slobodní.

Vážené kolegyne a kolegovia, ctihodné auditórium, o malú chvíľku
– tak dúfam – sa dokáže, že ono pripomenutie ctihodnosti v oslovení
Vás, tu prítomných, dáva obsah i zmysel, dokonca aj zmysel rodí
a snáď aj porodí, a napokon aj stabilizuje, bárs v časoch rýdzo post-
modernitných. S prof. Zbygnievom Baumannom vyslovené – v dobe
tekutej modernity. Alebo krátko po nej?

Kým si dovolím a odhodlám sa predložiť Vám v niekoľkých
neúplných poznámkach; iný spôsob nie je totiž možný; výsledok
svojich zatiaľ a pre istotu bližšie nehodnotených úvah o terajšej
prezentácii viery, náboženstva a cirkví v slovenských médiách (inde
ani mediálna prezentácia nie je uskutočniteľná, ale zabúdame na to

spoločne, spoločensky i individuálne, ani naše poznanie v tejto téme nie je prenosné inde, pre
definične neodovzdateľný ľudský ontos a ešte aj pre iné príčiny), rád by som upriamil Vašu
pozornosť na kľúčový, podľa mňa, vzorec, v ktorom sa pokúsim predviesť zhodu a rozdielnosť
médií ako takých na strane jednej, náboženstva, viery a cirkví na strane druhej, pričom je
nevyhnutné vyznačiť, že nie je možné, preto ani odôvodniteľné, stotožňovať vieru
s náboženstvom, prípadne s cirkvami a náboženskými spoločenstvami – vždy ide o principiálne
rozdielne a odlišné fenomémy prirodzeného sveta, ba dokonca aj sveta žitého, medzi ktorými
však jestvujú – v miere dôrazne rozdielnej – dotyk, prienik alebo aj indiferentnosť.

Onen vzorec môže znieť, že: algoritmus mediálnej prezentácie A0 MP je funkciou f 4
iných A (1 – 4), čo vedno ponúka, dáva, určuje, determinuje pravdepodobnú sumu podmienok
uskutočnenia, uskutočňovania, a napok aj samotnej realizácie mediálnej prezentácie MP, nielen
náboženstva, viery a cirkví.
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Približný pokus o kvazimatematický zápis by teda smel vyzerať:
A0 MP f 4A – A1; A2; A3; A4 = (približne) suma podmienok a realizácie MP, pričom platí,

že A0 – algoritmus; A1 – adopcia; A2 – adaptácia; A3 – adorácia; A4 – akceptácia; MP – je
mediálna prezentácia a f – bližšie nešpecifikovaná funkci, o sebe.

Vážené kolegyne a kolegovia, ctihodné auditórium, pán prof. Tomáš Halík, rímsko-katolícky
kňaz, religionista, ale aj klinický a sociálny psychológ, mediálne asi najznámejšia česká
„náboženská“ tvár v inej súvislosti píše: – Hlavní moc náboženství (ve smyslu „religio“)
spočívá (...) ve schopnosti být „společným jazykem“ dané civilizace. Pre túto chvíľku
neskúmajme iné významy toho slova.

Rád by som s Vaším dovolením išiel obďaleč po ním naznačenej a predznačenej ceste –
podľa môjho názoru, je možné široko ho podporne argumentovať, ale nemáme na to priestor,
– aby sa akýkoľvek systém indivuálne reflektovaných, teda aj adoptovaných, osvojených,
a sociálne rešpektovaných názorov stal náboženstvom, nepostačuje uvedená Halíkova veta
a podmienka v nej – byť spoločným jazykom civilizácie, ale ako conditio sine qua non – byť aj
pre relatívne veľkú skupinu ľudí s významne rozdielnou sociálnou stratifikáciou spoločne
zdieľaným výkladom zmyslu existencie človeka, civilizácie vôbec, vrátane, či najmä otázok
eschatologických.

Aká je miera adopcie eschatológie v tom-ktorom náboženskom systéme, je vecou najmä
a predovšetkým teológie, tej jej časti, ktorú poznávame v pojme napr. teológia systematická,
a ktorej sa pri kresťanstve domáhame v dielach napr. Karla Bartha a Paula Tillicha, Hansa
Künga, či Josepha Ratzingera, dnes Benedicta XVI. a ďalších. Pripomeňme parafrázu slov
iného teológa – Rudolfa Bultmanna, že eschatologické kázanie vidí prítomný čas vo svetle
minulosti a hovorí ľuďom, že tento súčasný, prírodný a dejinný svet, v ktorom žijeme, nie je
jediným svetom, ale že tento svet je vzhľadom k večnosti časný a prechodný, ba dokonca
v istom zmysle aj prázdny a neskutočný. Pracovne spomeňnme, že spoločným úsilím
novinárstva a náboženstva je ponúkať výklad sveta a človeka v ňom. Úsilie vytavené do
poslania, pateticky zdôraznené.

Dovoľujem si len upozorniť, že sme už použili prvé zo slov vzorca – adopciu v zmysle
osvojenie si, privlastnenie, aj jestvovanie v rešpekte pred niečím. Voči niekomu, niečomu, čo
nás zjavne presahuje. Transcenduje.

Je jasné, že mediálna prezentácia – teda vednokoexistujúce médiá i náboženstvo najskôr
čo-to adoptujú, mali by si osvojiť, aby dokázali adaptovať. Konať adaptáciu, a navyše aj
civilizačne adaptovane. V mravne dovolenej metafore – v jej striezlivej podobe, možno vysloviť
iba podmienečne a empiricky poznanie, že spravidla sa k adoptovanému dieťaťu správajú
osvojení – aj rodičia sú osvojení, hoci to neberieme do úvahy, aj adoptovaní rodičia, konajú
inak, povedzme, pozornejšie, lebo emocionálna väzba po mnohých útrapách, vrátane
byrokratických i iných, môže byť a býva mohutnejšia. Sú pozornejší pri detskej adaptácii
v jemu neznámom, alebo menej známom svete.

Výrazom, či presnejšie obsahom adaptácie je nielen jej samotný procesuálny charakter
a usilovná trvácnosť, ako podstatná charakteristika, ale aj postupné zneprístupňovanie
chaotických a tzv. fuzzy spoločenských i osobnostných stavov, a evidentné otváranie
„poschodí“ relatívne usporiadanejších, pohodlnejších a iste adaptovanejších. Prejasnených,
vysvetlených, a preto obývateľných. Obývateľnejších. Ak tvrdíme, že náboženstvo, ako svojho
druhu celistvý systém názorov, smeruje najmä ku zmyslu jestvovania človeka v eschatologickej
perspektíve, potom médiá – v najširšom možnom slova zmysle ako nosiče, nositelia relevantnej
a reflektovanej informácie, nie informácie akejkoľvek, opäť ako conditio sine qua non a námet

KAREL  ILJA  DVOŘÁK:  MEDIÁLNA  PREZENTÁCIA  VIERY,  NÁBOŽENSTVA…



268OTÁZKY ŽURNALISTIKY – 2006 – ČÍSLO 3 – 4

na semestrálny cyklus prednášok – tendujú veľmi podobne k objasňovaniu zmyslu existencie,
ale parciálne, po „kvapôčkách“ správ, prostredníctvom osobitných žánrov, fomátov, vo
vrstvenom čase a priestore svetovej dediny.

Rozdiel je tu najmä v tom, že náboženstvu, sčasti i viere je vlastná, prirodzená ambícia
uchopovať svet a človeka v ňom prostredníctvom celku a ako celok, kdežto noviny, médiá
vôbec na túto celostnosť veľmi rozumne, ale aj pod tlakom dejinnej skúsenosti rezignovali,
pravdepodobne rezignovať museli. Tu niekde leží možno prvé z jadier ponôs a ťažkaní si
náboženských predstaviteľov na médiá vôbec. To sme ešte neprehovorili ani slovo
o hodnostároch cirkevných. Trecia plocha náboženstva a médií, ak sme ju správne identifikovali
z nami preferovaného vzorca, je, môže byť v mieste dotyku celku a častí, čiastočiek. Nenaplnené
ambície vyslovovať tzv. úplné dogmy konfesií a náboženstiev ako celok prostredníctvom
obmedzených mediálnych plôch a formátov je aj jednou z vážnych príčin sekularizácie, a tiež
schopnosti-neschopnosti náboženských lídrov oslovovať, či de-slovovať nimi vždy pýtané
davy.

Proces historickej adaptácie zvládajú médiá lepšie, lebo sa im vyhýba, alebo sa už odnaučili
spôsobom, móresom tzv. povinnej a zo slušnosti konanej adorácie. Profesor v Breslau, Giesene
a Marburgu Rudolf Bultman (1887 – 1976) tvrdí, a prijímame to – hoci iba ako zjednodušené,
preto polemizovateľné tvrdenie, že: … viera je odpoveďou na zvesť. Je zrieknutím sa osobnej
istoty človeka, je pripravenosťou hľadať istotu len v neviditeľnom onom svete, v Bohu. Že
Boh mimo vieru nie je viditeľný, neznamená, že mimo oblasť viery nie je (nejestvuje), píše
opakovane napr. v dielach Kerygma und Mythos, 1948 – 1953 (Kerygma and Myth, 1953, 1962)
History and Eschatology, 1957 (Gifford Lectures, Edinburgh). Súčasťou viery ako osobného
vzťahu – to je platforma, azda aj definícia, na ktorých sa zrejme aspoň čiastkovo aj dnes
zhodneme, je nepochybne aj poďakovanie a chvála, adorácia – surovo a nepríjemne,
neprijateľne povedané – predmetu, objektu viery. Podčiarkujem, že takto možno hovoriť iba a
len v profánnom prostredí.

V intímnom objatí viery, v prostredí viery, nie vždy musí ale tak byť vnímaná inštitucionálna
cirkev, kde je prítomná, popri iných, aj emocionálna dimenzia, je to neprípustné, urážlivé
a poburujúce. To konštatovanie sa však pohodlne zmestí pod slovo „bulvár“ v nami skúmanom
ohľade, ako totálna absencia adorácie, akejkoľvek úcty a rešpektu k hodnotám, ktorých
nositeľmi a dotykateľmi sú náboženstvo, viera i cirkvi.

Zrejme by sme iba ťažko, najmä v pozícii novinárov, zamestnancov médií, redaktorov a ich
manažérov znášali a uskutočňovali tvrdenie, že povinnosťou médií je aspoň elementárna miera
úcty k poslednej hranici studu náboženstva, viery a cirkví. Kde je tá posledná medza, to
namáhavo hľadáme viac ako dve tisícročia. Dnes sme poviní priznať, že sme ju nedokázali ani
len približne popísať. A pritom tak úzko súvisí s profesionalitou, s tým, ako sa „komunikuje“
obsah slov a skutočností: náboženstvo, viera a cirkvi. Neostáva iné, iba tento stav vecí
spoločných – ako iné podobné – skutočnosti, akceptovať.

Počiatkom akejkoľvek akceptácie je tolerancia, bez nej nemožno ani len pomýšľať na jasne
definovanú jednotu v mnohosti, ktorá platí nielen pre svetové náboženstvá a cirkvi, ale platí,
hoci inak, aj v mediálnom svete. Aj on je svetom mnohosti v jednote. Bohužiaľ, aj mnohosti,
rozličností „povšechných“ pravdičiek… K tomu len malá nevyhnutná digresia – šéfredaktor
medzinárodného vysielania CNN Chris Cramer nás všetkých pred časom a blahej poučil: – Aj
pravda je iba tovar a nie je možné s ňou vyrukovať, ak je nepredajná. Musíme reprodukovať
i vymýšľance, ak sú zaujímavé. Osobitne vtedy, keď sa ich zmocňuje konkurencia.

Použili sme všetky štyri slová v jedinom algoritme, položili veľa seba adopciu, adoráciu,
adaptáciu i akceptáciu v multifunkčnom vzťahu, ale ani úchytkom sme nenaznačili použitie,
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povedzme v nami skúmanom prípade mediálnej prezentácie náboženstva, viery a cirkví, pričom
iba u posledného slova sme nepripomenuli jeho význam. Azda postačí, že v pôvodnom význame
ide o slávnostné zhromaždenie, neskôr už chápeme cirkev v jej viditeľnej podobe ako
spoločenstvo veriacich a inštitúciu svojho druhu.

Vážené kolegyne a kolegovia, ctihodné auditórium, pripomeňme si na záver, že naším
(osobne si) zadaním bolo partikulárne preskúmať podmienky a realitu mediálnej prezentácie
náboženstva, viery a cirkví v kontexte ctihodnej konferencie s medzinárodnou účasťou Médiá
a spoločnosť dnes, najmä prostredníctvom overenia i použitia (i opačné poradie je správne a
funkčné) nášho pôvodného algoritmu a z neho vysloveného vzorca.

To všetko a moja osobná novinárska empíria nám dovoľujú vysloviť niekoľko predbežných
záverov k téme. Podmienečne. Nejde nám teraz o pôvodnosť, originalitu – je to však sám
osebe mediálny znak triedy par excellence – ale skôr o záťažovú skúšku vyslovenej hypotézy,
že mediálna prezentácia akéhokoľvek spoločenského procesu – napr. náboženstva, viery i cirkvi
má, resp. by podľa starej cirkevnej zásady semper reformanda, vždy sa reformujúca mať mala
– procesuálny charakter. Vzťahy k médiám, a aj vzájomne naopak – to je dôležité, majú systémovú
povahu a nie sú nahodilé, lebo majú svoje dejinné predohry, príčiny i reziduá, determinanty
povahy kultúrnej, národnej i sociálnej, pochopiteľne religionistickej, v prípade žurnalistiky
a novinárov, médií vôbec, i dimenzie profesné a odborné. Toľko predpoklady, ktoré hovoria
optimisticky, že premisa by mohla byť použiteľná. Skúsme teda.

Slovenská republika je krajinou, v ktorej 84 percent populácie poloverejne vyhlásilo, že si
je vedomé osobne kresťanskej orientácie, dokonca cirkevnej príslušnosti. Že si v istej miere
dokážu uvedomiť a uvedomovať, cítiť a preciťovať náboženstvo, osobnú vieru a príslušnosť
k cirkvi či náboženskej spoločnosti. Vyhlásenie je skoré a nedávne, pri príležitosti sčítania
ľudu v roku 2001. Navyše Slovensko je ešte vždy vnímané zahraničím i vlastnými obyvateľmi
ako silne kresťanská krajina. K tomu píše sociológ Ján Bunčák: – Toto presvedčenie sa opiera
o spomienky a tradície na jednej strane, ako aj o sčítania obyvateľstva (1991, 2001), ktoré
naznačili vysokú mieru religiozity v deklaratívnej podobe (BUNČÁK, J.Religiozita na
Slovensku a v európskom rámci, in Sociológia, č. 1/ 2001, s. 47 – 69; alebo aj KRIVÝ,V.
Hodnotové orientácie a náboženské prejavy slovenskej verejnosti v 90. rokoch, in Sociológia,
č. 1/2001, s. 7 – 45).

Vysoký vyhlasovaný stupeň individuálnej religiozity znamená aj vysokú mieru adopcie,
osvojenia si, teda prirodzene aj očakávaný silný účinok adorácie náboženstva, viery a cirkví.
Hovoriť, či písať v istých (nie je zreteľné, či už ide o väčšinové prostredie, výskumy tohto
typu ešte nejestvujú) kruhoch neúctivo, povedzme, o viere je nezlučiteľné so slušným
správaním sa. Aj cirkvi, ako viditeľný znak náboženstva a viery sa pravidelne v prieskumoch
verejnej dôvery ocitajú na prvých piatich priečkach dôveryhodnosti inštitúcií. Percentuálne
vyjadrená dôvera bývala i býva v číslach blízkych polovice opýtaných v jednom prieskume.

Úplne iná je však adaptabilita, z nej plynúca adaptácia médií a najmä cirkví, a vyrovnanie
sa s touto európsky výnimočnou situáciou – na jednej strane priam neuveriteľná miera
identifikácie obyvateľstva s cirkvami a náboženskými spoločenstvami, inde už takmer nevídaná,
ako významné opozitum však reálny, takpovediac aproximatívne normálny vývin slobodných
médií, printových i elektronických.

Cirkvi ako spoločenstvá zvláštneho typu, významne odlišné od iných združení, z množstva
akceptovateľných dôvodov sú ešte len na začiatku mediálnej adaptability, lebo – s niekoľkými
málo výnimkami – neboli dlhodobo pripravené na účinkovanie v relatívne príkrom mediálnom
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prostredí, kde sú zrazu, a oprávnene, rovnocenným objektom skúmania, informovania, deskripcie
i investigatúry ako ktorýkoľvek iný verejný subjekt. To je situácia, ktorá je z rýdzo
vnútrocirkevného pohľadu iba ťažko pochopiteľná, akceptovateľná.

Veľké svetové médiá majú pre náboženské otázky špecialistov, dobre ovládajúcich cirkevné
prostredie, jeho zákruty a výšiny. Na Slovensku tou výhodou disponovali len média verejnej
služby, dokonca v podobe špecializovaných redakcií, ale Slovenský rozhlas sa zrejme rozhodol
túto schému deštruovať. Pri komerčných médiách nemožno očakávať, že si budú pestovať
drahý personál na riešenie – z ich hľadiska pochopiteľne – marginálnej témy. Čo je nevyhnutné
spracovať spravodajsky či publicisticky, na to postačujú sily tzv. kmeňových redakcií
a redaktorov. Či aj ich znalosti, príkladmo, povedzme liturgie a liturgického jazyka, je závažný
problém procesu adaptácie.

Vzorec pomenovaný pracovne ako 4A badateľne preukazuje funkčnosť, ale neľútostne
ukazuje aj na zásadnú ťažkosť – adaptáciu. Vzájomnú. Medií i cirkví, náboženstva a viery. Je
to obsahovo oveľa širšie, ako sa mohlo zmestiť do niekoľkých mojich viet.

Východiskom a súčasne aj riešením je iba akceptácia predbežných tvrdení, ktoré odznievajú,
zavše aj v zbytočne vzrušenej atmosfére, v nadbytočnej podráždenosti, aj zo strany cirkevných
predstaviteľov. Pretože výsledkom akejkoľvek obecne mediálnej prezentácie je toto: nie je
pravda, že témy z okruhu náboženstva, viery a cirkví budú zobrazované spôsobom
a prostriedkami tomu a im primeranými, lebo budú prezentované, traktované najmä mediálne,
nástrojmi médií, s rozdielnou mierou adopcie, adorácie, adaptácie i akceptácie. Nie inak. Klásť
nároky na tzv. náboženské zobrazenie témy možno iba výnimočne a len v prípade periodík
špeciálnych vydavateľov, edičných činov cirkví, náboženských spoločenstiev, aj to za
podmienky zachovania slobody slova.

Profesionalita sama osebe je ctihodná – odtiaľ ono oslovenie, ale i ona má byť skúmaná
4-ma A. Kde sú únosné miery jaždého z A, i ich vzájomnej fukcionality, súvzťažnosti, musíme
ešte len preskúmať. Aspoň tak, ako sme naznačili v prípade mediálnej prezentácie náboženstva,
viery a cirkví. Aspoň tak. Lebo sme sa doteraz spoľahli na to, že novinárstvo, náboženstvo
i viera, reflektovaná viera, majú spoločný základ – usilujú sa o výklad sveta. Taký výklad,
v ktorom by sme sa už prestali báť, pokým sa tmolíme dejinami.

Ale ešte vždy platia slová 56-eho guvernéra (1983 – 1995) štátu New York Maria Matthew
Cuoma prednesené na Univerzite Notre Dame v Indiane 13. septembra 1984: – V americkom
katolicizme panuje tradícia politického realizmu, čo znamená, že v našej krajine podpora alebo
odpor proti špecifickému zákonodarstvu pre cirkvi nikdy neustúpilo od morálneho
fundamentalizmu, ktorý musel byť uspokojený viac ako súhlas s cirkevnými hľadiskami. (This
is in the American-Catholic tradition of political realism. In supporting or opposing specific
legislation the Church in this country has never retreated into a moral fundamentalism that will
settle for nothing less than total acceptance of its views.) Označiť sám seba v Amerike za
ateistu alebo agnostika sa považuje sa vážny spoločenský prešľap. Verím, že som sa ho pred
ctihodným auditóriom nedopustil svojimi poznámkami ja. Ďakujem, že ste ma vydržali počúvať.

Kontakt: Ing. KAREL  ILJA  DVOŘÁK, e-mail: karel.ilja@gmail.com
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Vyrývanie (aj) do jazyka (aj) médií

MARTA  MORAVČÍKOVÁ

Organizátori konferencie síce môj príspevok nazvali (Ne)spisovný jazyk
v médiách, ale to najmä preto, aby ušetrili miesto na pozvánke. Celý názov
témy je totiž pridlhý: Pohľad praktika na ekonomicko-spoločenské príčiny
úpadku jazyka a profesionality v médiách na Slovensku.

Osoby a obsadenie:
Pravda, Smena (dnes Sme), Hospodárske noviny, bratia Gershwinovci,

Braňo Hochel a jeho Slovník slovenského slangu, Milan Lasica a vy všetci.
Ponáška na scenár:
Prečo ekonomické dôvody? Preto, že redakcie šetria a uspokojujú sa

s mladými, často ešte študentmi, ktorí sa uspokoja aj s nižšími mzdami a sú
ľahko manipulovateľní. Redakcie necítia potrebu vychovať si ich a šľachtiť

ich prejav, pretože vonku čakajú stovky ďalších novinárov na jedno použitie. Na vlastnú škodu podceňujú
devízu spätosti novinára a redakcie.

Personálne decimovanie – málo ľudí, veľa práce, nízke platy – novinári robia viac (a pre viaceré médiá),
ako fyzicky stačia, čo sa negatívne odráža nielen na kvalite ich práce, ale aj na rovnosti ich chrbtíc.

Neochota učiť sa – Začínajúcim novinárom nechýba len profesionalita, vedomosti, ale najmä ochota
učiť sa a pokora voči remeslu.

Neschopnosť (alebo neochota) uvedomiť si, že slovo je zbraň, a kto slová nevie správne používať,
môže ublížiť tomu, o kom/o čom píše, svojmu médiu, ale aj sebe.

Jazyk a sloboda slova –  Znalosť jazyka je obrana – kto vie so slovom narábať dobre, povie, čo chce,
aj keby mu to nedovolili, resp. dobre napísaný text nenutká redaktorov, ktorých rukami text musí okrem
autora prejsť, aby doňho zasahovali.

Úpadok jazyka a neredigované internetové diskusie a blogy – Na poklese úrovne jazyka médií  sa,
nehovoriac o  často brakovom obsahu svojou formou výrazne podieľajú práve tieto fenomény, pretože
v redakciách niet nikoho, kto by v nich ak už nie iné, vychytal aspoň ypsilony a základné gramatické
chyby. Majitelia a šéfovia médií zabudli, že na kvalite či nekvalite média sa nepodieľa len množstvo
informácií a rýchlosť, s akou ich ponúkajú respondentom, ale aj forma, ktorou dávajú najavo, ako si ctia
(či nectia) svoju prácu a tých, ktorým ponúkajú jej výsledok.

Katastrofálne nízku úroveň, presnejšie podúroveň jazyka používaného v súčasných médiách možno
pokladať iba za vrcholček celkového úpadku verbálnych, ale aj neverbálnych prejavov, ktoré sa na nás
valia zo všetkých médií. Z tých, kde pracujú profesionálni (naozaj profesionálni?) novinári, ale aj
menších či väčších reklamných tabúľ, letákov, propagačných textov, a čo je ešte horšie, aj z kníh.
Dokonca aj z kníh, ktoré vydávajú renomované vydavateľstvá. Presnejšie tie, ktoré sa za renomované
vydávajú.

Žiaľ, podstatné je, že všetci, o ktorých je reč, prezrádzajú lajdáckou alebo nijakou prácou s formou
textov či rečových prejavov nielen svoju profesionálnu negramotnosť, ale aj pohŕdanie čitateľmi.
Predovšetkým tými, ktorým vzdelanie ešte celkom nevyšumelo z hlavy. Pretože hoci pomaly vymierajú,
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predsa len sa ešte nejakí nájdu. Možno namietnete, že práve o to ide – vzdelanci vymierajú, a tým
ostatným je forma príspevkov v novinách, časopisoch, rádiách, televíziách či na internete úplne ľahostajná.
A médiá, ako ma učili ešte v časoch tvrdej normalizácie, sú závislé od zisku, zisk od množstva inzerentov
a pretože inzerenti dávajú reklamu tam, kde ju môže vidieť čo najviac ľudí, médiá závisia najmä od
množstva čitateľov, poslucháčov či divákov.

Podľa našich vtedajších učiteľov sa toto všetko týkalo médií vychádzajúcich v kapitalistickej cudzine.
A bola to pravda. Vtedy rovnako ako predtým, a aj ako v súčasnosti. Ibaže teraz táto pravda platí už
nielen pre kapitalistickú cudzinu, ale aj pre teraz už tiež kapitalistickú domovinu. Hoci ani s tou
domovinou to v drvivej väčšine prípadov nie je také jednoduché. Stačí zalistovať si v rodných listoch
novín, časopisov, rádií – ich vlastníci sú napospol zo zahraničia. A ruku do ohňa by som veľmi nedávala
už ani za domáckosť verejnoprávnych médií. Importovaný a pomaly, ale iste aj tam prevládajúci, je
minimálne prejav ich redaktorov.

Ale vrátim sa k závislosti médií – naozaj závisia nielen od vôle, ale najmä od solventnosti majiteľov a od
súm, ktoré sú do nich ochotní investovať inzerenti. Jedných i druhých, teda majiteľov aj inzerentov zaujíma
predovšetkým zisk. A zisk bez množstva čitateľov je prinajmenšom taký iluzórny, ako zisk bez ustavičného
znižovania nákladov na výrobu. A ak vychádzajú z toho, že ich čitatelia sú nevzdelaní, prečo by sa namáhali
s nejakou formálnou kvalitou svojich produktov? Podstatné je, že ich ľudia kupujú.

A teraz odbočka
Čo vo vás evokuje veta: Sudca podnikateľa Reháka prepustil, ktorú som si nedávno prečítala v jedno

z našich dvoch tzv. mienkotvorných denníkov? Niečo v nej chýba. Konkrétne informácia o tom, koho
prepustil sudca podnikateľa Reháka. Pritom stačilo zmeniť slovosled a autor by povedal, čo chcel, teda
že „podnikateľa Reháka sudca prepustil“. Viem, že mnohým z vás táto moja replika pripadá ako
kontraproduktívne vyrývanie. A zdržiavanie. A pri výrobe novín či spravodajských relácií, najmä tesne
pred uzávierkou je dobrá každá sekunda. Ibaže ide práve o tú sekundu. V prípade čitateľa o tú, v ktorej
sa pri čítaní nejednoznačného titulku zasekne a pomyslí svoje o kvalite redaktorov i jazykových redaktorov
média, ktoré ju zverejnilo. Pre tvorcov novín ide o oveľa viac sekúnd a minút, ba niekedy možno až
hodín. Lebo ak je novinár profesionál nielen v tom, že vie zohnať informáciu, ale ovláda aj svoje remeslo
a výrobný nástroj, teda jazyk, tak dobre, že s ním vie pracovať správne, aj keď sa potí pod tlakom
uzávierky, robí menej chýb. A nielen jazykových. To nie je zanedbateľná devíza, najmä nie v čase
deficitu jazykových, či ak chcete, previerkových redaktorov. Tento termín sme používali kedysi v Pravde
a znamenal nielen preverovanie jazyka, ale aj overovanie faktov. A vo voľakedajšej Smene sme v snahe
po vybrúsenosti textov, správy a malé žánre nevynímajúc, išli ešte ďalej – naše texty strážili literárne
redaktorky.

Ďaleká odbočka?
A ako súvisí so znižovaním nákladov na výrobu? Jednoducho. V našich médiách (aj inde, kde sa

pracuje so slovom) sa totiž šetrí. Na všeličom, aj na jazykových redaktoroch. Inak by malo platiť, že ak
sa autor dopustí takej vety, ako som citovala, mal by ju zachytiť a preštylizovať buď vedúci oddelenia,
vedúci vydania či editor. A keď nie je gramaticky a štylisticky zdatný ani jeden z nich, je posledným
ohnivkom v záchrannej sieti jazykový redaktor. Ak sa prešľapu dopustia kolegovia v rádiách či televíziách,
mal by ich na to upozorniť človek, ktorý stráži čistotu a kultivovanosť ich prejavu. Podľa mojich
informácií taký post kedysi existoval minimálne v Slovenskom rozhlase. Jazykových redaktorov je však
v súčasných redakciách ako šafranu alebo ich niet vôbec. Keď sa pozície novín a  časopisov začali
otriasať, alebo keď ich skúpili zahraniční majitelia, ktorí znižovali náklady a stavy, boli práve jazykoví
redaktori tí, ktorých prepúšťali medzi prvými. Niekde sa dokonca zbavili všetkých s odôvodnením, že
každý redaktor má vedieť dobre po slovensky.

Žiaľ, nevie. Primnohí nevedia. A týmto konštatovaním vôbec nemienim útočiť na to, že niektoré
texty v našich novinách pôsobia skôr, ako by ich písali Angličania (žiaľ, nie kráľovskou angličtinou…).
Som totiž presvedčená, že všetko treba dávkovať s mierou, inými slovami, aj jazykový purizmus môže
jazyk skôr poškodiť, ako mu pomôcť. A tak je lepšie nechať ho, aby sa rozvíjal aj pohlcovaním nových
slov. V tomto zmysle súhlasím s autorom Slovníka slovenského slangu Braňom Hochelom, že slovenčina
slovám z dovozu ubráni alebo ich obráti na svoj obraz. Ibaže…
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Negramotnosť je nákazlivá
Otázne je, či sa slovenčina ubráni hlúposti alebo ak chcete nevedomostiam. Aj kodifikácia mnohých

výrazov totiž spočíva v tom, že jazykovedci podľahnú tlaku používateľov a kodifikujú nesprávne (nie
nespisovné) výrazy, pretože, ako mi povedala jedna z jazykovedkýň „majú medzi používateľmi jazyka
vysokú frekvenciu“. Pritom frekvencia hlúpostí, ktorými nás zasýpajú noviny, časopisy, rádiá, televízie
(o jazykových hororoch na internete v tejto chvíli radšej pomlčím) závisí často predovšetkým od toho,
ktorý politik a s akým vzdelaním či s akými manierami, aj manierami vo vyjadrovaní, sa objavuje
v rozhovoroch a ktorému sa novinári chcú zavďačiť zámerným alebo aj bezmyšlienkovitým omieľaním
jeho slovníka. Všetci – aj takzvaní nezávislí novinári opakujú vyjadrovacie negramotnosti politikov vo
svojich textoch, ako by od nich závisel ich život. Navyše málokoho v redakciách trápi, šéfredaktorov
možno najmenej, že redaktori sa nevyznajú nielen v písaní ypsilonov a používaní slov, takže si často
pletú alegóriu s filagóriou, ale čo je oveľa horšie, nevedia skloňovať ani časovať, nemajú tušenie o stavbe
viet a aj preto často píšu či hovoria nezmysly. Ale stačí, že ich hovoria a píšu s dostatočným sebavedomím,
hneď si vyslúžia nejakého Ota či krídlo. Potom sa nemožno čudovať, že namiesto toho, aby na sebe
tvrdo pracovali, nahádžu  do počítača surovinu a očakávajú, že ostatné je záležitosť jazykových redaktorov
– sú za to predsa platení. Podotýkam, že platení sú za čosi iné, a ešte k tomu veľmi slabo. Ak o nich
v redakciách vôbec stoja.

Mimochodom, jazykoví redaktori
Tam, kde sa udržali, ich je nezriedka málo, takže musia pracovať s enormným množstvom textu, čo

je podhubie ako stvorené na nezachytenie, prípadne až vyrobenie chýb. Okrem toho mnohé zle platené
jazykové redaktorky či redaktori v snahe o vyšší zárobok pracujú na viacerých miestach, čo sa po čase
nevyhnutne odrazí na kvalite ich práce. Únava materiálu sa nevyhne ani človeku. Poznám však aj prípad,
keď jediná jazyková redaktorka, od ktorej sa navyše vyžadovala aj štylistická úprava textov), musela
mesačne spracovať od 1200 do 1500 rukopisných strán plných hrubých gramatických chýb a štylistických
nedostatkov. A argument, že základom na to, aby bolo v novinách čo najmenej chýb musia byť kvalitné
autorské texty, nik nepočúval. Navyše sa v onom médiu za chyby pokladali predovšetkým preklepy.
Niežeby texty ozdobovali, no rozhodne ich hyzdia menej ako gramatické a vecné chyby.

A tu je namieste druhá odbočka:
Patrí Milanovi Lasicovi, ktorý 30. júna 2006 v rozhovore uverejnenom v Hospodárskych novinách

povedal: „Niekedy sa mi zdá, že v tlači sú povrchní novinári, pretože majú v článkoch vecné chyby. A
keď objavíte vecnú chybu, spochybní to nielen článok, ale celé noviny, pretože neviete, kde sú ďalšie
vecné chyby. Minule som napríklad v denníku Sme čítal text o Gershwinovi, v ktorom bolo napísané, že
spolupracoval so svojou manželkou Irou. Pravda je taká, že Ira Gershwin bol jeho brat. No, keď toto
čítate, hneď zapochybujete, že Gershwin existoval.“

Ja som síce o Gershwinovi nezapochybovala, možno preto, že mám rada jeho hudbu, ale hoci si
nemyslím, že povrchní sú len novinári v tlači, bola som Milanovi Lasicovi vďačná za jeho definíciu. Lebo
jeho azda vezmú súčasní novinári aspoň trochu vážne a aspoň trochu si vstúpia do svedomia. Skúsenejší
kolegovia totiž pre nich nie sú dostatočné autority. Skôr nimi pohŕdajú, lebo ich pokladajú za rezíduá
minulosti. Čiastočne aj preto nie sú výnimkou vekovo jednofarebné a česť výnimkám aj neprofesionálne
redakcie. Na rozoberanie finančného a nezriedka aj politického pozadia kinderosadenstva súčasných
médií, s ktorým sa manipuluje oveľa ľahšie ako so skúsenými novinármi, v tejto chvíli niet dosť
priestoru. Fakt, že strata kontinuity redakčnej práce spôsobená v nejednom prípade totálnou výmenou
osadenstva alebo otrockým kopírovaním zahraničných modelov, ktoré sa do nášho prostredia nehodia,
sa v nejednom prípade podpísala pod kvalitu či skôr nekvalitu toho, čo u nás vychádza z rotačiek alebo
sa vysiela do éteru a chrlí na internet.

Kým sa budeme uspokojovať s tým, že za tie peniaze, ktoré nám platia, ale veľmi často aj neplatia,
nestojí za to odvádzať kvalitnú prácu, veľa sa nezmení. Napriek tomu by sme však nemali zabúdať, že
slová sú zbrane. A neovládať prácu s nimi, najmä ak sú naším výrobným nástrojom, znamená zmeniť ich
na zbrane potenciálne samovražedné.

Kontakt: Mgr. MARTA  MORAVČÍKOVÁ, e-mail: marta.m@ba.telecom.sk
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Formovanie náročného publika
– prežitok či nevyhnutnosť?

EVA  BACHLETOVÁ

Je ráno. Prepínam rozhlasové stanice. Hudba, občas hovorené slovo.
Kúsky optimizmu. Hraného či úprimného. Zaliečavý hlas moderátora, strojene
veselý tón moderátorky. Najnovší hit. Zabávači sa menia v moderátorov,
moderátori v zabávačov. A redaktori sú len neosobní doručovatelia
informačných podkladov. Posúvam sa od stanice k stanici a po chvíli mám
dojem, akoby som počúvala jedno, a to isté rádio. Ten istý hlas, tie isté
slová… Predsa len na natrafím na o čosi spoločensky závažnejšiu tému
v podobe SMS fóra či ankety a postupne sa preberám do dňa. Avšak o pár
minút si na tému ankety vôbec nespomeniem. Možno je to vinou toho, že
kofeín ma ešte dostatočne nezobudil, alebo obsah ranného vysielania bol
natoľko triviálny, že sa zmenil iba v hlúčik zvukov, ktoré prešumeli popri

mne. Do práce ma napokon vystroja správy a ja som konečne „v obraze“.

Počas dňa sa preklikávam pomedzi webové stránky denníkov, zisťujem novinky sveta, surfujem po
ďalších a ďalších portáloch novín, magazínov, rádií, televízií, agentúr a hľadám čosi – čo má viac než
informačnú hodnotu. Občas mám šťastie, občas nie. Prostredníctvom internetu mám svet na dlani.
A predsa – nemám. Súvisí to asi s tým, čo, kto a kde ponúka. A najmä, aké priority pri tom volí. Je to
záležitosť rozhodnutí vydavateľov, prevádzkovateľov portálov, ale aj samotných autorov, webeditorov.
Zároveň je to vizitka ich úrovne myslenia, úrovne interpretácie diania, úrovne ich schopností analyzovať
poznanie a predostrieť ho čitateľom, návštevníkom portálov.

Je podvečer, vraciam sa domov. Narýchlo si prezriem na internete ponuku programov jednotlivých
okruhov – presnejšie rádií Slovenského rozhlasu, dačo si vyberiem a potom vyskúšam šťastie na
televíznych kanáloch. Kvalitnejšie či povrchnejšie spravodajstvo striedajú komerčne úspešné či menej
úspešné tituly a seriály, ktoré v pravidelnom rytme dopĺňajú prostoduché reality show a zábavné
programy. Kdesi sa občas zjaví diskusná relácia, čosi ako politický box, alebo nejaký dokument. A to je
všetko z produkcie slovenských TV staníc. Žiaden záznam divadelnej hry či opery, žiaden prenos
koncertu vážnej hudby, alebo profil súčasných umelcov či magazín o kultúre.

Je neskorý večer, môžem si teda vziať knižku, prelistovať literárne periodikum, pustiť si CD, DVD,
alebo si čosi kvalitné stiahnuť z netu, aby som si zasýtila ducha. Môžem sa preklikať na domáce
a zahraničné portály o filmoch, médiách, literatúre, filozofii, kultúre… Môžem. Lebo viem, že ešte čosi
ako pridanú hodnotu ku všednému prežitiu – potrebujem. Ale koľkí tento cit už stratili… Alebo v nich
postupne a beznádejne odumiera.

Jedno židovské príslovie hovorí: „Táto generácia má psiu papuľu.“ A ja nie som si istá, či sa to
netýka len jednej generácie na Slovensku. Výpadok myslenia, výpadok poznania, výpadok múdrosti,
výpadok kultúrnosti je jav, ktorý nás sprevádza. Zjavne i nebadane. Úmyselne i ako sekundárny dôsledok
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zrýchleného bytia, nezvládnutia nástupu dramatických spoločenských, ekonomických a politických
premien. Nezvládnutia civilizácie. Novodobých technológií.

Často počujeme a nielen v médiách – nie je dopyt, nie je ani ponuka. Ľud sa chce baviť, ľud chce
bulvár. Iné mu netreba! A na iné ani niet peňazí. Avšak tí, ktorým bolo zverené spravovanie vecí
verejných, sú zodpovední za vytváranie ponúk, ktoré majú svoju kultúrnu, filozofickú, umeleckú,
slovom spoločensky nadčasovú hodnotu. Hovorím o ponuke programov, hudobných, slovných,
výtvarných, filmových diel, literárnych textov, relácií, ktoré v dobrom slova zmysle dvíhajú, kultivujú
národ, národnosť, etnikum, ľudského ducha. Avšak, čo ak tí, ktorým bolo zverené spravovanie vecí
verejných – politici a ich úradníci, tento cit pre normy kultúry už nemajú? Akoby potom mohli zaručiť,
že spoločnosť bude vedená ku kultúre a kultúrnosti. K tomu, aby sa naše duše sýtili hlbším poznaním,
hľadaním pravdy, prenikaním do podstaty dejín, do podstaty samotného života. Veď čím by sme boli
bez geniálnych duchov svetových dejín? A dnes sme na Slovensku schopní dary umenia, dary kultúry,
dary ľudského génia tupo, neohrabane a úplne bez rozpakov ignorovať. Odsúvať. Nechápať a nevytvárať
príležitosti, aby boli nanovo objavené, sprístupnené, interpretované a zároveň, aby noví nositelia
tvorivosti, umenia boli v spoločnosti poznaní. Ako osobnosti s istou vážnosťou. A nie ako médiami
vytvorené celebritky.

Strata jemnosti ducha, znecitlivenie, hrubosť srdca a jazyka, arogantnosť, vulgárnosť, provinčnosť.
Uspokojenie sa s priemernosťou, povrchnosťou, preferovanie prízemnosti, prostoduchosti – to je naša
slovenská mediálna prítomnosť.

Keď som premýšľala nad názvom svojho príspevku, pôvodne som ho chcela nazvať elitní novinári,
elitné publikum. Potom som sa však zarazila. Elitní novinári? Kto je to? Kto tvorí túto elitu novinárskeho
myslenia dnes u nás? Aké osobnosti? Vedeli by ste niekoho vymenovať? A keby aj, sú títo novinári
natoľko obdarení umom, jasnozrivým videním sveta a jeho súvislostí, hlbokou múdrosťou, ľudskou
zrelosťou, aby dokázali prežiariť, osvietiť, prebudiť svojich čitateľov, divákov, poslucháčov? Túžia po
tom? Zápasia o to? Bojujú o svoju pravdu napriek zlomeninám v duši a ohrozeniu svojho profesionálneho
bytia? A napokon, je im to dovolené?

Elitné publikum. Kto ho tvorí? Intelektuáli, ľudia s vysokoškolským vzdelaním? Pedagógovia?
Manažéri? Politici? Nie, náročné publikum je predsa výberom zo všetkých skupín obyvateľstva. Bez
rozdielu pohlavia, pôvodu, bez ohľadu na príslušnosť k národu, národnosti či etniku. Sú to jednotlivci,
ktorí majú potrebu poznať, poznávať, vzdelávať sa, rozvíjať, rásť, majú cit pre etiku, estetiku, majú iné
rozmery videnia. Majú vkus a rozumejú náročnejším žánrom, prejavom, útvarom, druhom. Hudobným,
literárnym, výtvarným, divadelným, filmovým, televíznym. A práve títo jednotlivci, ktorí tvoria elitné
publikum, majú, môžu a musia ovplyvňovať ďalších. Práve oni môžu pomôcť rozbíjať kultúrne
nevedomie, otesávať zhrubnuté tvary ducha dnešného človeka. Budovať nové a rozvíjať staré kultúrne
tradície, európske, svetové i tie domáce. Udržovať mnohorakosť výberu.

Je 17 rokov po 17. novembri. Svet v našej krajine je bohatší. Ponuka v obchodoch priam
neprekonateľná. Nie div, že nákupné domy sa stali kultúrnymi mekkami, kam chodia naši obyvatelia
obdivovať tvary a farby, vône a chute. Sýtiť si tým svoje oči, aj svoje duše. Žiť „kultúrne“. Áno,
slovenský svet po 17 rokoch je slobodnejší, spokojnejší, civilizovanejší, rozmanitejší, jazykovo
vybavenejší, otvorenejší, tolerantnejší, ale uponáhľanejší, obsypaný informáciami, zaplavený reklamami
na spotrebu a životný štýl. Zdá sa, že je plnší na vnemy. Ale plnosť nášho sveta je akoby nafúknutá. Vo
vnútri je dutá. A už dnes vydáva svoje dunivé zvuky v podobe chudobnejšieho vyjadrovania sa,
splošteného vnímania reality, strácania miery pre dobré, ušľachtilé, krásne, vkusné, dôstojné, vážne
bytie, ale aj prekvapivé, nové videnie a stvárňovanie.

Mohli by sme uvádzať príklady z okolitých krajín, ktoré v Európe prešli podobnou cestou po roku
1989, alebo si svoj slobodný príbeh žijú viac ako pol storočie. Mohli by sme citovať zákony, smernice,
štúdie o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií, alebo službe verejnosti. Mohli by sme neúnavne, znova
a znova poukazovať na zákony o STV a SRo z roku 2003 a ich definície služby verejnosti. Mohli by
sme poukázať na príklady elektronických médií, ktoré sa v zahraničí špecializujú na vysielanie len
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z oblasti vážneho umenia. Mohli… Avšak, zmenilo by sa tým niečo? Vrátila by sa potreba umenia do
spoločnosti, a to aj prostredníctvom médií?

Rozhodol by sa napríklad Slovenský rozhlas vytvoriť internetové rozhlasové vysielanie, ktoré by
ponúkalo vážnu hudbu, tak, ako to ponúka Český rozhlas – stanica D-dur? Zvýšila by sa produkcia
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, nahrávky a ich premiérovosť v rozhlasovom vysielaní?
Rozhodla by sa Slovenská televízia konečne vysielať, a to nielen na Dvojke, koncerty vážnej hudby,
divadelné inscenácie, operu či predstavenie baletu? Pribudlo by podcastové televízne či rozhlasové
vysielanie práve z týchto náročných žánrov a foriem? Zmení niečo digitalizácia?

Aké je teda formovanie náročného publika dnes? V spoločnosti sa čoraz viac udomácňuje tvrdenie,
že médiá majú len informovať a zabávať. Komerčné médiá možno. Avšak tento proces zábavy – pobavenia,
bavenia, sa čoraz viac prenáša aj do spoločenskej normy. Nedávno som sa zúčastnila odovzdávania
ocenení v oblasti kvality – manažérom, vedcom, podnikom, firmám i novinárom. Šokovalo ma, že
slávnosť za účasti prezidenta republiky na Bratislavskom hrade bola moderovaná v ľahkom štýle firemnej
párty. V okamihu zmizla akákoľvek dôstojnosť a vážnosť. Ale aj úcta voči ľudskej práci a ľudskému
umu. Akoby sme všetko museli zľahčiť, do všetkého vniesť silený humor a aj posmech. Nechýbal ani
umelecký program. Známy operný spevák nás osviežil populárnou opernou áriou a publikum začalo
tlieskať do rytmu! Presne ako na dedinskej zábave! V tom momente som si s hrôzou uvedomila, v akom
kritickom stave sa nachádza kultúrnosť nášho národa.

Vrátim sa však k úlohe či poslaniu médií. Takmer sa bojím vysloviť, že médiá by mali svojich
čitateľov, poslucháčov, divákov aj vychovávať, formovať, kultivovať. Potichu teda dodám, že aspoň tie
verejnoprávne. Mali by prinášať nové poznatky v súvislostiach, nabádať k premýšľaniu, inšpirovať.
Prebúdzať a rozvíjať predstavivosť, abstraktné myslenie. Sprostredkovať vnemy, pocity, tóny, hlasy.
Múdrosť. Vykresliť dobro, zlo, utrpenie i nádej, lásku i bolesť, krásu, nehu i obrazy temna našej duše,
a to v tých najrozmanitejších umeleckých formách. Aby sme ostali ešte ľuďmi.

Ak porovnám šírku produkcie náročnejších hudobno-dramatických, hudobno-slovných, alebo len
hudobných žánrov a relácií v Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase, prirodzene – svoje poslanie
plní lepšie Slovenský rozhlas. Najmä vďaka produkcii Rádia Devín v éteri neodumreli rozhlasové hry,
miniromány, eseje, verše, poviedky, čítania na pokračovanie, operné večery, koncerty, literárne pásma,
ale aj kultúrna publicistika, či publicistika o kultúre. Stačí však jeden okruh na záchranu našej kultúry a
kultúrnosti? A bude nás vôbec svojou produkciou zachraňovať naďalej?

Formovanie náročného publika je teda oblasťou, ktorá je bezvýhradne previazaná so stavom
kultúrneho vedomia či nevedomia našej spoločnosti. Preto je zároveň priestorom, o ktorý by sa okrem
riaditeľov verejnoprávnych médií, ministerstva kultúry, politikov, mali oveľa výraznejšie zaujímať
umelecké špičky, intelektuáli, vedci, spisovatelia, prekladatelia, ale povedzme rovno – aj samotní novinári,
redaktori, publicisti. Slovom elita, ktorá sa nebude báť prevziať zodpovednosť a zachrániť pre nás a
budúce generácie mnohorakosť výberu. Výberu z kvalitných programov a diel. Inak sa všetci naozaj
stratíme v prúde prázdnych, ukričaných, výsmešných, pouličných slov, bezvýznamných tónov a tupých
fráz.

Adresa autorky: Mgr. EVA BACHLETOVÁ, PhD., e-mail: eva.bachletova@centrum.cz,
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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Prečo je dobré mať na školách
mediálnu výchovu

JÁN  FÜLE

V osnovách všetkých typov škôl je mnoho predmetov, ktoré sú
tam zaradené preto, lebo ich autori predpokladajú, že žiaci, keď už
žiakmi nebudú, vedomosti využijú. Nie vždy je to pravda. Napríklad
pokiaľ ide moje spojenie s matematikou, fyzikou a chémiou. Možno
sa vám prvé tri úvodné vety zdajú až banálne. Lenže autori už
spomínaných osnov odolávajú a majú vždy mnoho dôvodov, pre ktoré
nechcú zaradiť a nezaraďujú predmet, ktorý by väčšina populácie
využívala po väčšinu života – mediálnu výchovu. Lebo s médiami sa
žije (a spolunažíva) niekedy veľmi ťažko, ale bez nich sa to nedá.
A preto je dobré vedieť, ako na to.

„Od ktorého ročníka?“ – znie prvá otázka. Súčasne s tým, keď sa deti v škole prvýkrát
posadia do internetovej učebne. Najmladšia generácia už získava informácie predovšetkým
z tohto zdroja. Lenže zručnosť za počítačom ešte neznamená zručnosť pri hľadaní informácií,
schopnosť ich kritického prijímania, schopnosť rozlíšiť vedomé klamstvá či komerčné
informácie od kvalitného obsahu. Vyučovanie o médiách by sa preto malo začať v prostredí,
ktoré je mladej generácii najbližšie, cítia sa v ňom prirodzene a istejšie, ako kdekoľvek inde
v priestore, ktorému hovoríme mediálny.

„Nie je to málo?“ – znie druhá otázka. Určite. Druhým prirodzeným priestorom pre deti je
televízor. Vo veľkých mestách si môžu vyberať z desiatok programov, ale aj na najmenšej
dedinke ich majú niekoľko. Ako sa v týchto programoch orientovať, vedieť, ako sa pripravujú,
prečo niektoré programy vzniknúť mohli a prečo iné nevznikli? A vôbec, čo je to ten
peoplemeter? A pre koho je to dobré?

„Nie je to povrchné?“ – pýtate sa ďalej. Áno je. Lenže vo svojej prvej fáze nemôže byť
mediálna výchova iná, ako je väčšina médií.

Druhá fáza, už na stredných školách, by mala byť zameraná na vývoj médií a poznávanie
legislatívneho prostredia. Mladým ľuďom znie slovo cenzúra zvláštne a nevedia si predstaviť,
čo to bolo. Bolo a nie je? Nevedia nič o ekonomických formách cenzúry, ktorá je u nás ešte
stále prítomná. Nepoznajú zákony, ktoré umožňujú prácu médií, a nie ich existenciu tak, ako
v minulosti. Nepoznajú etické kódexy, lebo na internete je dovolené (takmer) všetko. Aj
anonymita. A samozrejme nové technológie. Generácia dnešných štyridsiatnikov si pamätá
na čiernobiele televízory. Ale o päť-šesť rokov budú smiešne všetky súčasné formy televízneho
vysielania. Digitalizácia rozšíri možnosti, tí, ktorí budú zdatní v nových technológiách budú
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prostredníctvom IPTV dramaturgmi svojich televíznych večerov. Súčasné plnoformátové
televízie stratia svoj pôvodný význam, stanú sa televíziami pre ľudí nezvládajúcich nové
technológie a pre divákov, ktorí sú pasívni. Rozvinie sa trh špecializovaných televízií. Bude sa
na ňom potrebné orientovať. A pribudne ďalšia oblasť – tak ako blogy zmenili internet, tak
zmenia rozhlasové aj televízne vysielanie. Ak budú študenti poznať všetky tvorivé a aj
technologické postupy, a vďaka mediálnej výchove by mali, tak sa stanú aj tvorcami mediálnych
obsahov. Práca novinára, sprostredkovateľa nových informácií pre verejnosť, stratí svoje
výsostné postavenie.

„A kde sú noviny“ – znie zďaleka nie posledná otázka. Budúcnosť novín je v ich interaktivite
a v schopnosti postupne si vychovať čitateľov. Prepojenie tlačených a internetových verzií
už nebude také, že sa „tvrdé“ verzie novín a časopisov budú len tak „preklápať“ na internet.
Spravodajská a zábavná úloha internetových „novín“ sa bude posilňovať, tlačené verzie budú
viac publicistické a aj servisné. Nebudú o tom, čo bolo včera, ale o tom, čo nás čaká zajtra,
pozajtra… Pravda, v tom prípade, ak sa rýchlo zmenia a prispôsobia. Inak si ich budeme čítať
už len na obrazovke, ktorá sa bude dať zrolovať do vnútorného vrecka na saku. Bláznovstvo?
Nie už ju vyvinuli, len je zatiaľ drahá. A čo s tým všetkým má mediálna výchova? Noviny si
budú musieť vychovávať svojich čitateľov, lebo čitateľov ubúda a starnú. A môžu tak urobiť
len noviny, ktoré sú nielen zaujímavé ale aj dôveryhodné. Lebo na internete je v zásade možné
umiestniť všetko, do novín len to, čo tam dajú profesionáli. Najlepší absolventi mediálnej
výchovy.

Kontakt: PhDr. JÁN  FÜLE, e-mail: fule@3media.sk

Konferencia Médiá a spoločnosť dnes. Foto: T. Pasternák
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Výchova, pespektívy a spoločenské postavenie
mladých novinárov v súčasnom Nemecku

JAROSLAV  JANKŮ

V prvej polovici osemdesiatych rokov som bol šesť a pol roka
spravodajcom Čs. televízie vo vtedajšej Nemeckej spolkovej
republike. Vývoj krajiny som neprestal sledovať ani po
ďalekosiahlych zmenách v rokoch nasledujúcich, a preto som sa
rozhodol pre túto tému.

Na úvod niekoľko faktov a čísiel, ktoré pravdepodobne budú
prekvapivé.

Piaty článok nemeckej Ústavy priznáva každému právo vyjadriť a
rozširovať slovom, obrazom i písmom svoje názory, z čoho vyplýva,
že môže byť výkonným novinárom. Z toho ďalej vyplýva, že

novinárske povolanie nesmie byť podmieňované žiadnymi inými predpokladmi, teda ani
vzdelaním. To je však čistá teória, prax je od nej na míle vzdialená.

Schopnosť rýchlo pochopiť problematiku, byť zvedavým, neustále vyhľadávať zaujímavé
novinky a vedieť ich zrozumiteľne podať rôznorodému publiku, už nie je dostatočnou
kvalifikáciou na to, aby sa mohol niekto stať novinárom. K tomu patrí aj schopnosť získavať
informácie, vyberať z nich tie pravé, upravovať ich a v neposlednom rade mať aj dobré
vedomosti z viacerých odborov ľudskej činnosti.

Možno sa k tomu dopracovať tým, že človek bude dva roky v nejakej redakcii elévom, čo
nie je nič iné, než vznešený názov pre učňa. Druhým spôsobom je absolvovanie niektorej
z novinárskych škôl v Nemecku, ďalším zasa štúdium žurnalistiky a štvrtým je kombinácia
praktickej činnosti v niektorej redakcii s odborným štúdiom. Môže to byť štúdium napríklad
masmediálnej komunikácie, politológie, sociológie či ekonomiky.

Skreslené predstavy mladých ľudí v Nemecku o novinárskom povolaní, v ktorom vidia iba
jeho svetlé, pekné a príťažlivé stránky, viedli k tomu, že je oň enormný záujem a podľa toho
vyzerajú aj možnosti  dostať sa ku štúdiu, či praktickej činnosti, ktoré by oprávňovali niekoho
k tomu, aby sa mohol vážne zaujímať o prácu novinára. Podmienky výberu na niektorú
z novinárskych škôl sú veľmi prísne a dostať miesto eléva v redakcii môžu v mnohých prípadoch
iba ľudia s ukončeným akademickým vzdelaním, alebo už s praxou. Teda tí, ktorí uverejňujú
články v rôznych periodikách ako externí spolupracovníci.

Možnosť uplatnenia pre budúcich novinárov poskytujú predovšetkým noviny, ktorých je
v Nemecku viac ako 1500 titulov. Každé z nich majú svoju lokálnu časť, nadregionálne strany
zasa pripravuje centrálna redakcia. V novinách a ich nedeľných prílohách je zamestnaných
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približne 15 000 žurnalistov. Ďalších 7000 ich má riadne zamestnanie v časopisoch
(predovšetkým týždenníkoch), ostatné periodiká, niektoré z nich vysoko špecializované (napr.
na zbrane, ďalej to môžu byť trebárs periodiká jednotlivých odborových zväzov, hasičov a
pod.), poskytujú približne 10 000 riadnych pracovných miest. Pritom niektoré časopisy
zamestnávajú viac ako stovku novinárov (Spiegel, Stern) a iné zasa dáva dohromady jeden
jediný píšuci novinár. V spravodajských agentúrach pracuje okolo 2000 novinárov, 7000 na
tlačových oddeleniach od rôznych ministerstiev cez veľké firmy až po miestne úrady. Viac ako
11 000 ich našlo miesto vo dvoch verejnoprávnych televíziách a k nim patriacich rozhlasoch,
ako aj v súkromných televíziách a rozhlasoch. Keď k nim prirátame asi 1500 novinárov,
pracujúcich na internetových redakčných vydaniach a takmer 3000 elévov, tak sa dostaneme
k číslu vyššiemu než 50 000. To je počet novinárov, ktorí majú miesto v niektorom nemeckom
periodiku, rozhlase či televízii, poprípade pracujú na tlačových oddeleniach vyššie
spomenutých firiem a úradov.

To ale nie je všetko. Existuje tu ešte približne 20 000 tzv. voľných novinárov, ktorí sú
v nemeckom jazyku označovaní za slobodných novinárov. Je to však zavádzajúci výraz, pretože
niekedy síce môžu slobodnejšie rozhodovať o svojom voľnom čase než novinári s pevným
úväzkom v redakciách, ale je to príliš malá sloboda v porovnaní s tým, že im vydavatelia môžu
v plnej miere diktovať podmienky, za ktorých im vôbec niečo uverejnia. K ich slobode patrí
nezriedka vydieranie v otázkach honorárov, či dokonca kradnutie nápadov. To znamená, že
slobodný novinár príde do redakcie s návrhom, ktorý mu odmietnu, ale zakrátko sa téma
objaví na verejnosti, spracoval ju však kmeňový redaktor.

Som pedagógom na UCM v Trnave. Z rozhovorov so študentami, ktorí sa pokúsili, či pokúšajú
uplatniť v niektorej redakcii alebo agentúre viem, že u nás je prax rovnaká. Jediný rozdiel je v tom,
že sú časté prípady, kedy externí spolupracovníci nielenže píšu za priam urážajúci honorár, ale
v niektorých prípadoch ich nedostanú vôbec. Z tohto dôvodu je sympatická snaha Slovenského
syndikátu novinárov pomôcť jeho členom aspoň tým, že im dal kontakt na právnika, ktorý sa
pokúsi nevyplatené honoráre (ba niekedy aj mzdy) vymáhať. Vráťme sa však k téme.

Nemeckí novinári – v snahe nebyť vydaní napospas svojvôli vydavateľov printov a
majiteľov elektronických médií, sa združujú v krajinských organizáciách Nemeckého zväzu
žurnalistov (40 000 členov), alebo v odborovom Zväze zamestnancov v službách. Ich zásluhou
majú zabezpečené aspoň základné práva, napríklad minimálnu hranicu honorárov, či plat aj pre
elévov.

Spôsoby, ako sa stať v Nemecku novinárom

Elév. Aj v súčasnosti sa k svojmu povolaniu dostávajú nemeckí novinári cez skutočne
učňovské roky. 80% miest obsadia elévi v jednotlivých redakciách. Pritom ešte v roku 1990
nebola  činnosť elévov v redakciách  žiadnym spôsobom právne vymedzená. Až po tvrdých
rokovaniach so Zväzom nemeckých vydavateľov novín sa odborárom a vedeniu Nemeckého
zväzu novinárov podarilo zabezpečiť elévom aspoň základné práva v súvislosti s ich
postavením v redakcii, využívaním pre redakčnú prácu, možnosťami rastu a odmeňovaním.

O tom, aký je v Nemecku záujem o povolanie novinára, svedčí fakt, že na jedno elévske
miesto sa hlási v priemere viac ako 100 uchádzačov! Médiá si preto môžu určiť kritériá na
prijatie skutočne také, ktoré im vyhovujú a ktoré im zabezpečia tých najlepších. Ročne majú
záujemci v Nemecku k dispozícii približne 1400 elévskych miest v denníkoch, 800
v týždenníkoch, 500 vo všetkých elektronických médiách a okolo 40 v spravodajských
agentúrach. Najťažšie je dostať sa do elektronických médií. Kto sa chce dostať na miesto
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eléva do verejnoprávneho rozhlasu či televízie, musí mať ukončené vysokoškolské, alebo
odborné štúdium, poprípade niekoľkoročnú prax v iných médiách.

Verejnoprávne i privátne rozhlasy a televízie ponúkajú niekoľko tisíc miest ročne pre tzv.
hospitantov (na jeden mesiac) a praktikantov (na dva až tri mesiace), pričom hospitanti pracujú
zdarma, praktikanti už majú nárok na honoráre.

Novinárske školy. K najrenomovanejším patrí Nemecká novinárska škola v Mníchove.
Existuje už viac ako pol storočia a získala si veľmi dobré meno. Každý rok sa na ňu hlási viac
ako 1000 záujemcov, ale po tvrdých prijímacích skúškach ich berú iba 45. Tí, ktorých prijmú, si
môžu zvoliť medzi dvoma formami štúdia. Môžu si vybrať deväťmesačné zrýchlené štúdium,
v rámci ktorého absolvujú dve trojmesačné stáže, alebo absolvujú desaťsemestrové štúdium
žurnalistiky na Mníchovskej univerzite. Počas neho tiež absolvujú viacero niekoľkomesačných
stáží v redakcii. Počas nich sa stretávajú s poprednými redaktormi rôznych médií bavorskej
metropoly, ktorí im vysvetľujú zásady tvorby jednotlivých žánrov a postupne sa sami študenti
dostanú k ich tvorbe. Prejdú všetkými médiami, kde sa spolupodieľajú na tvorbe jednotlivých
strán, príloh, či na vysielaní televízie a rozhlasu.

Podobný spôsob prípravy novinárov sa praktizuje na ďalších ôsmich novinárskych školách
v Nemecku, patria k nim napríklad Berlínska novinárska škola, škola Henriho Nannena
v Hamburgu, či škola Axela Springera v Berlíne a Hamburgu.

Dĺžka štúdia je rôzna, rovnako aj poplatky zaň. Ich spoločnou charakteristikou je prísny
výber a dôraz na praktickú prípravu v redakciách pod dohľadom renomovaných novinárov.

Do redakcie s diplomom. Diskusie o potrebe vysokoškolského štúdia pre novinárov boli
najčastejšie v sedemdesiatych rokoch. Mnoho ľudí z brandže tvrdilo, že na to, aby z niekoho
vyrástol dobrý novinár, už nestačí iba písať a písať a nechať si to potom opraviť u nejakého
skúsenejšieho novinára. Argumentovali tým, že v spoločnosti, v ktorej stále viac ľudí potrebuje
na výkon svojho povolania vysokoškolské vzdelanie, je už načase, aby sa vyžadovalo aj od
novinárov. Diskusie dospeli k záveru, že teória a prax pri výchove novinárov musia byť tesne
spojené. Tak vznikli vysokoškolské študijné odbory pre žurnalistiku na viacerých nemeckých
univerzitách. Štúdium je bakalárske i magisterské.

Veľmi dôležitou súčasťou univerzitného štúdia žurnalistiky sú doň vložené obdobia
praktického výcviku. Vysoké školy majú s viacerými vydavateľstvami a rozhlasovými
i televíznymi spoločnosťami dohody o vytvorení miest pre praktikantov. Nie vždy sa  takéto
miesta darí vybaviť bez problémov, lebo vedúci manažéri printových a elektronických médií sa
nechcú viazať na jednu školu. Sú však aj opačné prípady, kedy sa študent už nevráti
k normálnemu štúdiu. Redakcia, ktorú prácou presvedčil o svojich kvalitách, mu jednoducho
ponúkla miesto. A v situácii, ktorá momentálne na pracovnom trhu novinárov v Nemecku
vládne, sa takáto ponuka neodmieta. Väčšina študentov sa však vracia do školských lavíc a
skúsenosti, získané počas praxe v niektorej redakcii, sa potom vyhodnocujú na univerzite.

V súčasnosti možno študovať žurnalistiku na univerzitách a im na roveň postavených
vysokých školách v Brémach, Dortmunde, Eichstätte, Hamburgu, Hannoveri, Lipsku a
Mníchove. Okrem toho ponúkajú aj ďalšie univerzity možnosť študovať žurnalistiku ako
doplňujúci predmet, alebo dokonca formou nadstavbového štúdia, pri ktorom sa automaticky
predpokladá, že záujemca už má ukončené iné vysokoškolské vzdelanie.

Takže tromi najčastejšími spôsobmi, ako sa dostať k vytúženému povolaniu novinára
v Nemecku sú: absolvovať dva roky ako elév, navštevovať niektorú z novinárskych škôl,
alebo štúdium žurnalistiky na vysokej škole.
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Existuje aj štvrtý spôsob. Ukončiť štúdium v nejakom obore a získať potom žurnalistickú
prax v niektorej redakcii, pričom ďalšie štúdium odborných novinárskych predmetov je len
výhodou. Práve pre nich pôsobí v Nemecku niekoľko inštitútov, ktoré sú špecializované podľa
odbornosti. Takže napríklad historici, pokiaľ sa chcú stať novinármi, získavajú novinárske
vedomosti a zručnosť na Univerzite Justusa Liebiga v Giessene.

Za novinárov sa v Nemecku považujú aj tí, ktorí absolvovali niektorú zo škôl, pripravujúcich
ľudí pre film a televíziu, ako napr. Nemecká filmová a televízna akadémia v Berlíne, či Vysoká
škola pre film a televíziu v Mníchove a ďalšie. Okrem spomenutých je ešte šesť ďalších
v rôznych častiach krajiny.

Ako som už spomenul v úvode, v prvej polovici osemdesiatych rokov som žil v bývalej
Nemeckej spolkovej republike a pracoval tam ako korešpondent vtedajšej Československej
televízie. Za šesť a pol roka, strávených v tejto krajine, som mal možnosť poznať svetlé, ale aj
tienisté stránky povolania svojich nemeckých kolegov.

Niektorí z nich, predovšetkým moderátori zábavných programov, boli na výslní. Užívali si
slávu a s ňou prichádzali aj peniaze. Viacerým z nich mohli závidieť ich príjmy nielen šéfredaktori
a členovia vrcholových manažmentov  médií, ale aj súkromní lekári, zubári či advokáti. A to už
je čo povedať. Lenže – takýchto hviezd bolo veľmi málo a niekedy priťahovali na seba neželanú
pozornosť. Napríklad keď jednému televíznemu reportérovi uniesli počas dovolenky v Taliansku
dcéru,  musel za ňu zaplatiť poriadne mastné výkupné.

Drvivá väčšina nemeckých novinárov žije normálne a sú aj takí, ktorí sa tak-tak držia nad
vodou. Sú to predovšetkým tzv. slobodní novinári, o slobode ktorých som sa už tiež zmienil.
V súčasnosti je nemecký trh práce v oblasti masmédií presýtený. Sú aj také periodiká či
rozhlasové a televízne stanice, ktoré po nejakej dobe živorenia končia. To, čo sa u nás v minulých
rokoch stalo nielen s viacerými ponovembrovými novinami, ale aj s tradičným denníkom Práca,
deje sa aj v Nemecku. Zvyšuje sa počet nezamestnaných novinárov. Nie každý z nich ide na
Úrad práce hneď na druhý deň po krachu jeho média, takže ich skutočný počet je vyšší než
ten, ktorý udávajú štatistiky. Rozširujú rady slobodných novinárov v nádeji, že sa im podarí
uchytiť niečo zo širokého spektra, kde sú nemeckí novinári činní. Je vždy lepšie žiadať o miesto
hovorcu (akéhokoľvek) ako slobodný novinár, než ako nezamestnaný.

Odborníci sa zhodujú na tom, že úbytok novinárskych miest má na svedomí hospodárska
recesia, do ktorej je nemecká ekonomika vtiahnutá v rámci globálneho vývoja, ale aj stovky
miliárd predtým mariek, dnes už eúr, ktoré prúdia v rámci pomoci zo západu krajiny na územie
bývalej NDR. Veľa nemeckých podnikov jednoducho nemá v súčasnosti toľko prostriedkov
na inzerciu, aby z nej mohlo vyžiť také množstvo novín, časopisov, rozhlasových a televíznych
staníc. Z koncesionárskych poplatkov tam žijú iba verejnoprávne elektronické médiá.

Začal som citátom piateho článku nemeckej Ústavy, ktorý je dobrý, ale iba z teoretického
hľadiska. Prax je iná. To však v žiadnom prípade neznamená, že novinárske povolanie v Nemecku
stráca na svojej atraktivite.

Kontakt: Mgr. JAROSLAV  JANKŮ, e-mail: janku.jaroslav@zoznam.sk
Autor je externý doktorand Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave
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Recenzovanie slovníka literárnej teórie
v časopise, ktorý sa venuje médiám, je na prvý
pohľad neobvyklé, no pri podrobnejšom,
precíznejšom pohľade na problém, čo médiá
tvorí, z čoho sú – a takto si otázku v prí-
slušných heslách slovníka stavia jeho autor
– je zrejmé, že aj literatúra je len jedným
z komunikačných médií. Pri kognitívnom a
interdesciplinárnom pohľade, ktorý je dnes
ešte stále aktuálnou cestou teoretického
výskumu, nemožno parametre mediálnej a
literárnej komunikácie od seba prísne oddeliť.
Naopak, emotívnosť pôsobenia, spoľahlivosť
autora, symbolika, mýtus, to sú témy, ktoré sú
pre teóriu literatúry a teóriu médií spoločné aj
pri dôslednom uvedomení si odlišností
predmetov výskumu najmä v oblasti definícií
informácie a jej funkcie.

Definíciu samu (s. 60) autor slovníka chápe
aristotelovsky ako určenie predmetu per ge-
nus proximum et differentiam specificam:
Špecifiká mediálnej a literárnej informácie teda
nemožno určiť bez stanovenia ich blízkych
(proximum) a rozdielnych (specificum)
definičných parametrov. Preto ak hovoríme
o príbuznosti literatúry a médií masovej
komunikácie na všeobecnej úrovni dynamiky
informácie, nemôžeme ani nesúrodé oblasti
jednotlivých disciplín vnímať bez vzájomného
kontextu. K takémuto pohľadu dospel autor
slovníka nie len ako tvorca troch lite-
rárnovedných monografií1 , ale aj ako

RECENZIE A REFERÁTY

Súvislosti literárnej a mediálnej teórie

Peter Valček: Slovník literárnej teórie. Druhé, doplnené a opravené vydanie; v LIC prvé
vydanie. Literárne informačné centrum : Bratislava, 2006. 352 s. ISBN 80-89222-09-9

dlhoročný novinár, ktorý sa teórii masovej
komunikácie venuje v posledných rokoch aj
ako vysokoškolský pedagóg.

Napriek tomu zapĺňa Slovník literárnej
teórie  predovšetkým šestnásť rokov
pociťovanú medzeru v oblasti literárnovednej
terminológie druhej polovice 20. storočia,
ktorá k nám do roku 1990 mala z ideologických
dôvodov obmedzený prístup. Staršie slovníky,
koncipované – aj z uvedeného dôvodu –
najmä na báze opisnej poetiky (Žilka, Vlašín),
vôbec nezohľadňovali terminológiu modernej
literárnej teórie v jej širšom interdisciplinárnom
kontexte.

Preto autor slovníka kladie systémový
dôraz „na tie oblasti staršej i novšej literárnej
teórie, ktoré v tomto zmysle rozšírili či
rozširujú pole klasickej literárnej vedy, ako
je semiotika, sémantika, textová lingvistika,
psychosémantika, teória recepcie, socio-
lógia a marketing literárnych procesov,
teória médií, teória mýtu a príslušné inter-
pretačné procedúry či analytické techniky
svetových autorov. (…) Problematika
estetického účinku literatúry i ovplyvňo-
vania postojov verejnosti masovou
komunikáciou si vyžaduje takýto prístup,
napokon archetypálna kritika, psycho-
kritika a ďalšie literárnovedné oblasti
vytvorili v druhej polovici 20. storočia silné
psycholingvistické predpolie, ktoré
v súčasnosti nemožno obísť,“ (Úvod, s. 5).

1 Semiotický ostrov – utváranie kritického subjektu slovenskej literatúry. Bratislava 1996. / Osudy eseje –
pôvod a médium esejistickej formy. Bratislava 1999. / Čas kentaurov – kultúra času pred vznikom
písma. Bratislava 2000.
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K takýmto oblastiam, navyše spoločným
pre teóriu literatúry a teóriu médií patrí však,
napríklad, aj metodológia a terminológia
Frankfurtskej školy. Walter Benjamin a jeho
coincidentia oppositorum (lat. prekrývanie
protikladov, spoločný estetický reliéf
významových a výrazových protikladov) určite
nie sú výlučne literárnovednými položkami.
Špecifická kolízia jednoznačnosti a ambivalencie
výrazu (slova, názoru), ktorú Benjamin opísal
ako „prehliadku extrémov“ súvisí s masovos-
ťou a replikovateľnosťou (kopírovateľnosťou)
tém aj hotových obrazov. Do umenia na začiatku
dvadsiateho storočia vstúpila „serialita“ (U.
Eco) ako obdoba periodicity tlače, podľa
Benjamina na princípe analógie estetickej
komunikácie a trhovej „výmennej hodnoty“
v prostredí moderny, resp. v prostredí veľkých
miest, kde sú obyvatelia vystavení prudkým
vnemovým nárazom v zložitej spleti vzťahov,
čoho výrazom je typ ostrého zobrazenia, „figúra
šoku“ (Benjamin), kde dôležitú významotvornú
úlohu pri vnímaní a hodnotení diela má aj jeho
mediálna „výstavná hodnota“ (T. W. Adorno),
jeho masová prezentovateľnosť, medializova-
teľnosť. Tento „Benjaminov model nahrádza
oficiálnu »kultovú hodnotu« znaku, symbolu,
obrazu hodnotami trhu (ako príklad uvádza
sfilmovanie literárnej látky, ktorá na jednej
strane literárne dielo anuluje ako auru, na
druhej strane je však v mohutne medializova-
nom prostredí l’espace public prakticky
jedinou cestou pre jeho skutočne efektívnu
spoločenskú komunikáciu“ – s. 50.

Podobnú situáciu vidieť aj v Ecovej
problematike doxických svetov, ktorú možno
aplikovať rovnako na literárne aj masovo-
komunikačné problémy.

Témou doxických svetov U. Eco otvoril
starší problém literárnych a komunikačných
svetov fikcie. B. Russel kedysi vyslovil
paradoxnú formálno-logickú otázku, či bol Ham-
let slobodný alebo ženatý (Shakespeare takúto
informáciu o ňom explicitne neuvádza). Takto
postavený problém viedol k vytvoreniu
osobitnej oblasti formálnej logiky – popri
klasickej logike vzniká modálna logika, ktorá

definuje termín možného sveta „teda okrem
klasického áno – nie, logické – nelogické
uvádza do systému uvažovania aj kategóriu
možného“ (s. 74). V jej rámci existujú na
russelovskú otázku dve odpovede – obe by
však mali zásadné dôsledky na chápanie
dramatickej štruktúry tragédie Hamlet: generujú
dva dramatické svety fikcie – so ženatým, aj so
slobodným Hamletom (z hľadiska dramatického
sveta fikcie, ktorý vytvoril Shakespeare, sú však
obe nepravdivé). „Možné svety neobjavujeme
v nejakých vzdialených, neviditeľných alebo
transcendentných depozitároch, konštruuje
ich ruka a myseľ človeka“, (Doležel, s. 74). Text,
opisujúci stav, situovanosť či zmeny určitých
udalostí, je, podľa Eca, slovesná stratégia, ktorá
má u modelového čitateľa viesť k interpretácii
(v žurnalistike k interpretácii udalostí, v literatúre
k interpretácii textu).

Každá takáto interpretácia je však v oboch
prípadoch aktualizovaným možným svetom,
ktorý sprevádza „propozičný postoj“ (Eco) ako
intraindividuálny náčrt určitého možného sveta.
„To sa týka aj bežnej komunikácie, a najmä
masovej komunikácie, kde aktuálne gene-
rované (kultúrne nastavené, sociálno-
psychologicky kalibrované) d. s. [doxické
svety – pozn. aut.] tvoria hlbšie semiologicko-
organické jadrá kódovania, a teda aj
chápania komunikácie či interpretácie
slovesných štruktúr (…); teória médií masovej
komunikácie v tejto súvislosti hovorí aj
o spravodajskom konštruovaní reality, keď
médiá nekoordinujú publikované významy
s realitou, ale, naopak, publikum koordinuje
svoje chápanie reality s mediálnymi výz-
namami, takže realita nie je daná a priori, ale
je výsledkom komunikácie,“ (Valček – s. 74).

Slovník literárnej teórie, ktorý vysvetľuje
vyše 2500 termínov, možno teda čítať aj ako
kompendium metodologických a termino-
logických súvislostí literárnej a mediálnej
teórie. V tomto zmysle určite nie je len
literárnou záležitosťou.

Doc. PhDr. JOZEF  VATRÁL, PhD.,
e-mail: jozef.vatral@fphil.uniba.sk

mailto:@fphil.uniba.sk
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ÚVODOM
Bengt Braun tvrdí, že vysoké tempo techno-

logického vývoja a stále sa zvyšujúca konkurencia
otvárajú pred odvetvím novín nové možnosti
a súčasne zvyšujú pred ním požiadavky. Ak sa
nebudú neustále zdokonaľovať metódy riadenia
a ak sa nebude experimentovať, šance na úspech sa
zmenšia. Tak ako v iných odvetviach je potrebné
chápať spotrebiteľov, predbiehať ich očakávania
a je potrebné dokonale riadiť podnikanie. Pre
skutočný úspech je potrebné umenie prekonávať
nových a tradičných konkurentov, včas pochopiť
nové možnosti.

Nové technológie zabezpečujú väčšiu pružnosť
v rozširovaní produktov, umožňujú súčasným
a budúcim spotrebiteľom získavať texty, obrázky
a zvuky nepretržite celý deň, tam a vtedy keď si
to želajú. Mobilná revolúcia sa len začína; vedie
k prudkému zvýšeniu trvania kontraktov
s masmédiami. Nové technológie a zostrenie
konkurencie zlacňujú výrobu, a samozrejme sa
znižujú aj ceny pre spotrebiteľov.

Odpadla potreba veľkých investícií pre vy-
tvorenie televízneho kanála, založenia novín alebo
publikácie knihy; noviny, špecializované kanály
a časopisy sa stávajú ziskovými, hoci nevedú
ratingy čitateľov, alebo nie sú na poprednom mieste
z hľadiska nákladu. Tendencia k fragmentácii,
rozširujúce sa spektrum novín, časopisov,
televíznych a rozhlasových kanálov, znásobenie
papierových, zvukových a elektronických
formátov, v ktorých sa vydávajú knihy, to si
vyžaduje zvýšené požiadavky na účastníkov trhu.
Musia sa držať v línii nových zmien a pri-
spôsobovať k nim organizácie. Bengt Braun

Správa o inováciách v novinovom podnikaní za rok 2006

Konzultačná firma Innovation International Media Consulting Group každoročne
pripravuje pre World Association of Newspapers (WAN – Svetovú asociáciu novín) správu
o stave podnikania v oblasti novín. WAN každoročne vydáva v samostatnej publikácii úryvky
zo správy. Otázky žurnalistiky prinášajú najdôležitejšie informácie o niektorých
kapitolách správy.

podčiarkuje, že správa WAN prináša jej čitateľom
príklad tvorivých inovácií, ktoré sú užitočné pre
všetkých.

NOVINY ROKA
Oddanosť miestnym správam, vzájomné

pôsobenie s čitateľmi, nezávislosť a neustále
novátorstvo premenili  noviny Voralberger
Nachrichten a s nimi spojené médiá na popredné
periodikum v západnej časti Rakúska. Skupina
Innovation im udelila titul Noviny roku 2006.

Keď majiteľ – vydavateľ Eugene Russ opisuje
filozofiu svojho rastúceho mediálneho podnikania,
v jeho ústach stále znejú slová „užitočný“ a
„miestny“. Voralberger Nachrichten alebo VN ako
noviny volajú vo Voralbergu, najzápadnejšej
rakúskej krajine, informuje o celom území s takou
pozornosťou a oduševnením, že sa stali nielen
povinným čítaním pre 70 % miestnej populácie,
ale aj povinnou súčasťou ich života. Fungujú
v tlačenej podobe, online a v éteri.

VN zverejňovali materiály svojich čitateľov dlho
predtým ako sa objavil pojem „občianska
žurnalistika“, teda keď obsah médií vytvára aj
publikum. Internetový portál vytvorila ešte v roku
1995, keď sa väčšina novín len hádala, či Internet
vôbec prežije. V roku 1994 začali noviny vychádzať
plnofarebne. Každý rok sa v novinách objavujú
fotografie každého štvrtého obyvateľa regiónu. Ročne
je to 100 000 obrázkov medzi nimi 85 % fotografií
novonarodených detí. Ešte väčšie množstvo
obyvateľov nachádza v novinách svoje meno. Buď
sú autormi článkov alebo iných materiálov, alebo
ako účastníci fór, ktoré podporujú VN v každom
z 96 krajinských spolkov. V rubrike nekrológov sa
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nevynecháva ani jedno úmrtie, pričom noviny
poskytujú 80 % zľavu na platené inzeráty, ktoré
väčšinou obsahujú fotografiu zosnulého.

Novátor E. Russ vidí v svojich novinách
„univerzálny vyhľadávač“, ktorý poskytuje denne
v denníku 800 článkov, ktoré sú vybavené odkazmi
na portál www.vol.at (Voralberg Online). Portál
mesačne priťahuje 400 000 návštevníkov, pričom
mnohí návštevníci portálu využívajú Medienhaus,
materskú spoločnosť VN ako poskytovateľa
internetových služieb a prezerajú cez neho denne
1,4 mil. stránok. Asi 70 % používateľov internetu
vstupuje denne na portál www.vol.at.

VN vznikli v roku 1945 a sú srdcom siete médií
a iných produktov Medienhausu, ktoré sa zaobe-
rajú aj najvzdialenejšími kútmi horského regiónu.
Konkurujú si medzi sebou a bojujú o čitateľa
a zadávateľa reklamy, pričom sú také populárne,
že celoštátnym médiám sa nedarí preniknúť do tohto
regiónu.

Vorlabereger Nachrichten majú kompaktný
formát, vychádzajú 6-krát do týždňa. V pracovné
dni majú náklad 62 687 a v sobotu 71 237
výtlačkov. Denník si predpláca 95 % čitateľov.
Noviny poskytujú národné, medzinárodné,
miestne a regionálne správy, pričom uprednostňuje
miestne správy. Dopĺňajú sa rozšírenými
informáciami, ktoré sa dajú získať cez internetové
odkazy na stránke Voralberg Online. Na domácej
stránke je denne 250 000 návštevníkov.

Medzi sesterské tlačené médiá patria Neue
Voralberger Tageszeitung, zábavné médium
venujúce pozornosť známym osobnostiam,
kriminálnym činom a dramatickým správam,
a bezplatné periodikum Wann & Wo. Ide
o bezplatný tabloid orientovaný na mládež
vychádzajúci dva razy do týždňa v stredu
a v nedeľu. Má od 64 do 112 strán. Miestne
rebríčky a určité správy všeobecného charakteru
sú rozriedené miestnymi oznamami o večierkoch
a fotografiami o miestnych podujatiach. Wann &
Wo má obsadený celý trh a Neue Tagszeitung
zaberá od 20 do 25 % trhu a niekedy sa križuje
s hlavným periodikom VN.

VN má 49 tvorivých pracovníkov, z nich sú 4
fotografi, ktorí súčasne pracujú aj pre Neue
Tageszeitung. Ten má v redakcii 25 pracovníkov.
Wann & Wo má 8 zamestnancov. Nad online verziou
pracuje 10 ľudí. Stálych zamestnancov podľa
potreby dopĺňajú voľní novinári, ktorí vydávajú 4
štvrtkové prílohy a sú zamerané na štyri okresy.

Medienhaus vlastní rozhlasovú stanicu a dve
médiá časopiseckého typu. Einkauf je periodikum
pre kupujúcich, v ktorom je prevaha reklamy, ale
má aj redakčný obsah. Week je farebný týždenník
všeobecného zamerania, v ktorom je prevaha
miestnych informácií. Rozhlasová stanica má
koncepciu zameranú na modernú hudbu pre
dospelých. Je doplnená miestnymi správami,
informáciami o situácii v doprave a predpoveďami
počasia. Miedienhaus nemá vlastnú televíziu. Má
však internetové televízne vysielanie. Denne robia
niekoľko obrazových reportáží. Každú z nich si
pozrie asi 25 000 divákov – používateľov internetu.
Pre ostatných hráčov na novinovom trhu je VN
nedostupnou pevnosťou. Populárne rakúske
noviny Neue Kronen Zeitung, ktoré majú
v rakúskom meradle 44 % podiel na trhu a sú na
prvom mieste v siedmich krajinách Rakúska, boli
schopné získať len 5 % trhu Voralbergu. Viedenský
Kurier má ešte menší podiel na trhu.

STRATEGICKÉ ÚVAHY
Vydavatelia potrebujú strategický plán s dvomi

dlhodobými cieľmi.
1. Ako podporovať noviny vydávané v tlačenej

forme, aby sa mohli páčiť čo najväčšiemu počtu
čitateľov a čo najdlhšie obdobie. Úloha pozostáva
v tom, aby sa investovalo presne toľko koľko treba
do podpory produktu redakcie a míňať dosť veľa
kvôli udržaniu čitateľov.

2. Vytvárať nové finančné toky príjmov
z produktov opierajúcich sa o silné stránky novín:
zber, spracovanie a vytváranie správ, informácií
a zábavy.

Dnešné noviny sú v určitom zmysle slova obal,
ktorý obsahuje množinu produktov pre určité
samo seba definujúce publikum. Noviny sa kedysi
podobali na databázu ešte predtým, ako sa objavil
tento termín. Funkciu databázy postupne prebral
internet.

Spoločnosť Tribune Co. vydavateľ denníka
Chicago Tribune, Los Angeles Times a iných
tlačených médií ešte v roku 1990 sformovala
investičné portfólio, v ktorom boli úvodné
(štartové) informácie v AOL a Excite. Málokto sa
v tom čase odhodlal investovať do podnikania tohto
typu. Firma sa správala ako investor v oblasti
rizikových investícií. Napriek tomu, že mnohí
investori môžu na rizikovej investícii prerobiť,
niekedy stačia tri či štyri investície, ktoré prinesú
reálny mnohonásobný zisk.

http://www.vol.at
http://www.vol.at
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Najlepšia rada v tejto oblasti znie, vkladajte
peniaze do začínajúcich spoločností, ktoré sa páčia
vašim mladým a začínajúcim manažérom
a novinárom. Touto radou sa riadila spoločnosť
New Corporation na príklade My Space. Hľadajte
to, čo je v súlade s misiou redakcie, ako v prípade
keď redakcia New York Times kúpila portál
www.about.com. Hlavným problémom oboch
akvizícií bolo to, že nadobúdatelia ich kúpili v tom
čase, keď oba portály boli známe a mali vysokú
cenu, napriek tomu, že neboli ziskové. Menší
vydavatelia by sa neodhodlali na kúpu podobných
firiem. Východisko pre väčšinu vydavateľov
pozostáva v tom, aby financovali zaujímavé
myšlienky takými peniazmi, ktoré nebudú pre nich
záťažou, ale postačujúcimi na to, aby podporili
podnikateľské plány začínajúcich podnikateľov.
Autori správy si kladú dve otázky: Kde vziať
peniaze, ktoré je potrebné vložiť do podobného
investičného fondu? Skutočne chcete vkladať
peniaze do úplnej obnovy polygrafického zariadenia
o päť rokov?

Autori správy navrhujú základné postupy pre
nachádzanie stratégie.

1. Buďte pripravení na sebaobetovanie. Urobte
to radšej sami, ako by ste sa mali stať obeťou iných.
iTunes spoločnosti Apple by mal byť produktom
spoločnosti nahrávajúcej hudbu. Prečo spravodajské
služby Yahoo! Neboli vypestované organizáciou
z oblasti produkcie správ?

2. Nie je nevyhnutné byť prvým, myšlienky
nemusia byť unikátne. Zavádzanie produktu je
lepšie ako jeho nachádzanie. Overture bolo vy-
hľadávačom, ktorý ako prvý prišiel s koncepciou
plateného vyhľadávania. Google ju zdokonalil
v praxi. Koniec koncov IBM prišla na trhu neskôr
ako Apple, Atari a Commodore. Firma Dell sa stala
najlepšou v oblasti zavádzania inovácií, hoci ich
nevymýšľala.

3. Myslite o úrovni (miere) zisku, a nie
o objeme zisku. Noviny sú produktom výroby.
Väčšia časť ich výnosov ide na zaplatenie
typografických služieb, zariadenia a surovín.
V digitálnom svete sú servery a frekvencie –
ekvivalentom výdavkov na zariadenie a materiál.
Predstavujú však malú časť výdavkov na noviny.
Znamená to, že pri menších tržbách je ten istý
alebo väčší zisk.

Znamená to, že strategickým smerom pre
vydavateľov tradičných novín musí byť mixovanie

koktailu z tradičných novín s prvkami vyhľa-
dávačov a odkazmi a reklamným potenciálom
Google, portálovými možnosťami a perso-
nalizáciou ako pri My Yahoo, ktoré sú doplnené
možnosťami reklamy v rubrikách.

Každý vydavateľ by si mal opäť prehodnotiť
podnikateľskú misiu. To znamená:
®  Prechod z mechanického myslenia na

digitálne myslenie. Manažéri by mali previesť
účtovníctvo a riadenie ekonomických ukazo-
vateľov do digitálnej podoby.
® Neobmedzovať sa na vydávanie jedných

novín pre všetkých, ale zaoberať sa segmentáciou
trhu. Tlačený produkt nikde nevymizne. Ne-
zabúdajte si vyhľadávať nové trhy a nové
publikum.
® Začnite  s vytváraním sieťovo prepojených

internetových stránok. Poskytujte čitateľovi
tlačené noviny, ich internetovú verziu, blogy,
sprievodné internetové stránky a reklamné
internetové stránky.
® Zamestnávajte internetových programá-

torov s novinárskym vzdelaním, alebo novinárov,
ktorí sa v sieti cítia ako doma.
® Poskytujte údaje, ktoré upevnia vaše vzťahy

s od vás nezávislými internetovými operátormi.
® Dôverujte ľuďom a vnášajte sami dôveru.

Hovorí to Creig Newmark, zakladateľ Newmark
List. To by malo byť súčasťou novinárskeho kréda.
® Vydavatelia novín a iných tradičných

médií , rovnako ako majitelia televíznych
a rozhlasových staníc, by mali znovu objaviť
samých seba, pokiaľ majú na to ešte peniaze a iné
zdroje.

Zníženie výdavkov, rozumné využitie techno-
lógií a rozumný manažment ešte niekoľko rokov
budú pomáhať vydávať noviny generujúce zisk.
Avšak celkový úpadok v tomto odvetví je
nevyhnutný. Je ľahké ohliadať sa späť a hovoriť
o nevyužitých možnostiach. Už pred desiatimi
až dvadsiatimi rokmi bol dostatok šancí na
uvedomenie si reálneho stavu a úvah o možnom
vývoji trhu s informačnými službami. Nie všetci
počuli a počúvali a len malá skupina skutočne
konala. Hra sa neskončila pre tých vydavateľov,
ktorí majú dostatok zdrojov.

Mgr. VLADIMÍR BAČIŠIN,
e-mail: bacisin@nextra.sk
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ZO ZAHRANIČIA

Grécke médiá boli súčasťou prechodu
Grécka z tradičnej, národne orientovanej
spoločnosti na modernú, západne orientovanú
spoločnosť. Grécke médiá v uplynulých
desaťročiach boli spolitizované, stranícke
a ovládané zahraničnými programami. Po zmene
politických a ekonomických pomerov v Európe
a Grécku, grécke médiá ovládla anarchia.

TLAČ

Vplyvný sektor celoštátnej tlače koexistuje
s menej významnými  subsystémami regionálnej
a lokálnej tlače. Väčšina titulov celoštátnej tlače
patrí vydavateľom združeným v Asociácii
vydavateľov aténskej dennej tlače, ktorá tiež
zverejňuje oficiálne overované náklady hlav-
ných gréckych novín.

V súčasnosti vychádza v Grécku celkom
88 novín, z toho 9 ranníkov, 15 večerníkov, 22
nedeľníkov  a 17 týždenníkov. V kategórii
špecializovaných novín vychádza šesť eko-
nomických a 19 športových. (Tabuľka č. 1)

Politické noviny (ranníky, večerníky,
nedeľníky a týždenníky) sa najväčším dielom
podieľajú na celkových nákladoch novín, aj
keď tento podiel v posledných rokoch klesá.
Športové a iné noviny s podielom do 20 %
predstavujú druhú dôležitú skupinu. Zvyšujú
sa náklady ekonomickej tlače, avšak jej podiel
na celkových nákladoch tlače je zatiaľ malý.

Celkové náklady gréckych novín klesajú.
Zatiaľ čo v roku 1989 bol denný jednorazový
náklad v priemere  2,589 milióna výtlačkov,
v roku 2004 to bolo len necelé 2 milióny.
Citeľný bol pokles nákladov novín najmä po

Mediálne systémy v Európe – Grécko

SAMUEL  BREČKA

nástupe súkromnej televízie začiatkom
deväťdesiatych rokov. Napríklad v období
1989 – 1992 sa zo spomínaných 2,589 milióna
znížil na  1,867 mil. výtlačkov. Znižuje sa aj
počet výtlačkov denníkov na 1000 obyvateľov
a dnes dosahuje 67,7 výtlačkov, čím sa Grécko
zaraďuje na 47. miesto na svete za také krajiny
ako je Cyprus, Chile, nehovoriac o Slovensku,
ktoré je o 13 miest vyššie s priemerom 106,8
výtlačkov dennej tlače na 1000 obyvateľov.

V polovici deväťdesiatych rokov sa väčšina
gréckych printových médií nachádzala v ťažkej
hospodárskej situácii. Začiatkom nového
storočia sa situácia trochu zlepšila. V súčasnosti
je tlač druhým (po televízii) najdôležitejším
informačným zdrojom Grékov. Až na niekoľko
málo výnimiek väčšina novín má tabloidný
formát (alebo sa mu približuje). Z vlastníckeho
hľadiska je grécka tlač koncentrovaná v rukách
málo početnej skupiny vydavateľov.

K hlavným vydavateľom patria:

l Vydavateľská skupina Lambrakis,
ktorej patria dva denníky – večerník Ta Nea
a ranník To Vima s nedeľným vydaním To Vima
tis Kyriakis;
l Vydavateľská a tlačiarenská spoloč-

nosť Pegasus, ktorá vlastní večerník Ethnos
a nedeľník Ethnos tis Kyriakis;
l Vydavateľská skupina Tegopoulos,

ktorá vydáva  večerník Eleftherotypia a nedeľ-
ník Eleftherotypia tis Kyriakis;
l Kathimeriny, spoločnosť, ktorá vydáva

ranný denník Kathimerini a nedeľník
Kathimerini tis Kyriakis;
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l Tlačová skupina Elefteros Typos
s večerníkom Eleftheros Typos a nedeľníkom
Typos tis Kyriakis;
l Vydavateľská skupina Apogevmatini,

vydávajúca večerník Apogevmatini a nedeľ-
ník  Apogevmatini tis Kyriakis.

Spoločnosť Lambrakis je najväčšou vy-
davateľskou skupinou v Grécku, ktorá pod-
niká nielen v tlačovom sektore, ale aj v turizme,
pričom zároveň vlastní viacero terestriálnych
televíznych staníc (aj najsledovanejšiu
televíznu stanicu Mega), produkčných štúdií
a distribučných spoločností. Spoločnosť
navyše prevádzkuje najväčší internetový por-
tál v gréckom jazyku. Prvé dve vydavateľské
skupiny úspešne vydávajú aj inzertné noviny.

Väčšina titulov sa prezentuje aj svojím
elektronickým vydaním na internete, využí-
vaným najmä mladou generáciou čitateľov.

Väčšina spomínaných vydavateľov vydá-
va aj časopisy. Napríklad Lambrakis vydáva
Hi Tech, CD-ROM, RAM, mesačníky Marie
Claire, Cosmopolitan, To Paidi Mou Ki Ego,
TV-Zapping, ale aj ďalšie magazíny.
Tegopoulos vydáva Cinema, Idaniko Spiti,
Menu ke Alla a v spolupráci s francúzsko-
-talianskou vydavateľskou skupinou
Hachette Rizzoli aj časopisy Elle, MAX, Car
and Driver, Armonia, Astra ke Oroma a Lipon.

V sektore časopisov prebieha výrazná
segmentácia. Ešte pred desaťročím  sa tento
sektor skladal predovšetkým z univerzálnych,
programových a rodinných časopisov. Dnes
je situácia oveľa zložitejšia, pretože štruktúra
časopiseckej tlače je odrazom rôznorodých
záujmov čitateľskej verejnosti.

Špecializované časopisy (časopisy
záujmových skupín) sa dnes najväčšou mierou
podieľajú na nákladoch a predaji časopiseckej
tlače, zatiaľ čo univerzálne časopisy zazna-
menávajú pokles predaja. Drahé časopisy dnes
musia konkurovať bezplatným prílohám
denníkov, ktoré stále získavajú na obľube.

 ***

AUDIOVIZUÁLNE  MÉDIÁ

Obnova demokracie v roku 1974 znamenala
výrazný impulz pre rozvoj systému médií
v Grécku. Televízia sa čoskoro stala dominant-
ným médiom informácií a zábavy, zaujímajúcim
významné miesto v živote jednotlivca i celej
spoločnosti. Ústava z roku 1975 prvýkrát
definovala spoločenské poslanie gréckeho
rozhlasového a televízneho vysielania ako
služby verejnosti. Na druhej strane však
vytvorila možnosť prísnej štátnej kontroly
elektronických médií a ich využívania na
stranícke ciele vládnucich politických strán.

Ako vo väčšine európskych krajín sa
deregulácia vysielania začala rozvojom
súkromného rozhlasového vysielania.
V predvečer komunálnych volieb v roku 1986
umožnili opoziční konzervatívni primátori
Atén, Solúna a Pirea vznik súkromných
rozhlasových staníc v ich mestách, čím sa
narušil štátny monopol rozhlasového
vysielania. Úspešné spustenie súkromného
vysielania a následný zákon č. 1730 z roku
1987 o rozhlasovom a televíznom vysielaní
znamenali podnet pre radikálne zmeny
v gréckom rozhlasovom a televíznom
vysielaní, pretože nasledujúcim krokom bola
liberalizácia televízie.

Deregulácia televízneho vysielania začala
tým, že dvom televíznym spoločnostiam bola
pridelená provizórna licencia na vysielanie.
Z nich jedine Mega začala vysielanie v roku
1989. Antenna TV začala vysielať na Silvestra
toho istého roku, avšak bez licencie. Čoskoro
ju nasledovali ďalšie regionálne a lokálne
stanice, ktoré tiež nečakali na licenciu.

Deregulácia vysielania vyústila do vzniku
duálneho systému – verejnému a súkromnému.
Verejný sektor reprezentuje ERT (Grécka
vysielacia korporácia), ktorá prevádzkuje dva
celoštátne kanály ET1 a NET, regionálny kanál
ET3, systém teletextu, satelitné vysielanie pre
Grékov v zahraničí (ERT World) sedem
celoštátnych rozhlasových staníc, dve stanice
rozhlasového vysielania pre zahraničie,
devätnásť regionálnych rozhlasových staníc
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a programový archív. Na terestriálnych
frekvenciách ERT vysielajú aj satelitné kanály
ako CNN International, Euronews, Eurosport,
TV5, Cyprus Sat/RIK1, RAIUNO alebo SAT1.

Príjmy ERT tvoria predovšetkým koncesio-
nárske poplatky, ktoré sú vyrubované ako
príplatok ku všetkým účtom za elektrický prúd
bez ohľadu na to, či ich platiči vlastnia alebo
nevlastnia televízny alebo rozhlasový prijímač.
Dôležitou súčasťou príjmov sú príjmy z rek-
lamy. Časť príjmov tvoria štátne subvencie.
Napriek možnosti príjmov z koncesionárskych
poplatkov a z reklamy, verejnoprávna inštitú-
cia sa ukázala ako nedostatočne pripravená
čeliť konkurencii nových súkromných staníc
v súťaži o publikum a reklamné príjmy. Najmä
strata reklamných príjmov v prospech
súkromných staníc bola citeľná.

Najväčším konkurentom verejného sektora
sú komerčné televízne stanice. Historicky prvé
dve súkromné televízie Mega a Antenna TV už
v prvých rokoch svojej existencie získali
výraznú prevahu na trhu a najväčšie podiely
z reklamného koláča. Dve ďalšie – Sky TV a Star
Channel, spolu s viacerými menšími stanicami,
sa postupne pridávali. Po štarte prvej súkromnej
televíznej stanice (Mega) vyrástlo ako huby po
daždi množstvo regionálnych a lokálnych
televíznych staníc. Ich počet sa v súčasnosti
odhaduje na 160. Mnohé z nich vysielajú bez
licencie.

V sledovanosti sú na prvých pozíciách dve
veľké súkromné televízie Mega a Antenna a za
nimi dvojica Sky a Star. Podiel ostatných
súkromných televíznych staníc je podstatne
nižší. Podiel sledovanosti satelitných staníc
neprekračuje 4 percentá celkovej sledova-
nosti. (Tabuľka č. 2)

Prvé kroky v  deregulácii  rozhlasového
vysielania sa uskutočnili  začiatkom roka 1987,
kedy vznikli prvé dve súkromné rozhlasové
stanice Athens 98,4 FM (v Aténach) a Channel
1 (v Pireu).

V súčasnosti sa celkový počet rozhla-
sových staníc odhaduje na 1600. Podobne ako
mnohé televízne stanice, aj početné rozhlasové
stanice vysielajú bez licencie. Z hľadiska

vlastníctva ich možno rozdeliť na
verejnoprávne, obecné a súkromné. Veľká
väčšina rozhlasových staníc je v súkromných
rukách a má lokálny charakter. Verejnoprávne
a obecné  postupne strácajú poslucháčov
a tým aj príjmy z reklamy.

ŠTÁTNA  MEDIÁLNA  POLITIKA

Grécka štátna mediálna politika pôsobí na
dvoch úrovniach: Na mikroúrovni, kde rieši
celú škálu problémov spôsobených
neregulovanou dereguláciou (vysielacie
licencie, koncentrácia médií, problematika
autorských a príbuzných práv, zavedenie
pravidla transparentnosti do komerčného
mediálneho sektora), a na makroúrovni, kde
sa zaoberá plánovaním a vytváraním
nevyhnutnej „architektúry“ právnych a iných
operačných rámcov v záujme uľahčiť
a podporiť nové smery vývoja médií
(konvergencia médií,  telekomunikácií
a nových informačných a komunikačných
technológií).

Systém regulácie

Právny rámec činnosti médií obohatil zákon
2328 z roku 1995, ktorého cieľom bolo vytvoriť
nový operačný priestor pre súkromnú televíziu,
lokálny rozhlas a reklamný trh. Zákon sa usiluje
zmapovať situáciu a prijať sériu operačných
zásad v štyroch oblastiach:

1. Súkromná televízia: Zákon vymedzuje
podmienky pre udeľovanie a obnovovanie
licencií súkromným televíznym staniciam
a licenčné podmienky. Zároveň stanovuje celý
rad kritérií vo vzťahu k programom a reklame
v súlade s ustanoveniami direktívy Televízia
bez hraníc (zapracovanej do gréckej mediálnej
legislatívy v roku 1992), ako aj články, ktoré
sa dotýkajú ochrany osobnosti, súkromia, detí
a mladistvých, ako aj správneho používania
gréckeho jazyka.

2. Lokálny rozhlas: To isté, ako v pred-
chádzajúcom bode, ale s ohľadom na povahu
a funkcie lokálneho rozhlasu.

3. Mediálny  trh a tlač: Zákon stanovuje
rámec, v rámci ktorého sa môžu pohybovať
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reklamné aktivity verejného sektora. Zároveň
obsahuje celý rad opatrení na ochranu profesie
producentov audiovizuálnych produktov, ako
aj operačný rámec pre súkromné výskumné
agentúry v oblasti výskumu vysielania.
K najdôležitejším ustanoveniam tejto časti
zákona patria pravidlá transparentnosti
vzťahov medzi médiami. Dopĺňa ich článok
o regulácii tlače.

4. Záverečné ustanovenia: Určujú regulač-
ný rámec a právomoci ministerstva pre tlač
a masové médiá, rady pre rozhlasové a tele-
vízne vysielanie, ako aj právnických osôb pod
ich dohľadom.

Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie,
ktorá bola zriadená zákonom 1866 z roku 1989
na kontrolu verejnoprávneho i súkromného
vysielania, bola zákonnými úpravami viackrát
rekonštruovaná. Pôvodne mala iba poradnú
funkciu, čo spôsobilo prakticky jej nečinnosť.
V súčasnosti, keď má  väčšie právomoci, sa
borí s celým radom problémov, pretože pôsobí
ako nárazník medzi politikmi a prevádzko-
vateľmi vysielania.

MEDIÁLNE  ORGANIZÁCIE

V sektore tlače pôsobia dve hlavné orga-
nizácie zamestnancov a zamestnávateľov.
Prvou je Asociácia novinárov aténskej dennej
tlače, ktorá reprezentuje novinárov celoštátnej
tlače, a Asociácia vydavateľov aténskej
dennej tlače ako organizácie vydavateľov
hlavných denníkov v krajine. Asociácia
novinárov aténskej dennej tlače úzko
spolupracuje s Asociáciu novinárov dennej
tlače Macedónska a Trácka (v severnej časti
Grécka) ako aj s regionálnymi  združeniami
novinárov v iných častiach krajiny. Podobne
aténske združenie vydavateľov spolupracuje
s Asociáciou vydavateľov provinčnej tlače
a inými vydavateľskými združeniami.

Panhelénska konfederácia združení
zamestnancov ERT predstavuje hlavnú
organizáciu zamestnancov verejnoprávnych
médií. Väčšina väčších regionálnych súkrom-
ných televíznych staníc je zastúpená
v Asociácii regionálnych televíznych kanálov.

V oblasti veľkých Atén pôsobí Únia majiteľov
aténskych súkromných rozhlasových staníc. Sú
to dve hlavné združenia v súkromnom sektore.
K hlavným združeniam  mediálneho priemyslu
patria Združenie gréckych zadávateľov reklamy,
Združenie gréckych reklamných agentúr, a
Asociácia gréckych spoločností pre výskum
trhu a verejnej mienky.

V roku 1992 bol vytvorený spoločný výbor
na kontrolu systému merania televízneho
publika, v ktorom sú zastúpení predstavitelia
Asociácie helénskych spoločností pre výskum
trhu a verejnej mienky, Únie helénskych
zadávateľov reklamy, Únie helénskych
reklamných agentúr, ERT a súkromných
prevádzkovateľov vysielania.

V súlade so zákonom 2328 z roku 1995 pô-
sobí ako poradný a vedecký orgán tohto výboru
Ústav pre audiovizuálne médiá. Ústav je
vedeckým pracoviskom v rezorte ministerstva
pre tlač a masové médiá.

PERSPEKTÍVNY  VÝVOJ

Budúci vývoj dáva tušiť:
l Čoraz ostrejší boj médií o reklamné

zisky, čiže o čitateľov, poslucháčov a divákov.
Konkurenčný boj sa zostruje najmä kvôli
poklesu reklamných príjmov. Tento pokles ide
v značnej miere na vrub mediálneho zákona
2328 z roku 1995, ktorý nastolil prísnejšie
pravidlá transparentnosti vo vzťahoch médií,
mediálnych agentúr a zadávateľov reklamy.
Jeho dôsledkom bol aj nárast podielu novín
a časopisov na príjmoch z reklamy (z 10,8 %
v roku 1995 na 17,4 % v roku 1997 u novín
a z 13,9 % na 27,2 % u časopisov v tom istom
časovom období).
l Veľké rozšírenie mediálnej ponuky,

najmä v časopiseckom a rozhlasovom sektore
s čoraz väčším nárokom na množstvo
mediálnych obsahov. Toto rozšírenie ponuky
však zároveň  neznamená automatické
zvýšenie kvality obsahov a ich pestrosti.
Väčšia ponuka spravidla znamená viac toho
istého. To zároveň pr ináša čoraz viac
triviálností a čoraz menej kvality v mediálnom
obsahu. Pluralizmus mediálnej ponuky spolu
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aplikáciou komerčných pravidiel neprináša to,
čo na začiatku sľubovala deregulácia.
l Veľký nárast objemu televíznej reklamy.

Počet televíznych šotov v pracovných dňoch
narástol od roku 1990 z 220 na 1575 v roku
1997, t. j viac ako šesťkrát. A tento trend
pokračuje. Preto neudivuje, že televízni diváci
na jednej strane čoraz viac protestujú proti
takémuto parcelovaniu televíznych
programov a na druhej strane si osvojujú
obranné stratégie, ku ktorým patrí najmä čoraz

častejšie prepínanie z jedného kanála na
druhý.
l Zostrovanie finančného zápasu medzi

médiami. Zatiaľ čo ceny reklamných šotov
v televízii klesajú, ceny reklamy v tlačených
médiách narastajú. Tým sa zmenšuje pôvodne
veľký rozdiel medzi televíznou (rozhlasovou)
reklamou a reklamou v tlači.
l Vznik nových mediálnych podnikov

v dôsledku pokračujúcej koncentrácie
a diferenciácie mediálneho prostredia
v Grécku.
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Začiatky sociálnodemokratickej robotníckej
tlače na Slovensku

DANUŠA  SERAFÍNOVÁ

Hoci industrializácia Slovenska v druhej polovici 19. storočia
nepokračovala takým rýchlym tempom ako tomu bolo v západnej Európe
a USA počet priemyselných robotníkov stúpal a postupne si začali
uvedomovať spolupatričnosť. Vplyv na to mali aj robotníci, ktorí
odchádzali za prácou do priemyselne vyspelých krajín, kde prichádzali
do styku s už organizovaným robotníctvom a po svojom návrate si chceli
podobné spolky založiť resp. stranícky sa angažovať aj doma.

„Program sociálne demokratickej strany je nielen nám, ale
i Lábancom a Záhoranom dobre známy, lebo sa stýkame s Rakušanmi,
ktorí sú nám v tomto príkladom. V Uhorskej Vsi sú robotníci väčším

dielom organizovaní, ale v Rakúsku, poneváč sú tam zamestnaní, oni chcú ale vo svojej vlasti
organizáciu si založiť“,* písalo sa v liste čitateľov redakcii podpísanom ako Hochstettňané.1

Za roky „pomalého ale trvalého udomácňovania sa socialistických ideí medzinárodného
robotníckeho hnutia v Uhorsku“ bývajú označované sedemdesiate a osemdesiate roky 19.
storočia.2

Prvý významný robotnícky spolok v Bratislave vznikol už v roku 1869 ako Robotnícky
vzdelávací spolok v Bratislave. V roku 1870 ho premenovali na Prvý robotnícky vzdelávací
spolok Napred (Vorwärts). Všeobecná robotnícka strana Uhorska vznikla v máji roku 1880.
Zjazdu sa zúčastnili aj robotníci zo Slovenska.

Prvý týždenník neorganizovaného sociálnodemokratického robotníctva na Slovensku
vôbec vychádzal v Košiciach pod názvom Sozial-Oekonomisches Volksblatt. Dohromady
vyšlo 8 čísiel tohto periodika. V rokoch 1879 a 1880 vyšlo v Bratislave spolu 28 čísiel
dvojtýždenníka sociálnodemokratického robotníctva Die Wahrheit, ktorého redaktorom bol
Karol Hanzlíček. Po jeho zakázaní K. Hanzlíček vydával v roku 1881 periodikum Zeitgeist,
orgán pre sociálne vedy a záujmy robotníkov. Vyšli však iba 4 čísla.3

Prvým významným sociálnodemokratický orgánom na území dnešného Slovenska bol
nemecký týždenník Westungarische Volkstimme. Začal vychádzať v roku 1902 ako príloha

REMINISCENCIE

* Prepisy textov z novín zodpovedajú originálom.
1 Slovenské robotnícke noviny, 1907, roč. 4, č. 8, s. 8 (krátené).
2 HRONSKÝ, M. Robotnícke hnutie na Slovensku do roku 1918. In Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na

Slovensku. Bratislava : T.R.I. MÉDIUM, 1996, s. 23.
3 POTEMRA, M. Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918. Martin : Matica

slovenská, 1963, s. 72 – 73.
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úradného tlačového orgánu Sociálnodemokratickej strany Uhorska v Budapešti, Népszava-
Volksstimme, od 23. januára 1903 vychádzal v Bratislave najskôr ako samostatný týždenník,
neskôr tri razy a napokon dva razy v týždni až do roku 1918. Programovo sa orientoval na
Sociálnodemokratickú stranu Uhorska. 4 Spolu s mesačníkom Slovenské robotnícke noviny
(1904 – 1909), neskôr týždenníkom Robotnícke noviny (1909 – 1918) v Bratislave a týždenníkom
sociálnodemokratickej strany na východnom Slovensku Kassai Munkás (1907 – 1914)
v Košiciach tvorili základnú tlač robotníctva na Slovensku v posledných decéniách podunajskej
monarchie.

Najstaršími časopismi slovenského robotníctva boli mesačníky Nová doba a Zora.
Mesačník Nová Doba s podtitulom orgán robotníctva slovenského vychádzal v Budapešti

ako v rokoch 1897 až 1899. Začal vychádzať 1. mája 1897, od 1. septembra 1898 do do 1. marca
1899 bolo jeho vychádzanie prerušené, zanikol 1. júla 1899. Na poste zodpovedného redaktora
sa vystriedali Gustáv Švéni, Matej Šuňavec, Štefan Martinček. Vedúcim redaktorom bol
František Tupý, vydavateľom Š. Martinček. Periodikum Zora s podtitulom národo-hospodársky
časopis malo vychádzať mesačne v Budapešti. Vyšlo však len jedno číslo 15. mája 1897.
Zodpovedným redaktorom bol Gustáv Švéni, vydavateľom František Tupý. Oba časopisy,
ako uvádza M.Potemra, sa mali dopĺňať na dvojtýždenník. Slovenskí sociálni demokrati sa
takto vyhli ustanoveniam uhorského tlačového zákona o zložení potrebnej kaucie (12 000
korún) na vydávanie politického týždenníka.5

V prvom a jedinom čísle mesačníka Zora pod titulkom Čo chceme ? na titulnej strane
priniesli socialisti svoj program, ktorý chceli presadzovať aj cestou svojej tlače.

 „Vy, čo pilnou rukou chlieb svoj vyhladávate, a pritom kolko rázi hladom smierate,
všetko svojou usilovnou prácou udržujete a pritom žiadnych práv nepožívate, založili sme
tlač, ktorej úkolom je, Vám vo vašich biedach dobrým učiteľom a radcom byť…

Ty o svojej sile však nevieš. Ty nevieš, jak bys sám sebe odpomôcť mohol. Tebe treba
učiteľa, vodcu, radcu a pomocníka v tomto veľkom kultúrnom boji, a tým bude tebe v každom
ohľade naša nami založená tlač. Predním úkolom našej tlače je, ľud vychovávať tak, by
ľudskú svoju dôstojnosť napred poznal a potom svoje a za svoje svúté práva bojovať schopný
bol…“6

V programe, na ktorom si stáli, a ktorým sa chceli v svojej tlači riadiť, žiadali rovnosť ľudí
bez ohľadu na pohlavie a na národnosť, slobodu spolčovania, zhromažďovania, tlače,
osemhodinovú pracovnú dobu, sociálne a zdravotné poistenie, bezplatné školstvo, účasť
ľudu na tvorbe zákonov.

Časopis Nová Doba, ktorý pokračoval vo vychádzaní, bol predmetom prenasledovania a
tlačových procesov, jeho zodpovedného redaktora Gustáva Švéniho dokonca vykázali
z Budapešti. Podpory sa časopisu nedostalo ani od Sociálnodemokratickej strany Uhorska.

Po zániku Novej Doby nemali slovenskí sociálnodemokraticki orientovaní robotníci časopis,
ktorý by zastával ich záujmy ako celku. V slovenčine vychádzalo len odborárske periodikum
Staviteľský robotník, aj to len od roku 1903. Prvý významný slovenský robotnícky časopis sa
podarilo založiť až v roku 1904 za finančnej podpory zo strany vedenia Československej
sociálnodemokratickej strany robotníckej pre Dolné Rakúsko. Prvé číslo mesačníka Slovenské

4 Sociálnodemokratická strana Uhorska bola založená na ustanovujúcom zjazde, ktorý sa konal 7. a 8.
decembra 1890 v Budapešti.

5 POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Martin : Matica slovenská,
1958, s. 33.

6 Zora, 1897, roč. 1, č. 1, s. 1 (krátené).
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robotnícke noviny, s podtitulom Časopis hájící
zájmy pracovného ľudu slovenského, od č. 5
Časopis pre hájenie pracovného ľudu sloven-
ského vyšlo v Bratislave 1. októbra 1904.
Zodpovedným redaktorom a vydavateľom bol
Gustáv Bončo, ktorého v auguste 1908
vystriedal Pavel Černák.

Na ôsmich stranách tohto mesačníka
nachádzali čitatelia informácie o dianí v robot-
níckom svete v monarchii i mimo nej, výzvy na
boj za všeobecné volebné právo, za slobodnú
účasť na robotníckych zhromaždeniach, za
slobodu tlače a vierovyznania a právo národov
na sebaurčenie. Nemenej časté boli výzvy na
predplácanie robotníckeho časopisu, ktoré boli
dôkazom toho, akú dôležitú tribúnu pre sociál-
nych demokratov predstavovala tlač.

„Tvrdenie, dľa ktorého je tlač v dnešnom
svete tým najvýznamnejším činiteľom ba
najväčšou mocou je davno skusena a dokaza-
na vec, ponevač ona na vyvin spolčenskeho
života z najväčším vlivom vládze. Človeka
dnešnej doby si ani pomysleť nemožeme bez
tlače a písomníctva, lebo veď jedine tieto
poskytujú vhľad do hospodárskeho, politického a všeobecne spoločenského života…

V ľudskej spoločnosti len tiestrani a triedy žijú, ktoré majú a poznajú písmenu, t. j. tlač.
Tie, ktoré nemajú časopisov alebo akej kolvek sústavnej literatúri, sú také, ako keď by

ani nežili. A keď predsa žijú, je ich živorenie len telesné, v duševnom živote ale nazujímajú
žiadneho miesta, v tomto samom, ich mysel, vôla a žiadosť nie že sa neuplatnuje ale ani
vôbec k výrazu ne prínde. Chybuje k tomu prostriedok: časopis, tlač…

Vyvinujúcej, za právo ľudské a za mocou bojujúcej triede a strane je teda časopis taký
nevyhnutedlne potrebný prostriedok, že bez neho sa tejto jestvovanie ani nedá mysleť. Čo
jednotlivému človeku hlava a mysliaci modzog, to jednej triede časopis… Stohoto sa
dozvedáme, čo máme podujať, čo sme už dosiahli a aký výhľad máme tak v blízkej ako aj
vzdialenej budúcnosti k dosaženiu nových posícií a konečne ciela… “7

„Preto sa musí každý slovenský robotník vynasnažovať natom, aby „Slovenské
robotnícke noviny rozširoval, a týmto nových predplatitelov nadobýval. Kde sa len s jedným
slovenským robotníkom síjdeme, ktorí nečíta náš časopis, musíme si byť toho povedomý, že
mám predsebou človeka, ktorí napredovanie slovenského robotníctva preukazuje, tomuto
musíme pochopujúcim spraviť, že on zameškáva veľkú povinnosť, keď orgán slovenského
robotníctva nečíta a k zabezpečeniu jeho jestvovania neprispieva…“8

 Závažné príspevky bývali nezriedka umiestnené na vnútorné strany periodika,
pravdepodobne aby ušli zraku cenzora, resp. ako ho oni nazývali „štátneho fiškusa“. Jedným
z nich bol aj nasledujúci príspevok.

7 Časopis – mocný prostriedok osvety. In Slovenské robotnícke noviny, roč. 1, č. 2, s. 1 (krátené).
8 Kto nečíta In Slovenské robotnícke noviny, 1904, č. 2, s. 5.
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„Sloboda a jej ochrana.
Všeobecné volebné právo môže mať pre ľud len vtedy cenu, keď ľud prežíva úplnú

politickú slobodu, aby toho svojho práva mohol v svoj prospech využitkovať. Preto sociálne
demokratická strana domáha sa všeobecného práva volebného odstranenie všetkých
zákonov, ktorými má byť obmedzený voľný prejav mienky, jakož i právo spolčovania a
shromažďovania. Prvým predpokladom pravej občanskej slobody je   s l o b o d a t l a č e ,
o ktorej tiež v Uhorsku slyšíme veľmo často hovoriť.

Tlačový zákon pochádza z roku 1848. Jak slobodomyselný ten zákon je, môžeme poznať
z toho, že zpátočnícky spisovatel  A n t o n í n  C s e n g e r y  hovoril, keď na sneme bola predloha
tohoto zákona prejednávaná, že keby sa predloha táto stala zákonom, že odhodí a zlomí svoje
pero. Teraz už cez 50 rokov ten tlačový zákon máme a o volajakej slušnej reforme neni chýru.
Terajší minister  P o l ó n y i  vraj chce tlačový zákon opraviť, ale nie snáď zlepšiť, ale zhoršiť.
Tlačový zákon dovoluje štátnemu fiškusovi zhabať časopis po výjdeniu. Teraz ale vláda ešte
chce, aby už pred výjdením časopisu mohla byť prevedená štátnym fiškusom konfiškácia, takže
by sme mali potom tiež takú tlačovú ,slobodu‘ ako v Rusku.

Uverejní-li časopis článok, ktorý dľa mienky štátneho fiškusa je závadný, je obžalovaný
pre článek písateľ, není-li tento vypátraný, musí za článok tento zodpovedať zodpovedný
redaktor. Keď je aj prevedená konfiškácia, môže štátny fiškus vzdor tomu podať na písateľa
obžalobou, ačkoľvek vlastne žiadny prečin nemohol byť spáchaný, pretože konfiškáciou
bola vziata možnosť časopis rozširovať a tým prečinu sa dopustiť.

Vedľa tlačových procesov, ktoré spojené sú s velikými výlohami a žalárovaním redaktorov,
čím existencia časopisov vôbec je ohrožená, trpia časopisy i na to, že musia chcejú-li viac ako
raz mesačne vychádzať jako politický časopis, složiť k a u c i u vo výške 11 000 korún. …

Ale to nestačí vládnúcim kruhom v Uhorsku, že rozvoj socialistickej tlače týmto spôsobom
prekážajú; ony tiež k o l p o r t á ž časopisov obmedzili tým, že županom, po prípade
mešťanostom dali do rúk právo udelovať volnú kolportáž časopisov. Že socialistickým
časopisom sa toto právo volnej kolportáže neudeluje, rozumie sa v Uhorsku samo sebou. Ale
na tom ešte není dosť. Každý jednotlivý slúžny, môže prekaziť rozširovanie časopisu
socialistického v obvodu svojej pôsobnosti. Že tým tlač socialne demokratická, zvlášť však
naša slovenská je poškodovaná, môže si každý domysleť, kto zná myšlienky a činy našich
slúžnyc…“ 9

Za príspevky podobného typu aj za kreslenú politickú satiru uverejňovanú v každom čísle
boli Slovenské robotnícke noviny predmetom veľkého množstva tlačových pravôt a iných
perzekúcií. Objektom veľkého počtu z nich bol Emanuel Lehocký, nesporne najvýraznejšia
osobnosť slovenského robotníckeho časopisectva z pred roku 1918.

„Persekúcia slovenskej tlači sociálne demokratickej. Súdr. Lehocký odsúdený na dva mesiace
štátneho väzenia a 600 kor. Pokuty. – Nové konfiškácie. – Ďalšie štyri tlačové pravoty.

Prešporský štátny fiškus má ctižiadosť veľmi pochybnej ceny, a preto chce dokázať celému
svetu, že vie nielen slovenskú tlač národnostnú než tiež sociálne demokratickú prenasledovať
najhroznejším spôsobom. Ani jedného týždňa neuplyne, aby niektorý z časopisov sociálne
demokratických nevzbudil pozornosť pána fiškusa a nepadol za obeť jeho konfiškačným
chúťkam…

Pravota súdr. Lehockého.
Vo štvrtok popoludní konalo sa líčenie proti súdr. Lehockému pre poburovanie proti

kapitalistickej a veľkostatkárskej triede. Súdu predsedal president Petöcz. ‘Žalobu

9 In Slovenské robotnícke noviny. 1907, roč. 4, č. 1, s. 2 (krátené).
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zastupoval štátny fiškus Gloss a obžalovaného hájil súdr. Dr. Singer. Ako tlumočník bol
prítomný dr. Ochaba

Za porotcov boli vylosovaní: Ján Werner, majiteľ domu…Sílárd Pachner, plukovník na
pensie… barón Elek Clauer, m. úradník…

A títo majitelia domov, plukovníci a baróni mali súdiť socialistu. Aký div, že sa stal
obeťou triednej justície…“ 10

Od septembra 1906 do apríla 1909 vychádzal v Bratislave paralelne s mesačníkom Slovenské
robotnícke noviny aj mesačník Napred ako slovenský orgán Sociálnodemokratickej strany
Uhorska. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom bol Emanuel Lehocký, neskôr Ján Pocisk.
V čísle prvom z 15. septembra 1906 na strane prvej sa vydavateľtvo a redakcia prihovorili
robotníkom, súdruhom aj takto:

„Slabá a hanobená slovenská žurnalistika robotnícka sa tiež utešene vzmáha. Vzdor
persekúcií zo strany úradov, neporozumení vlastních naších ľudí a nepriazne nepriateľov
razí si slovenská robotnícka tlač cestu do robotníckych domácností a do srdca slovenského
ľudu. Ona je učiteľkou nevedomých, potešiteľkou ochabnutých, povzbuditeľkou klátiacich
a vodkyňou bojujúcich, v nej zrkadlia sa všetky naše túžby, naše zápasy o vúčší kus chleba
a práva, z nej hovoria k nám naše ideale a ciele…“ 11

Noviny boli redigované v rovnakom duchu ako Slovenské robotnícke noviny.
V úvodníkoch čitateľ často mohol nájsť aj polemiku s vládnou tlačou.

„Obielené hroby.
Vládne slovenské noviny pustily sa zas

do sociálnej demokracie. Všetko špatné, na
čo človek len pomysleť môže, válajú na hlavu
strany sociálno-demokratickej. Vykladajú,, že
sociálna demokracia je príčinou všetkej bie-
dy. Teda nie to, že veľkostatkári a fabrikanti,
súc v držaní všetkých výrobných prostried-
kov, touto svojou hospodárskou nadmocou,
zaviňujú úpadok pracujúceho ľudu…, než
dľa názorov vládneho šmoka jedinou príči-
nou biedneho stavu nášho ľudu je sociálna
demokracia, ktorá pracuje k odstráneniu
nesnesiteľných hospodárskych pomerov, pod
ktorými dnes ľud trpieť musí.  Ale na
luhaninách mu nič nezáleží. Lož ho zrodila
a lžou zanikne…“12

Koncom apríla 1909 došlo k zlúčeniu mesač-
níkov Slovenské robotnícke noviny a Napred,
ktoré od 1. mája 1909 až do roku 1918 vychádzali
v Bratislave ako týždenník pod názvom Robot-
nícke noviny s podtitulom Slovenský orgán
Sociálnodemokratickej strany Uhorska. Prvým

10 In Slovenské robotnícke noviny, č. 12, roč. 4, s. 1 (krátené).
11 Robotníci! Súdruhovia! In Napred, 1906, roč. 1, č. 1, s. 1 (krátené).
12 Napred, roč. 3, č. 8, s. 1 (krátené).
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zodpovedným redaktorom a vydavateľom bol
Emanuel Lehocký, ktorého neskôr na určité
obdobie vystriedali na poste zodpovedného
redaktora Štefan Príkopa a Ján Pocisk, na poste
vydavateľa Andrej Kubál a Ján Pocisk.

Na šiestich až ôsmich stranách teraz už
týždenne bojovali za práva robotníkov i za
národné práva slovenského ľudu. Promptne
informovali o dianí v sociálnodemokratickom
tábore vo svete i v Uhorsku. Všímali si aktivity
socialistickej internacionály, odmietali
stupňujúcu sa militarizáciu. V otázke práva
slovenského národa na sebaurčenie boli
zajedno so slovenským národným i ľudovým
prúdom, hoci sa vo veci ostatných požiadaviek
s nimi spravidla rozchádzali.13 V tomto boji
redakčne Emanuelovi Lehockému pomáhal
a Robotnícke noviny po žurnalistickej stránke
povzniesol český publicista Edmund Borek.

Robotnícke noviny boli jedným z mála
slovenských novín, ktoré napriek ťažkostiam
vychádzali aj cez 1. svetovú vojnu. Pretože
slovenskí sociálni demokrati najmä v otázkach
národnostných nachádzali na strane Sociálnodemokratickej strany Uhorska málo pochopenia,
čoraz viac sa zbližovali s českými sociálnymi demokratmi. Patrili k tým, ktorí sa zaslúžili o vznik
Československej republiky. Dňa 19. decembra 1918 vyšli už ako Časopis slovenskej
sociálnodemokratickej strany v Československej republike. Na titulnej strane priniesli príspevok
s názvom Narodil sa…, v ktorom sa sústredili na povinnosti, ktoré čakajú sociálnych
demokratov a nielen ich, v nasledujúcom období, aby nebezpečie vojen bolo navždy zažehnané.
Ľudí bolo treba vychovať. Výborným prostriedkom výchovy sa opäť mal stať časopis.

„Nemáme dostatok vzdelávacích pomôcok, ale živé slovo v organizácii a na schôdzi,
každé písmenko časopisu, musí nám byť pobádateľom v boji za vzdelaním a lepšiu budúcnosť.
Do bytu robotníka patrí v prvom rade robotnícky časopis. Ten musí byť náš radca, ten musí
byť náš vodca. Naše slová pobádania, povelu a kázne, naše slová zastávania a ochrany,
môžu v prvom rade byť uskutočnené v svojskom časopise. Preč s muchotrávkami. Akiste
budeme mať hojný výber časopisov slovenských, tieto musia nám aspoň zo začiatku našej
slobody v Československom štáte, nahradiť riadne knižnice, musia nám byť literárnou
pomôckou. Heslom každého presvedčeného slovenského robotníka musí byť: „Všetko pre
rozšírenie a zmohutnenie našich Robotníckych novín!“14

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

13 Útoky sa dotýkali najmä kňazov, ktorých často pejoratívne nazývali „kutnášami“, ochrancami tmy.
Rozprestierajúca sa tma. In Slovenské robotnícke noviny, roč. 4, č. 9, s. 1.

14 Narodil sa. In Robotnícke noviny, 1918, roč. 15, č. 51/52, s. 1 (krátené).
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Sedem
vývojových etáp filmu

Pohyblivý obraz bol vedecky známy dávno
predtým, ako ľudia zistili a začali využívať jeho
umelecké a komerčné možnosti. Jedným
z prvých pokrokov v tomto smere bol spis
anglického vedca Petra Marka Rogeta z roku
1824, ktorý formuloval princíp „stálosti obrazu
vo vzťahu k pohybujúcim sa objektom“
(Persistence of Vision with Regard to Moving
Objects). Tento princíp hovorí, že ľudské oko si
zachováva obraz o niečo dlhšie, ako ho
v skutočnosti vidí. Rogetov spis inšpiroval
vedcov, aby skúmali rôzne možnosti na
demonštráciu tohto princípu. V Európe
i Amerike sa ručne kreslené obrázky animovali
(oživovali) pre zábavu pomocou zariadení, ktoré
sa stali obľúbené v salónoch strednej triedy.

Tieto zariadenia na projekciu pohyblivých
obrázkov sa postupne zdokonaľovali. Po
vynájdení fotografie a jej technickom
zdokonalení v polovici 19. storočia fotografia
nahradila kresby v týchto prístrojoch.
Koncom storočia už snahy vedcov smerovali
k vynájdeniu kamery, ktorá by bola schopná
zachytávať pohyblivý obraz.

Z historického hľadiska možno vývoj filmu
rozdeliť do siedmich časových období. Prvé
obdobie predstavuje prehistóriu, čiže technický
vývoj, ktorý viedol k vynájdenia filmovej

HESLÁR MEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

techniky. Druhé sa začína roku 1895 a končí  sa
rokom 1912 a predstavuje obdobie krátkych
filmov. Tretia je éra nemého filmu v rokoch 1913
– 1927. V roku 1928 sa začína éra zvukového
filmu. Piata etapa začína v roku 1939 spolu so
začiatkom II. svetovej vojny. Počas tohto
obdobia bol vývoj európskeho filmu takmer
úplne izolovaný od Ameriky. Povojnové
obdobie je šiestym a časový úsek po roku 1960
siedmym obdobím vývoja filmu. Pochopiteľne,
tieto obdobia môžu byť členené aj detailnejšie
a najmä obdobie po nástupe videa sa dá
charakterizovať ako ďalšia samostatná etapa
vývoja filmu.

1.  ZAČIATKY

Aj keď sa vynález filmovej kamery
pripisuje Thomasovi Edisonovi, jeho práca
vychádzala z experimentov viacerých
predchodcov. V roku 1891 Edison získal patent
na kinematograf alebo filmovú kameru
a kinetoskop, čiže prístroj, ktorý umožňoval
divákom sledovať film cez malé kukátko.
Keďže kinetograf vážil asi tonu a ťažko sa
s ním pohybovalo, Edisonove filmy sa
nakrúcali v pohyblivých štúdiách. Štúdiá sa
premiestňovali kvôli slnečnému svetlu.
Filmované osoby alebo zvieratá sa nakrúcali
osvietené slnkom na čiernom pozadí. Prvé
filmy privítali diváci s nadšením, ale Edison
sa sústredil na iné projekty. Podobne ako
fonograf, aj kinematografiu prenechal Edison
na komerčné využitie iným.

1.1 Začiatky filmu v Európe

Francúzski bratia Auguste a Louis Lu-
mièrovci vyvinuli prenosnú filmovú kameru,
ktorá bola kombinovaná s projektorom
(premietačkou). Lumièrovci predviedli divákom
svoj prvý film v suteréne parížskej kaviarne
Grand Café v decembri roku 1895. Ich prvé filmy
na rozdiel od Edisonových neboli hrané.
Dokumentárne zachytávali odchod robotníkov
z fabriky, odplávanie lode z prístavu alebo rybí
trh v Marseilles.

Rubriku vedie doc. PhDr. S. Brečka, PhD.
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V nasledujúcich rokoch nakrúcanie
takýchto príležitostných krátkych snímok po
celej Európe prerástlo do filmového priemyslu.
Vo Francúzku Lumièrovci popri výrobe
projektorov pokračovali v nakrúcaní záberov
reálneho sveta, ktoré by sa dnešnou
terminológiou dali označiť ako dokumentárne
filmy. Z umeleckého hľadiska nadviazali
nevedomky na naturalizmus. Zachytávali
nekomentované scény z každodenného
života, ktoré udivenému publiku poskytovali
nový spôsob vnímania sveta. Zo série
takýchto momentiek sa postupne vyvinulo
filmové spravodajstvo (filmový týždenník,
Wochenschau, News-reels), ktoré sa rozšírilo
po celom svete, často predvádzané putujúcimi
komediantmi v krčmách a hostincoch. Po
krátkej dobe však záujem ľudí o monotónne
zábery ľudí a sveta okolo nich ustal a tak už
v roku 1898 sa Lumièrovci stiahli z filmovej
produkcie a sústredili sa výlučne na výrobu
kamier a projektorov.

Na rozdiel od dokumentárnych filmov
Lumièrovcov boli filmy vyrábané v Edisono-
vých štúdiách viac divadelné (hrané). Pred
kamerou v nich vystupovali cirkusoví umelci,
tanečníci a dramatickí umelci.

Krátky film v Európe

Prvým filmovým tvorcom, ktorý objavil
tvorivé možnosti filmu bol francúzsky kreslič
a majiteľ divadla Georges Méliés (1861 – 1938).
V roku 1896 dokázal, že filmom možno nielen
zachytávať, ale aj interpretovať život. Nakrútil
sériu krátkych (tzv. jednokotúčových) filmov,
ktoré dokumentovali naratívny (vyprávačský)
potenciál nového média. Zrodil sa krátky film.
V štúdiu na okraji Paríža Méliés v desaťdiel-
nom filme rekonštruoval Dreyfusov súd (1899)
a v dvadsiatich scénach nakrútil Popolušku
(1900). Do histórie filmu sa však zapísal najmä
zásluhou svojich fantastických príbehov ako
Cesta na mesiac (1902), v ktorých ako prvý
využil trikové možnosti pohyblivej kamery.
Jeho krátke filmy sa stali skutočným hitom pre
publikum a získali si medzinárodný obdiv. Aj
keď sú v súčasnosti považované za kuriozity,

v skutočnosti predstavujú dôležitý základ
filmovej techniky.

V tomto období boli Francúzi priekopníkmi
filmového priemyslu v Európe a svojimi
krátkymi filmovými snímkami sa dokázali
presadiť aj v zahraničí. Známe boli najmä
filmové spoločnosti Pathé (1903) a Gaumont
(1910).

V Nemecku začínal s nakrúcaním filmov
optik Oskar Messter, ktorý v roku 1896
zostrojil projektor s tzv. „maltézskym krížom“,
mechanizmom, ktorý prerušuje kontinuálne
prevíjanie filmu pred osvetľovacou lampou
a ktorý sa prakticky používa dodnes. V roku
1897 dostal Messter povolenie nakrútiť cisára
Wilhelma II., ktorý sa následne stal veľkým
priaznivcom tejto techniky a využíval ju ako
médium na vlastnú prezentáciu. Už vtedy
Messter nakrúcal krátke hrané filmy, ktoré
premietal vo vlastnom umeleckom kine na
berlínskej Friedrichstrasse. Bolo to prvé
stabilné kino v Nemecku. V roku 1900 založil
firmu Projection GmbH, ktorá sa neskôr
rozdelila na dva podniky – na výrobu filmov
a na výrobu projektorov. Ten prvý sa neskôr
stál súčasťou UFA.

1.2 Začiatky filmu v USA

V USA začínal film v približne v rovnakom
čase ako v Európe. 16. apríla 1896 bolo v New
Yorku prvé verejné predstavenie. Od tých čias
putovali premietači s projektormi Thomasa A.
Edisona po krajine a predvádzali jednokotúčové
filmy, trvajúce asi 6 minút. Rozdiel oproti Európe
bol v tom, že novú techniku využívali aj staršie
odvetvia zábavného priemyslu, napr. varietne
divadlá. Divadlo navyše úplne neúmyselne
pomohlo filmu, keď pri štrajku hercov v roku
1900 museli majitelia divadiel nahradiť pôvodný
program filmovými predstaveniami. Od roku
1902 sa mnohé divadlá preorientovali na film, až
kým v roku 1905 jeden podnikateľ otvoril kino,
ktoré bolo výlučne určené na filmové
predstavenia.

Aj ekonomicky sa americký film uberal
trochu iným smerom, nakoľko kontrola nad
uvádzaním filmov pripadla do rúk produkcie.
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Týmto spôsobom sa monopolista Edison chcel
presadiť voči konkurentom. Okrem toho vlastnil
technické patenty a zavádzal štandardné
formáty. V konkurenčnom boji sa neraz
uplatňovali mafistické metódy. To viacerých
filmárov donútilo opustiť východ a presídliť na
západ, do predmestia Los Angeles, do
Hollywoodu. Tu bolo priaznivejšie nielen
počasie, ale aj náklady na filmovú produkciu.

Hraný film

Dokumentárny štýl bratov Lumièrovcov
a dramatické fantázie Méliésa boli východiskom
pre amerického vynálezcu Edwina S. Portera
(1870 – 1941), ktorý sa zvykne označovať za
otca hraného filmu. Porter pracoval v Edisono-
vom štúdiu, a tu v roku 1903 nakrútil prvý veľký
americký film Veľká vlaková lúpež. Osem-
minútový film výrazne ovplyvnil vývoj
filmového umenia takými inováciami ako
kombinovanie scén z rôznych miest a rôznych
časových období. Porter sa takto zaslúžil
o zavedenie strihu, jednej zo základných techník
filmovej tvorby. Film Veľká vlaková lúpež mal
veľký úspech a pripisuje sa mu zásluha, že zmenil
film na masové umenie. Väčšina filmov tých čias
boli krátke komédie, dobrodružné príbehy alebo
filmové záznamy vystúpení popredných
dobových umelcov.

Kino

Postupne sa premietanie filmov zo sute-
rénu presťahovalo do divadiel, operných
a hudobných domov. Ich majitelia ponúkali
návštevníkom krátke filmy ako dodatky
k pravidelným predstaveniam, ako výplň
prestávky alebo atrakciu. Čoskoro im venovali
jeden alebo dva večery do týždňa. Na prelome
storočia sa objavili prvé kiná a s popularitou
filmu sa rýchlo šírili po celých Spojených
štátoch. Keďže predstavenie stálo iba päť
centov, kiná dostali pomenovanie nickleo-
deons, čo bola kombinácia slov „nickel“
(niklová minca v hodnote 5 centov) a „odeon“,
francúzskeho názvu divadla.

Päťcentové filmové divadlá (kiná) boli často
normálne budovy s pestro vymaľovanou

fasádou, aby lákali návštevníkov. Okolo roku
1912 sa éra týchto lacných kín skončila, lebo
majitelia kín začali stavať filmové paláce,
honosné budovy, určené výlučne na filmové
predstavenia. Aj keď ich primárnym účelom boli
filmové predstavenia, mnohé z nich mali aj
tradičné javiská, orchestriská, šatne a iné
vybavenia pre živé predstavenia, takže ich
majitelia mohli ponúkať divákom širokú ponuku
zábavy..

Kino nastúpilo víťazné ťaženie aj v Európe
– čo sa dá vyčítať z nasledovných údajov:
V roku 1905 bolo v Berlíne 16 kín, ale už o dva
roky sa ich počet zvýšil na 139 a v roku 1913
ich už bolo 205 s celkovým počtom 50 000
sedadiel. Stali sa obľúbeným návštevným
miestom najmä robotníckych rodín. Film sa stal
masovým médiom, proti ktorému útoky
intelektuálov a pedagógov (ako sa neskôr
ukázalo) nič nezmohli.

2.  AMERICKÝ  NEMÝ  FILM

Prvé filmy neboli ozvučené. Okrem iného
to znamenalo, že dej musel byť pochopiteľný
z diania na filmovom plátne. Akonáhle bol dej
trochu zložitejší, bolo nutné prerušiť film
titulkami, ktoré povedali aspoň to najnutnejšie.
Nemý film obyčajne sprevádzala hra na klavíri
alebo organe hudbou, ktorá bola primeraná
dianiu na plátne.

Nemý film bol dokonalejší ako si to mnohí
súčasníci dokážu predstaviť. V skutočnosti
väčšina základných filmových techník
pochádza z obdobia nemého filmu. Vylepšenia
týchto základných filmových techník
pokračovali spolu s dokonalejšou technikou.
Producenti a režiséri vyrábali nemé filmy
všetkých žánrov vrátane drámy, science fic-
tion, dokumentu, komédie, westernu (kov-
bojok) a action (dobrodružných filmov).

V začiatkoch 20. storočia vládol v americ-
kej filmovej produkcii (tak, ako aj v iných
priemyselných sektoroch) monopol. (Bolo to
obdobie monopolného kapitalizmu.) Všetky
stránky rozvíjajúceho sa priemyslu kontroloval
Motion Picture Patents Co., trust popredných
filmových producentov. Tí limitovali dĺžku
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filmu na jeden až dva kotúče a odmietali zverej-
ňovať na plátne mená hercov. Tento monopol
zanikol v roku 1912, keď viacero nezávislých
producentov v Európe a USA vytvorilo svoje
vlastné produkčné a distribučné spoločnosti,
ktoré do amerických kín uviedli viacero
európskych celovečerných filmov ako
taliansky Quo Vadis (1912) alebo francúzsky
Queen Elizabeth (1912). Príklad Európy, najmä
Talianska, ktoré s produkciou 717 filmov
predstavovalo v roku 1912 najvyspelejšiu
svetovú kinematografiu, donútil amerických
producentov konať. Výsledkom boli dlhšie
filmy, väčšia umelecká sloboda pre režisérov
a mená hercov v záverečných titulkoch filmov.
Nasledovala etapa najväčšieho ekonomického
a umeleckého rozvoja amerického filmu.

D. W. Griffith

Najvýznamnejším filmovým tvorcom nemej
éry bol americký producent a režisér D. W.
Griffith, tvorca filmovej estetiky. V roku 1908
začal v newyorských štúdiách vylepšovať
dovtedy známe prvky filmovej tvorby. Griffith
si vyškolil svoju vlastnú skupinu hercov, do
ktorej patrili také neskoršie hviezdy ako Mary
Pickfordová, Lionel Barrymore alebo Lillian
Gish. V snahe o jedinečné efekty voľne
experimentoval so svetlom, uhlami záberu
kamery, ale aj so svetelnými filtrami. Griffith
rozčlenil scénu na viacero záberov s rôznou
dĺžkou, čím dosiahol väčšie napätie a rytmus,
dovtedy vo filme neznámy. Dokázal, že
základom filmového prejavu je strih a že
jednotkou strihu je záber a nie scéna.

V roku 1913 Griffith dokončil svoj prvý
epický príbeh Judith of Bethulia, film na
štyroch kotúčoch, ktorý sa majiteľom kín zdal
byť príliš dlhý a preto ho rok odmietali
premietať. Medzitým Griffith opustil štúdio
Biograph v New Yorku a prešiel do Mutual
studio v Hollywoode, kde začal pracovať na
svojom dvanásťkotúčovom filme z obdobia
americkej občianskej vojny The Birth of
a Nation (Zrod národa, 1915). Film bol prvým
majstrovským dielom, ktoré znamenalo zrod
filmu ako plnohodnotného umenia. Ešte

pôsobivejší bol jeho nasledujúci film Intoler-
ance (1916), často citovaný ako najväčší film
všetkých čias. Tento obrovský historický
epos rozpráva simultánne štyri príbehy
z rôznych historických období, prechádzajúc
z jedného do druhého s takou vizuálnou
a emocionálnou silou, aká sa málokedy
objavila na filmovom plátne.

I. svetová vojna mala priaznivý vplyv na
rozvoj amerického filmového priemyslu. Pred
vojnou bol centrom svetového obchodu
s filmom Londýn. Vojna to zásadne zmenila
a po vojne americkí producenti využili ťažkosti
Európy. Od tých čias sa hlavným mestom
svetového filmu stal Hollywood.

Nástup Hollywoodu

V rokoch 1915 – 1920 americký filmový
priemysel prekvital, z čoho profitovali najmä
grandiózne filmové paláce. Zároveň sa
postupne sťahoval z východu na západ – do
Hollywoodu. Prišli sem nezávislí producenti
ako Thomas Harper Ince, Cecil B. de Mille
alebo Mack Sennett, ktorí si tu založili vlastné
štúdiá. Ince zaviedol jednotkový systém,
ktorým sa výroba filmov decentralizovala
a ktorý umožňoval, aby sa niekoľko filmov
vyrábalo naraz. Filmové štúdiá opúšťali ročne
stovky filmov, aby tak uspokojovali rastúci
dopyt čoraz väčšieho množstva kín. Veľká
väčšina týchto filmov boli westerny, grotesky
a romantické melodrámy.

Komédie – Sennett – Chaplin

Mack Sennett, ktorý sa preslávil ako kráľ
komédie, priniesol na filmové plátno grotesku.
Pritom Sennettov štýl komédie, v ktorej
kombinoval prvky vaudeville, cirkusu,
komiksu a pantomímy, bol úplne nový. Sennett
sa svojho času vyjadril, že jeden gag sa dá
zosnovať, rozvinúť a ukončiť v priebehu
jednej minúty, resp. nakrútiť na sto stopách
filmu. Mal schopnosť vytvárať ovzdušie,
v ktorom sa mohli plne rozvinúť umelecké
talenty. Do jeho hereckej skupiny patrilo
viacero vynikajúcich hercov, ale najznámejším
sa stal anglický komik Charlie Chaplin.
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Chaplin bol komický génius, ktorého práca
rozžiarila filmové plátno. Bol prvou naozajstnou
medzinárodnou filmovou hviezdou a živou
legendou. Hoci najväčšiu slávu mu priniesla éra
nemého filmu, Chaplin hral a režíroval svoje
vlastné filmy aj neskôr. Z týchto čias sú známe
najmä jeho filmy The Great Dictator (Veľký
diktátor, 1940), Monsieur Verdoux (Pán Verdoux,
1947) a Limelight (Svetlá rámp, 1952). V roku 1919
Chaplin spolu s D. W. Griffithom a populárnymi
hviezdami Mary Pickfordovou a Douglasom
Fairbanksom založili filmovú spoločnosť United
Artists Corp. Bol to začiatok zlatého veku
nemého filmu a systému filmových hviezd
v USA.

3.  EURÓPSKY  NEMÝ  FILM

V dôsledku rastúcich výrobných nákladov
a neschopnosti presadiť sa na rastúcom
svetovom trhu filmová produkcia v Anglicku,
Taliansku a v Škandinávii po skončení
I. svetovej vojny drasticky poklesla. Naproti
tomu v Nemecku, Sovietskom zväze a vo
Francúzsku nadobudol film nové umelecké
dimenzie a zažíval významné obdobie svojej
histórie.

Nemecko

Nápaditý a inovačný nemecký nemý film
čerpal mnohé podnety z expresionistického
umenia a klasických divadelných techník.
Najznámejším príkladom expresionistickej
filmovej tvorby tých čias je Kabinet Dr.
Caligariho (1919), nakrútený Robertom
Wieneom, v ktorom režisér použil vysoko
štylizované kostýmy a výpravu, aby pre-
zentoval príbeh z pohľadu šialenca. Podobné
témy o nadprirodzených veciach sa objavujú
aj v ďalších filmoch ako boli Golem (1920)
Paula Wegenera, Nosferatu (1922) F. W.
Murnaua alebo vedecko-fantastický film Me-
tropolis (1926) režiséra Fritza Langa, ktorý sa
zaoberá robotizovanou spoločnosťou pod
nadvládou super priemyselníka.

V polovici 20. rokov 20. storočia bola
technická úroveň nemeckého filmu najvyššia
na svete. Umelci a režiséri mali takmer

bezhraničnú podporu štátu, ktorý financoval
najväčšie a najlepšie vybavené štúdiá na
svete, obrovskú akciovú spoločnosť
Univer sum-Fi lm-Aktiengesellschaft ,
nazývanú bežne UFA, ktorú v roku 1917 pod
vedením Ericha Ludendorffa a s kapitálom 25
miliónov mariek založili neďaleko Berlína
najvýznamnejšie nemecké podniky. Zásluhou
inflácie mali nemecké (podobne ako francúzske
a talianske) filmy bezkonkurenčné postavenie
na medzinárodných trhoch. Počas zlatej éry
nemého filmu UFA v roku 1919 zamestnávala
2500 ľudí a prevádzkovala tri veľké kiná s 1500
sedadlami.

Vzhľadom na priaznivé finančné podmienky
si v tomto čase i filmoví režiséri mohli dovoliť
umelecké experimenty. V štúdiách UFA sa
nakrúcali introspektívne, expresionistické
štúdie, známe aj ako „uličné“ filmy, ktoré sa
vyznačovali dôstojnosťou, krásou a rozsahom,
efektívnym využívaním svetla, scény a kamery.
Nemeckí režiséri sňali kameru z trojnožky
a postavili ju na kolesá, čím dosiahli predtým
nevídanú mobilnosť a eleganciu. Filmy ako
Posledný smiech (Murnau, 1924) s Emilom
Janningsom alebo Neradostná ulica (G. W.
Pabst, 1925) s neskôr preslávenou Gretou
Garbo, získali medzinárodné uznanie za hlbokú
precítenosť a technickú inovatívnosť. Avšak po
odchode mnohých významných filmových
umelcov do Ameriky (aj Murnau, Lang, herci
Jannings, Marlene Dietrich), nemecký film
strácal na úrovni. Po roku 1925 viac-menej iba
imitoval hollywoodsku produkciu.

Sovietsky zväz

Veľkým obdobím sovietskeho filmu boli
roky 1925 – 1930, ktoré priniesli do filmového
umenia nielen revolučné témy, ale aj obsah
a mimoriadny vizuálny účinok. V roku 1919 bol
filmový priemysel v Rusku znárodnený a pod-
riadený ľudovému komisárovi (ministrovi) pre
propagandu a výchovu. Film tohto obdobia
zobrazoval najnovšiu sovietsku históriu takým
výrazom, realizmom a záberom, že bol úplne
v protiklade s introspektívnym nemeckým
filmom. Dvaja najväčší sovietski režiséri Sergej
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Michajlovič Eisenstein a Vsevolod Larionovič
Pudovkin boli priamo ovplyvnení Griffithovou
Intorelanciou, čo sa prejavilo v dynamickom
strihu a pútavých svetelných efektoch. V ich
tvorbe sa výrazne prejavila koncepcia mon-
táže, metóda snímania a rýchleho miešania
individuálnych záberov s cieľom vyvolať
silnejší dojem u diváka.

K najznámejším dielam tohto obdobia patrí
Eisensteinov Potemkin (1925), Pudovkinov
Koniec St. Petersburgu (1927) a Eisensteinov
Október (1928), známy aj ako Desať dní, ktoré
otriasli svetom, nakrútený pri príležitosti 10.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie. Pudovkin vyrozprával príbeh
jedného hrdinu, ktorý personifikoval masy.
Naproti tomu v Eisensteinových filmoch boli
hrdinom masy. Obaja umelci boli vynikajúcimi
autormi a filmovými teoretikmi, ktorí
analyzovali svoje vlastné diela a diela iných,
aby tak obohatili rozvíjajúcu sa filmovú kritiku.

Francúzsko

Jedine vo Francúzsku dokázali filmoví
tvorcovia prežiť ťažké povojnové obdobie bez
pomoci štátu. V malých štúdiách, prenajíma-
ných vždy iba na nakrútenie jedného filmu,
pracovali rôzne skupiny umelcov na nakrúcaní
avantgardných i tradičných filmových diel.
K najhorlivejším tvorcom francúzskeho filmu
patril scenárista Louis Delluc, ktorý sústredil
okolo seba filmových tvorcov ako Abel Gance,
René Clair, Jean Epstein alebo Germaine Dulac,
skupinu, ktorá sa najviac zaslúžila o oživenie
francúzskeho filmu.

Jedným z najpozoruhodnejších diel
francúzskej produkcie 20. rokov bol film
Umučenie Jany z Arcu (1929) dánskeho
režiséra Carla Theodora Dreyera. Dreyer, ktorý
na filme spolupracoval s medzinárodným
obsadením, do svojho umenia vložil všetko
najlepšie zo škandinávskej, nemeckej
a sovietskej filmovej školy a výsledkom bol
jeho vlastný kultivovaný štýl, zručná
kombinácia formy a obsahu, dodávajúca
opernú vážnosť spracúvanému materiálu.
Výkon Marie Falconetti v postave Jany z Arcu

je považovaný za jeden z najlepších v ére
nemého filmu. Film bol spolu s Murnaovou
americkou produkciou Sunrise (Východ slnka,
1927) posledným veľkým dielom nemého
filmu.

VÝZNAM  ÉRY  NEMÉHO  FILMU

Po I. svetovej vojne sa filmový priemysel
zaradil medzi veľké americké priemyselné od-
vetvia. Americké filmy sa stali medzinárodnými
a ovládli svetový trh. Hollywood prilákal
najúspešnejších európskych filmových umel-
cov. Systém hviezd prekvital, na nebi žiarili
hviezdy ako Rudolph Valentino, John Barry-
more, Greta Garbo, Clara Bow a Norma Shearer.

Éra nemého filmu po I. svetovej vojne
priniesla aj v Európe rozdelenie filmu na
umelecký a komerčný. Priestor na umelecké
experimentovanie bol stále menší a filmoví
tvorcovia sa začali prispôsobovať vkusu
publika, najmä vzhľadom na konkurenciu zo
zahraničia (Hollywoodu). Obzvlášť obľúbené
sa stali detektívne seriály, v ktorých ani tak
nešlo o kriminalistiku, ako skôr o luxus, tempo
a moderný životný štýl. Najmä dobrodružné
filmy sa považovali za okná do sveta. Pri
produkcii dobrodružných filmov udávalo tón
Taliansko, avšak Hollywood prišiel s výprav-
nými filmami (napr. Ben Hur, 1926), ktoré
ovládli nemecký a európsky trh, takže UFA si
dokonca musela vziať od Paramountu pôžičku
a nakoniec skončila vo vlastníctve Hugen-
bergovho koncernu.

Nemý dokument

Prvé filmy boli dokumentárne v tom zmysle,
že jednoducho zaznamenávali to, čo sa stalo.
Zemetrasenie v San Franciscu v roku 1906,
súboj bratov Writhtovcov vo Francúzsku
v roku 1908 alebo výbuch sopky Etna na Sicílii
v roku 1910 boli udalosti zachytené kamerou
a premietané v rámci filmového spravodajstva
(newsreels, žurnál) až do 50. rokov minulého
storočia (v Európe a u nás ešte dlhšie). Avšak
keď sa hraný film stal populárny, filmový
dokument takmer zanikol. Až kým začiatkom
20. rokov neprišiel Robert Flaherty.
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Flahertyho film Nanook of the North
(1922), ktorý skúmal život Inuitov (Eskimákov),
sa vyznačoval intímnosťou a srdečnosťou
osobného kontaktu, ktorý v predchádzajúcich
záznamoch reálneho života akosi chýbal. Aj
keď následné Flahertyho diela, najmä Moana
(1926) a Man of Aran (1934), si vyslúžili kritiku
za istú štylizáciu a prvky hraného filmu,
jednako prispeli k čoraz väčšiemu záujmu
verejnosti o dokumentárny film.

Ten dosiahol svoj maximálny rozvoj
v Anglicku.

4.  ZVUKOVÝ  FILM

Zavádzanie ozvučeného filmu bol kompli-
kovaný a zdĺhavý proces. Edison sa snažil
synchronizovať svoje filmy už v roku 1894,
ale jeho pokusy neboli komerčne úspešné. Až
v roku 1924 spoločnosť Western Electric (tá
istá, čo sa zaslúžila o elektrický systém
nahrávania zvuku) vyvinula Vitaphone,
zariadenie, ktoré umožňovalo nahrávať zvuk
a synchronizovať ho s filmom. V roku 1926
štúdiá Warner Brothers nakrútili prvý zvukový
film Don Juan. Prvým úspešným zvukovým
filmom bol The Jazz Singer, ktorý otvoril novú
éru filmovej produkcie, ktorá si vyžadovala
nové štúdiá, novú techniku v kinách, ale aj
novú hereckú techniku. Nie všetci herci prešli
od nemého k zvukovému filmu. Niektorí nemali
na to hlas, iní jednoducho nechceli.

Prechod z nemého na zvukový film bol
taký rýchly, že v rokoch 1928 a 1929 sa niektoré
filmy začali nakrúcať ešte ako nemé a dokončili
sa ako ozvučené. Majitelia kín rýchlo prerábali
svoje zariadenia na zvukové filmy. Zvuk
prvých ozvučených filmov bol veľmi
nedokonalý a publikum bolo čoskoro otrávené
monotónnymi dialógmi a statickými scénami,
ktoré prinášalo nevyhnutné grupovanie sa
hercov okolo stacionárneho mikrofónu.

Začiatkom 30. rokov však takéto problémy
zanikali, lebo režiséri vo viacerých krajinách
dokázali využiť zvuk oveľa kreatívnejšie.
Oslobodili mikrofón, aby obnovili pôvodný
zmysel filmu a objavili výhodu postsyn-

chronizácie (následného ozvučenia), ktorá
umožňovala jemnejšie narábanie s hudbou
i dialógmi. Režiséri sa naučili vytvárať efekty
používaním zvuku z nevideného zdroja. Prišli
na to, že ak divák počuje tikanie hodín, nie je
potrebné hodiny vôbec ukazovať.

Scenáristi až postupne prichádzali na to,
že pre film je potrebné vytvárať špeciálne
dialógy, ktoré vynechávajú nepodstatné veci,
aby akciu (priebeh deja) nebrzdili, ale ju
podporovali. (Neskôr tvorili dialógy zvláštni
autori, resp. dialógy vytvárali scenáristi spolu
s režisérmi.)

Film v prvej kríze

Napriek nástupu zvukového filmu, veľká
hospodárska kríza ťažko postihla filmový
priemysel. Konkurencia rozhlasu, ktorý
ponúkal zábavu zadarmo, odčerpala divákov
z kinosál. Od začiatku depresie v roku 1929 do
roku 1932 návštevnosť kín poklesla o 30 %.

Zrejme to bol jeden z dôvodov, prečo
začiatkom 30. rokov ovládli filmovú scénu
gangsterské filmy a muzikály. Obzvlášť
úspešný bol Little Ceasar (1930), ktorý vyvolal
sériu násilných činov v Amerike počas veľkej
krízy a obdobia prohibície. Filmy ako Public
Enemy (1931) a Scarface (Zjazvená tvár, 1932)
priniesli na filmové plátno tempo, vitalitu
a realizmus, tak ako muzikály a bláznivé
komédie nekonformistický postoj k životu.

Mimoriadne úspešný film z produkcie
Warner Brothers 42nd Street (1933) bol
začiatkom vlny prepracovaných tanečných
filmov v unikátnej choreografii Busby
Berkeleyho. Tie dláždili cestu intímnejším
hudobným a tanečným filmom Freda Astairea
a Ginger Rogersovej. Populárni komici ako
W. C. Fields, bratia Marxovci, Mae Westová,
ako aj Stan Laurel a Oliver Hardy vytvorili
zvláštny komický svet, s ktorým sa publikum
dokázalo identifikovať.

Násilie a sex v počiatočných gangsterských
filmoch a muzikálových komédiách výrazne
utlmila Katolícka légia slušnosti (Catholic Le-
gion of Decency) a sprísnený zákon o cenzúre
z roku 1934.
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Únikové a umelecké filmy

Reakciou na zlú sociálnu situáciu boli aj
únikové a fantastické filmy 30. rokov. Univer-
sal studios priniesli sériu klasických hororov
ako Dracula (1931), Frankenstein (1931) alebo
Múmia (The Mummy, 1932), za ktorými
nasledovala celá vlna filmov podobného
zamerania.

Protikladom únikových hollywoodskych
filmov boli umelecké filmy z Európy ako
Sternbergov Modrý anjel (1930), ktorý na
filmové plátno priniesol Marlene Dietrichovú
alebo Veľká ilúzia (1937) Jeana Renoira,
považovaná za jednu z najvýraznejších
protivojnových výpovedí vo filmovej histórii.

V tomto čase prišiel z rozhlasu autor,
režisér a herec Orson Welles, ktorého experi-
menty s kamerou a zvukovými efektmi rozšírili
slovník zvukového filmu. Aj keď mal Welles
problémy prispôsobiť sa disciplíne a štýlu
Hollywoodu a často mal problémy zo získaním
finančných prostriedkov na svoje projekty,
jeho Občan Kane (1941) a The Magnificent
Amersons (1942) ovplyvnili prácu mnohých
režisérov na celom svete.

Film a propaganda

Film sa na propagandistické účely využíval
prakticky v každej krajine, najviac však
v totalitných režimoch – v Sovietskom zväze,
Taliansku a najmä v Nemecku. Už v roku 1930
založila NSDAP svoje vlastné filmové
oddelenie. Po Hitlerovom prevzatí moci kríza
filmového priemyslu umožnila nacistom riešiť
ju podľa vlastných predstáv. Neárijským
filmovým tvorcom bola zakázaná činnosť
a v roku 1934 sa cenzorský úrad dostal pod
stranícku kontrolu. Spočiatku sa nacisti
zameriavali na nepriame formy ovplyvňovania
obyvateľstva. Voči režimu kritické diela boli
zakázané, takže voľný priestor zostával iba pre
neškodné a bezduché veselohry, ktoré
napĺňali devízu „Kraft durch Freunde“ (Sila
pomocou zábavy). Pritom však tieto naivné
komédie zobrazovali život tak, ako ho
propagovali nacisti.

Do tejto roly zapadajú aj dokumentárne
filmy Leni Riefenstahlovej, ktorá svojimi
filmami o horách preukázala mimoriadnu
schopnosť vidieť naivnú krásu, talent, ktorý
vedel oceniť aj Adolf Hitler. Avšak najmä
dvoma filmami o Olympijských hrách v roku
1936 – Oslava ľudu a Oslava krásy poslúžila
vodcovi, ktorého predstavila ako mystickú
figúru nemeckej kultúry. (Riefenstahlová sa
dnes nehodnotí ako radikálna bojovníčka za
národný socializmus, ale skôr ako naivná
obdivovateľka hitlerovského svetonázoru.
Začiatkom vojny odmietla všetky ďalšie štátne
filmové objednávky a venovala sa svojej
pôvodnej práci.)

Počnúc rokom 1939 sa do popredia dostali
vojnové a hrdinské filmy, vyrábané celkom
jednoznačne na objednávku nacistického režimu
a ktorých cieľom bolo nahovoriť Nemcom, že
boj za vlasť je ich jediným zmyslom života.

Film a vojna

Po vypuknutí II. svetovej vojny sa ame-
rický filmový priemysel, podobne ako iné
priemyselné odvetvia, zapojil do vojnovej
výroby. Hollywood demonštroval svoj
patriotizmus výrobou a distribúciou proti-
nacistických propagandistických filmov.
Výrobu filmov tohto druhu financovala
americká vláda prostredníctvom Úradu voj-
nových informácií (Office of War Information).
Náčelník štábu amerických vojsk generál
Marshall si najal známeho režiséra Franka
Capru, aby nakrútil sériu siedmich filmov, ktoré
slúžili na ideologickú výchovu mladých
vojakov. Seriál Prečo bojujeme vysvetľoval
mladým vojakom oficiálne stanovisko vlády
Spojených štátov k II. svetovej vojne. Holly-
wood nakrúcal filmy, ktorých cieľom bolo
udržiavať bojovú morálku, vštepovať pocit
zodpovednosti a bojovať proti nepriateľskej
propagande. Viaceré filmové hviezdy dobro-
voľne slúžili v armáde alebo zabávali vojská
a pomáhali im tak udržiavať bojového ducha.
Aj keď štúdiá trpeli nedostatkom materiálu,
Hollywood vyrábal cez vojnu takmer toľko
filmov ročne ako v predvojnových rokoch.
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V Európe bola filmová produkcia spo-
radická. V Nemecku sa po nástupe nacizmu
film stal nástrojom propagandy. Vznikali
dokumentárne filmy, ktoré oslavovali
nacistickú stranu (Triumf vôle, 1935) alebo
hanobili židovskú rasu (Večný žid). Sovietsky
film okrem budovateľských tém nanovo
objavoval operu a balet, avšak z profesio-
nálneho hľadiska boli filmové diela statické
a povrchné. Výnimkou boli výborne režírova-
né a vizuálne odvážne filmy Sergeja
Eisensteina Alexander Nevský (1938) a dvoj-
dielny Ivan Hrozný (1944 – 1946). Francúzsky
film zostal flexibilnejší a kozmopolitný. Filmy
Jeana Renoira naďalej získavali medzinárodné
uznanie. Napriek tomu, že francúzsky film bol
cez vojnu a po nej chaoticky dezorganizova-
ný, veľké individuality mu nikdy nechýbali.
Dokonca i počas najväčšej nemeckej okupácie
vytvoril Marcel Carné svoje majstrovské dielo
Deti raja (1945), viac ako tri hodiny trvajúcu
štylizovanú alegóriu lásky a smrti.

5.  FILM  PO  II.  SVETOVEJ  VOJNE

II. svetová vojna priniesla americkému
filmovému priemyslu dvojaký prospech.
V prvom rade vojnová výroba priniesla mnohým
ľuďom zamestnanie, o ktoré ich pripravila
hospodárska kríza. Bývalí nezamestnaní mohli
pracovať a zarábať si peniaze na míňanie. Kiná
sa znovu naplnili. Týždenne predávali 85 až 100
miliónov vstupeniek. Druhým prospechom pre
Hollywood bola skutočnosť, že vojna zastavila
vývoj a rozvoj televízie. Federálna komunikačná
komisia zastavila udeľovanie licencií na
experimentálne televízne vysielanie. To všetko
sa po vojne zmenilo rýchlym rozvojom televízie.
V roku 1948 pribúdalo každý mesiac 200 tisíc
televízorov. Do konca 50. rokov poklesla
návštevnosť kín na 45 miliónov divákov
týždenne, čiže oproti vojnovým časom
o polovicu.

Farebný film

Prvé experimenty s farebným filmom sú
známe už od roku 1906, avšak bez väčšieho
úspechu. Proces Technicolor bol v roku 1933

zdokonalený do takej miery, že sa stal
komerčne prijateľný, avšak veľký rozvoj
farebného filmu nastal až po vojne, a to do
takej miery, že čoskoro (najmä v USA) prevážil
filmom čiernobielym. Čiernobiele filmy sa stali
výnimkou a nakrúcali sa skôr z umeleckých
ako finančných dôvodov. Takými boli
napríklad filmy Marty (1955) Delberta Manna,
Muž so zlatou rukou (1955) Otta Premingera
alebo Psycho (1960) Alfreda Hitchcocka.
Čiernobiele filmy sa však nakrúcali aj
v neskoršej dobe – napr. Zelig (1983) Woody
Allena.

Panoramatický a trojrozmerný film

Twentieth Century-Fox v roku 1953
nakrútilo biblický príbeh The Robe (Plášť)
novým systémom, známym ako CinemaScope,
ktorý priniesol do filmového priemyslu
revolúciu širokého plátna. Ostatné štúdiá na-
sledovali tento príklad podobnými systémami
ako VistaVision, Todd-AO, Panavision,
Superscope alebo Technirama. Prežili iba
Todd-AO a Panavision. Boli totiž kompatibilné
s inými systémami a vyžadovali iba jednu
kameru, jeden projektor a štandardnú (35 mm)
šírku filmu. Ich úspech postupne zmenil
podobu filmového plátna. Vzbura na Bounty
(1962) a Doktor Živago (1965) sa stali míľnikmi
amerického filmu.

Technická novinka trojrozmerného filmu
je známa od začiatku 50. rokov. Pri tejto
technike snímajú scény dve kamery z rôzneho
uhlu. Použitím polarizovaných okuliarov má
divák možnosť vidieť zábery kamier každým
okom zvlášť, čím vzniká trojrozmerný efekt,
čiže dojem priestorového videnia. Okuliare
však nezískali na popularite a film sa čoskoro
vrátil k dvojrozmernej podobe. Výroba
takýchto filmov je drahá, takže aj dnes sú viac-
-menej atrakciou a vyrábajú sa len dokumen-
tárne (ukážkové) filmy.

Druhá kríza filmu

Napriek úspechu technických noviniek
(širokouhlý film) popularita a vplyv Hollywoodu
a vôbec filmu v 50. a 60. rokoch klesali. Séria
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protitrustových procesov prinútila veľké štúdiá
vzdať sa sietí vlastných kín a iných holdingov,
pričom filmy sa začali konkurenčne predávať
na otvorených trhoch. Pôvodný systém hviezd,
pri ktorom štúdiá vynakladali milióny dolárov
na udržiavanie svojho stabilného personálu, sa
rozpadol. Umelci začali spolupracovať so
štúdiami na zmluvnom základe a vynútili si
obrovské honoráre a percentuálne podiely na
zisku z filmov. Koncom 50. rokov americká
filmová produkcia sa znížila na 250 filmov ročne,
čiže na polovicu (tak ako návštevnosť) oproti
vojnovým rokom. Európsky a ázijský film,
určený najmä pre tzv. klubové (umelecké) kiná,
sa stal dôležitou súčasťou filmového konzumu.
Zatiaľ čo v roku 1946 bolo takýchto kín v USA
asi 10, v roku 1960 ich bolo viac ako 1000. Po
celom svete sa rozšírili filmové festivaly, na
ktorých sa začali premietať diela režisérov,
ktorých filmy sa predtým nikdy nepremietali
mimo hraníc vlastnej krajiny.

Znovuzrodenie talianskeho filmu

Koncom 40. rokov taliansky film ožil
(a získal slávu) zásluhou neorealizmu, fil-
mového hnutia, ktoré vzbudilo pozornosť na
celom svete a zrodilo viacero významných
filmových tvorcov. Pre toto hnutie boli
príznačné filmy s výrazným, takmer vypnutým
realizmom, prirodzeným prostredím a pou-
žívaním neprofesionálnych hercov. Vlna
neorealizmu začínala Otvoreným mestom
Roberta Rosselliniho a pokračovala filmami
Vittoria De Sicu, najmä Zlodejmi bicyklov, Piera
Paola Pasoliniho (Evanjelium podľa sv.
Matúša, 1996), Frederica Felliniho (La Strada,
1954, La Dolce Vita, 1960, Osem a pol, 1963,
Júlia a duchovia, 1965). Najviac diskutovaným
filmovým tvorcom sa v 60. rokoch stal
Michelangelo Antonioni, ktorý tiež vzišiel
z neorealistického hnutia.

Japonský a indický film

V roku 1951 japonský režisér Kurosava
Akira získal za svoj film Rašomon cenu na
medzinárodnom filmovom festivale v Be-
nátkach, čím uviedol japonský film na

medzinárodnú scénu. Jeho ďalšie dva filmy –
Sedem samurajov (1954) a Krvavý trón (1957)
sú známe ako „východné westerny“ a poslúžili
ako modely pre viaceré americké filmy, najmä
pre film Sedem statočných (1960), ktorý bol
vlastne americkou verziou japonského filmu
Sedem samurajov. Plodný režisér Tanaka
Tomojuki, ktorý spolupracoval s Kurosavom
na viacerých filmoch, sa preslávil svojou
sériou filmov o Godzille, ktorá začala v roku
1954 a stala sa klasikou science-fiction. V 50.
rokoch sa výraznejšie na medzinárodnej scéne
presadili aj filmy Mizoguči Kendži a Kinugasa
Teinosuke.

India je krajina s tradične veľkou filmovou
produkciou. V rokoch 1931 až 1978 sa tu
vyrobilo 13 560 filmov a v posledných desiatich
rokoch táto krajina vyrába 500 až 600 filmov
ročne. V 50. rokoch na medzinárodnej scéne na
seba upozornila filmami režiséra Satyajita Raya.

Ingmar Bergman

Jedným z najpozoruhodnejších a najori-
ginálnejších režisérov povojnového obdobia
na medzinárodnej scéne bol švédsky režisér
Ingmar Bergman, ktorý priniesol do filmu
výraznú filozofickú a intelektuálnu hĺbku.
Skúmajúc problémy ľudskej izolácie, sexuál-
nych konfliktov a náboženskej posadnutosti,
stal sa najvýznamnejším predstaviteľom
švédskeho filmu a kľúčovým scenáristom
a režisérom svetového filmu.

6.  AMERICKÝ  FILM  PO  ROKU  1960

Vplyv európskeho filmu na amerických
tvorcov a ďalší pokles významu štúdiového
systému prispeli k zmenám charakteru ame-
rickej kinematografie v 60. a 70. rokoch.

Koncom 60. rokov z bývalých veľkých
filmových štúdií zostali len názvy, ich
pôvodnú funkciu prebrali investori z iných
priemyselných odvetví. Viaceré štúdiá kúpili
veľké konglomeráty. Prvé štúdiá primárne
podnikali vo výrobe filmov so snahou
o slušný zisk. Nové konglomeráty, podnika-
júce mimo filmu, sa o film zaujímali iba ako
o možnosť dobrej investície. Štúdiá, ktoré boli
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v 60. rokoch naďalej relatívne nezávislé,
vyrábali nákladné adaptácie broadwayských
muzikálov alebo komédií. Do vývoja filmu
z hľadiska jeho obsahového zamerania zasiah-
lo nahradenie zákona o cenzúre klasifikačným
systémom (rating system), ktorý umožnil
Hollywoodu zamerať sa na výrobu filmov
s nadmerným zobrazovaním násilia a sexu.

Noví tvorcovia

Zároveň v americkom filme nastúpila na
scénu nová generácia mladých filmových
tvorcov ovplyvnená európskymi trendmi.
Viacerí z týchto režisérov vytvorili významné
diela trvalej hodnoty, a to na perifériách práve
decentralizovaného priemyslu, ale aj v jeho
rámci. Niektorí z nich ako Stanley Kubrick,
Woody Allen, Arthur Penn, Francis Ford
Coppola a Martin Scorsese precízne zvládli
náročnú prácu na jednotlivých projektoch
s rôznymi štúdiami, prípadne aj trvalejšiu
spoluprácu s jedným. Iní režiséri ako Robert
Altman, John Cassavetes alebo John Sayles
často obchádzali etablované chodníčky, ale
príležitostne si dokázali zabezpečiť aj
komerčný úspech, z ktorého potom finan-
covali svoje ďalšie diela.

Video – technologická konkurencia

V 70. rokoch prišla na filmový priemysel
ďalšia pohroma, ale zároveň aj možnosť
rozvoja iným smerom. V roku 1975 spoločnosť
Sony uviedla na trh videorekordér betamax.
Netrvalo ani tri roky a zrodil sa trh video-
požičovní. Spočiatku to bol malý trh, ale ako
videokazety lacneli a čoraz viac domácností

malo videorekordér alebo videoprehrávač,
videopožičovne a predajne video vyrástli
prakticky na každom rohu. V priebehu
niekoľkých rokov sa trh s videom rozrástol
do takej miery, že filmové štúdiá začali zarábať
viac na predaji kaziet ako na filmových
predstaveniach. Videokazety sa obyčajne
začínajú predávať ešte predtým ako filmy
začnú vysielať kanály platenej televízie.
Niektoré filmy sa do kín ani nedostanú,
predávajú sa len ako video.

Video prinieslo obrovskú zmenu do
filmového priemyslu. V roku 1980 malo
videorekordér milión amerických domácností,
ale do začiatku 90. rokov ich počet narástol na
72 miliónov. Američania začali viac utrácať na
video ako na návštevu filmových predstavení.
Predaj videokaziet začal lámať rekordy. V roku
1995 sa film z produkcie Walt Disney Lion King
v priebehu prvých dvoch týždňov predal na
26 miliónoch kazetách.

Ani veľký presun financií na video
nezrazil filmový (hollywoodsky) priemysel na
kolená. Dokonca v polovici 90. rokov štatistici
mohli zaznamenať nový rekord návštevnosti
kín, keď sa v USA v roku 1994 predalo 1,21
miliardy vstupeniek za 5,25 miliardy dolárov.
O záchranu filmového priemyslu sa starajú
veľkofilmy, špeciálne triky, filmové hviezdy
a najmä obrovské výdavky na reklamu
a marketing. V roku 1993 vytvoril rekord film
Jurasic Park, ktorý na vstupnom zarobil viac
ako ktorýkoľvek iný film v histórii – 345
miliónov v USA a 875 miliónov v ostatných
krajinách sveta.

Adresa autora: Doc. PhDr. SAMUEL  BREČKA, PhD., e-mail: samuel.brecka@fphil.uniba.sk
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ZÁKON

z 13. decembra 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 tele-
komunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005
Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z. a zákona č. 121/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vysielaná reklama a telenákup nesmú byť vysielané takým spôsobom, že zvuková intenzita
ich vysielania je vyššia ako zvuková intenzita zložiek programovej služby vysielaných v čase
predchádzajúcom vysielaniu reklamy alebo telenákupu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po
ich odvysielaní. Takýto spôsob vysielania sa použije aj pri vysielaní zvukovo-obrazových
prostriedkov oddeľujúcich reklamu alebo telenákup od iných častí programovej služby podľa
odseku 1.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. § 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na spôsob vysielania oznamu o sponzorstve sa vzťahuje § 34 ods. 3.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

Zdroj: www.zbierka.sk

DOKUMENTY

http://www.zbierka.sk


RADA  STV  VYHLÁSILA  VOĽBU  GENERÁLNEHO  RIADITEĽA  STV  (11. júla)
Rada STV schválila vyhlásenie termínu a podmienok voľby nového generálneho riaditeľa televízie. Ako
pre médiá povedal predseda rady Miroslav Kollár, rozhodla tak vzhľadom na to, že Richard Rybníček
sa v pondelok oficiálne vzdal svojej funkcie generálneho riaditeľa STV. Záujemcovia o post šéfa
verejnoprávnej televízie sa môžu hlásiť do 14. septembra. (SITA)

HVIEZDY  NA  ĽADE  –  ŤAŽISKOVÝ  PROGRAM  NOVEJ  SEZÓNY  JOJ  (20. júla)
Televízia JOJ uskutočnila v ostatných dňoch potrebné kroky na ochranu značky Hviezdy na ľade.
Hovorca televízie Ľudovít Tóth redakcii Mediálne.sk potvrdil, že práve táto adaptácia úspešného
britského formátu Dancing on Ice bude jedným z najväčších highlightov vstupu televízie JOJ do novej
sezóny. Konkurenčná Markíza uvedie tanečnú show Let’s Dance, úspešný formát britskej BBC. Prvý
kanál verejnoprávnej televízie lokalizuje americký formát o chudnutí pod dohľadom kamier pod názvom
Supertelo. (Mediálne.sk)

BRITSKÝ  DAILY  MAIL  KÚPIL  PRAVDU  (28. júla)
Mienkotvorný denník Pravda mení majiteľa. Anglická spoločnosť Northcliffe International Ltd. získala
99,94 % akcií vydavateľstva Perex, ktoré Pravdu vydáva. The Northcliffe International Ltd. je dcérskou
spoločnosťou koncernu Daily Mail and General Trust (DMGT). Britský mediálny koncern s ročným
obratom dve miliardy libier už na Slovensku vlani kúpil jobserver Profesia.sk a ešte v roku 2004 vstúpil
do vydavateľstva inzertných novín Avízo.
Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti Perex Petra Mačingu v redakcii denníka Pravda nedôjde v najbližšej
dobe k žiadnym zmenám, zmeny v predstavenstve a dozornej rade by noví majitelia mali upresniť
možno už budúci týždeň. Novým generálnym riaditeľom vydavateľa Pravdy sa stane šéf vydavateľstva
Avízo a zástupca DMGT na Slovensku Oto Lanc. (Mediálne.sk)

V  SLOVENSKOM  ROZHLASE  SA  MENILI  POSTY  (3. augusta)
V Slovenskom rozhlase (SRo) došlo od 1. augusta k zmene organizačnej štruktúry, ktorá bola schválená
Rozhlasovou radou na májovom zasadnutí. Na post riaditeľky ekonomického odboru SRo nastúpila
Daniela Vašinová. Vedúcou centra spravodajstva sa stala Anna Sámelová, post vedúcej centra publicistiky
obsadila Anna Beranová, na miesto vedúceho literárno-dramatického centra zasadol Jaroslav Rihák a na
post vedúceho hudby bol menovaný Rudolf Pepucha. Miesto vedúceho archívu obsadil Roman Žiaran.
Agentúru SITA o tom informovala tlačová tajomníčka SRo Adriana Jobbiková. (SITA)

CME  V  PRVOM  POLROKU  S  VÝNOSMI  31,25  MILIÓNOV  DOLÁROV  (3. augusta)
Americká mediálna spoločnosť Central European Media Enterprises (CME) evidovala na Slovensku
v prvom polroku tohto roka čisté výnosy na úrovni 31,252 mil. USD, čo predstavuje približne 930,2
mil. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená medziročný pokles o zhruba 3,2 %.
CME v SR prostredníctvom TV Markíza evidovala za prvý polrok tohto roka zisk pred započítaním
daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) na úrovni 6,85 mil. USD, čo je zhruba tretinový
medziročný pokles. Vyplýva to z informácií zverejnených CME. (SITA)

STV  VLANI  SO  ZISKOM  24,1  MILIÓNOV  KORÚN  (11. augusta)
Slovenská televízia (STV) hospodárila v minulom roku so ziskom po zdanení vo výške 24,1 mil. Sk. Rok
predtým zaznamenala síce televízia zisk 399,4 mil. Sk, ovplyvnila ho však mimoriadna dotácia, ktorú
poskytla STV vláda SR na úhradu záväzkov minulých období vo výške 399,7 mil. Sk. Celkové výnosy
STV vlani dosiahli 2,266 mld. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 4,5 %, bez dotácie v roku 2004
by však medziročne narástli až o 15 %. Vyplýva to z informácií zverejnených televíziou. (SITA)
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TÝŽDENNÍK  MARKÍZA  MENÍ  ŠÉFREDAKTORA  I  GRAFIKU  (16. augusta)
Spoločenský týždenník Markíza bude mať novú šéfredaktorku. Stane sa ňou doterajšia vedúca
publicistiky v mesačníku Eva vydavateľského domu Ringier Slovakia a moderátorka rádia Okey Eva
Urbaníková. „K výmene šéfredaktora dochádza k 1. septembru 2006. Pripadné zmeny v obsadení
redakcie budú urobené na základe návrhov novej šéfredaktorky,“ povedal pre Mediálne.sk Martin
Kulina, konateľ spoločnosti TV TIP, ktorá je vydavateľom týždenníka Markíza. (Mediálne.sk)

ŠÉFOM  AKTUÁLNE.SK  BUDE  PETER  CELEC  (17. augusta)
Šéfredaktorom pripravovaného internetového denníka Aktuálne.sk bude bývalý šéf spravodajstva TA3
Peter Celec. Redakcii Mediálne.sk to potvrdilo vedenie portálu Centrum.sk, ktorý tento internetový
spravodajský denník s výlučne pôvodným obsahom pripravuje ako svoju novú súčasť.
Aktuálne.sk bude slovenskou verziou úspešného projektu, ktorý Centrum spustil v Česku minulý rok.
Šlo o prvý internetový spravodajský denník s plnohodnotnou redakciou, ktorý nie je prepojený so
žiadnym tlačovým alebo elektronickým médiom. V Česku sa na jeho tvorbe podieľa približne 60 ľudí.
Slovenská redakcia nebude tak početná, minimálne vďaka tomu, že dokáže využívať obsah produkovaný
v Prahe. (Mediálne.sk)

ZAHRADNÍK  ODVOLAL  KONATEĽOV  (18. augusta)
Štatutárni zástupcovia Slovenskej televízie (STV) Branislav Zahradník a Ľubor Košút v piatok odvolali
na odporúčanie Rady STV z funkcií konateľov štyroch dcérskych spoločností STV. Odvolaní bol
Marcel Para v spoločnostiach STV Broadcasting, s.r.o. a STV Production and Technology, s.r.o., Jana
Bucková v spoločnosti TV KE, s. r. o. a Brian Lipták v spoločnosti Koncesia, s.r.o. STV si tak uplatnila
právo jediného spoločníka, aby získala personálnu kontrolu nad svojimi dcérskymi spoločnosťami.
Odvolaní konatelia prestali byť zamestnancami STV.
Za nových konateľov boli vymenovaní Peter Kavecký v spoločnosti STV Production and Technology,
Jozef Holečko v STV Broadcasting, Tatiana Košťanová v TV KE a Tibor Nemčok v spoločnosti
Koncesia. Všetci noví konatelia sú riadnymi zamestnancami STV. (SITA, Mediálne.sk)

TA3  PROTI  EXTRÉMIZMU  A  NACIONALIZMU  (25. augusta)
Spravodajská televízia TA3 vyzýva slovenské a maďarské médiá, aby neprispievali k šíreniu extrémizmu
a nacionalizmu. Výzvu distribuovala médiám v tlačovom vyhlásení. „Média majú informovať. Nedávame
ale v poslednom čase veľký priestor činom, ktoré si skôr zaslúžia odsúdenie? Nevyvolávame dojem, že
ide o rozšírený alebo všeobecný názor? Nepovzbudzujeme ďalších? Nerobme to,“ píše sa vo vyhlásení.
Televízia TA3 zároveň oznámila, že vo svojom vysielaní dá takýtmo činom minimálny priestor.
(Mediálne.sk)

DENNÍK  PLUS  JEDEN  DEŇ  ZAČNE  VYCHÁDZAŤ  4. SEPTEMBRA  (28. augusta)
Nový denník Spoločnosti 7 plus s názvom Plus jeden deň začne vychádzať 4. septembra 2006. Informuje
o tom inzerát, ktorý spoločnosť zverejnila v dnešnom vydaní týždenníka Šarm. Inzerát v spodnej časti
dvoch stránok rozvíja slogan „Odhalíme holú pravdu,“ pričom vrcholí celostránkovým inzerátom na
tretej strane. (Mediálne.sk)

VYPLÁCANIE  ODMIEN  MANAŽMENTU  STV  V  SÚLADE  SO  ZÁKONOM  (30. augusta)
Výška a spôsob vyplácania odmien v Slovenskej televízii (STV) v rokoch 2003 až 2006 neboli v rozpore
so zákonmi, konštatovala to Dozorná komisia STV na dnešnom rokovaní Rady STV. Dozorná komisia
prekontrolovala pracovné zmluvy a dohody o mzdách manažmentu STV v uvedenom období. Z posudku
Dozornej komisie STV o tom, či vyplácanie odmien v posledných troch rokoch bolo v súlade so
zákonmi a internými predpismi STV, je podľa predsedu Rady STV Miroslava Kollára zrejmé, že sa
neporušili nielen zákony, ale ani interný predpis, keďže interný predpis v tomto smere neexistuje.
Z informácií o odmenách, ktoré dostali viaceré médiá či členovia Rady STV, napríklad vyplýva, že
najvyššie mesačné odmeny mal údajne dostať bývalý štatutárny zástupca STV Marcel Para, a to
napríklad vo výške 600-tisíc a raz až 1 milión korún. (SITA)
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TELEVÍZIA  MARKÍZA  MÁ  DESAŤ  ROKOV  (31. augusta)
Televízia Markíza vo štvrtok oslávi desiate výročie svojho vzniku. Prvým septembrom 2006 vstúpi do
jedenástej televíznej sezóny. Výročie tradične oslávi veľkolepým firemným večierkom pod názvom
Televízna osobnosť Markízy v priamom prenose z Opery Slovenského národného divadla. (Mediálne.sk)

NOVÝM  VÝKONNÝM  RIADITEĽOM  RÁDIA  OKEY  MILAN  URBANÍK  (31. augusta)
Funkciu výkonného riaditeľa Rádia Okey začne 1. septembra vykonávať dlhoročný moderátor ranného
vysielania Fun Radia Milan Urbaník. Ako v tlačovej správe uviedol PR manažér spoločnosti Forza
Martin Šesták, prvé kroky Milana Urbaníka povedú k „zvyšovaniu štandardu vysielania so zavádzaním
nových prvkov“. (Mediálne.sk, SITA)

ZÁKAZ  PROPAGÁCIE  MAFIE  V  TV  PARLAMENTOM  NEPREŠIEL  (6. septembra)
Plénum Národnej rady SR nepodporilo novelu Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú vypracovali
poslanci KDH Vladimír Palko a Pavol Minárik. Chceli ňou zabrániť propagácii mafie v elektronických
médiách. Opozičných kolegov podporili len poslanci z KDH a poslanecký klub SMK. Prítomní
zákonodarcovia za SDKÚ-DS sa zdržali. (SITA)

SLOVENSKÝ  ROZHLAS  VLANI  SO  STRATOU  270,5  MIL.  SK  (6. septembra)
Slovenský rozhlas (SRo) hospodáril v minulom roku so stratou 270,5 mil. Sk. Medziročne to znamená
zhoršenie hospodárenia, keďže rok predtým si zaknihoval zisk 29 mil. Sk.
Rozhlasová rada schválila rozpočet na rok 2005 s plánovanou stratou 194,1 mil. Sk, do pôvodného
rozpočtu boli však zahrnuté aj rizikové príjmy, a to transfer zo štátneho rozpočtu v sume 107,4 mil. Sk
a výnosy z predaja majetku v objeme 50 mil. Sk. „Napriek schváleniu deficitného rozpočtu boli očakávania
SRo pre rok 2005 optimistické, pretože sme predpokladali schválenie návrhu zákona o koncesionárskych
poplatkov,“ konštatoval rozhlas vo výročnej správe za minulý rok s tým, že po prerušení legislatívneho
procesu nového zákona nebolo možné počítať s konsolidáciou finančnej situácie SRo. (SITA)

PREMIÉR  ŽALUJE  DENNÍK  PLUS  1  DEŇ  A  TÝŽDENNÍK  PLUS  7  DNÍ  (9. septembra)
Premiér Robert Fico podá žalobu na denník Plus 1 deň a týždenník Plus 7 dní. Informovala o tom
hovorkyňa Silvia Glendová. Voči týždenníku Plus 7 dní podal Fico žalobu už niekoľkokrát, ale bolo to
ešte v čase, keď bol vo funkcii predsedu opozičnej strany Smer-SD. Súčasná žaloba je prvá, ktorú podá
vo funkcii premiéra. (SITA)

TA3  OSLÁVI  PIATE  VÝROČIE  PRVÉHO  VYSIELANIA  (11. septembra)
Vysielanie nízkonákladovej spravodajskej televízie TA3 mimoriadne štartovalo pred piatimi rokmi 11.
septembra 2001. Televízia vtedy prvýkrát informovala divákov o aktuálnom dianí. Mimoriadnym vysielaním
dostupným v bratislavských káblových rozvodoch pokrývala udalosti spojené s teroristickými útokmi na
Svetové obchodné centrum a Pentagon, ktoré zasiahli Spojené štáty americké 11. septembra 2001.
TA3 začala plnohodnotne vysielať v avizovaný pondelok 23. septembra 2001. Druhú spravodajskú
televíziu z krajín V4 prevádzkuje spoločnosť C.E.N., prvý riaditeľ bol Martin Lengyel. Televízia zväčša
vysiela v polhodinových blokoch, okrem spravodajstva ponúka vo väčšej miere od začiatku roka 2006
publicistiku a dokumenty. (Mediálne.sk, SITA)

HOSPODÁRSKE  NOVINY  ZMENILI  DIZAJN  A  ŠTRUKTÚRU  (11. septembra)
Hospodárske noviny vydavateľstva Ecopress patriaceho k skupine Dow Jones – Handelsblatt vyšli
v pondelok 11. septembra vo vynovenej podobe. Redesignom prešla titulná strana aj celková štruktúra
novín. Pod názvom Hospodárskych novín pribudol nový slogan „Denník pre moderné Slovensko“,
noviny okrem tradičnej modrej viac využívajú aj prítomnosť oranžovej farby. (Mediálne.sk)

NOVÝ  SPOLOČENSKO-POLITICKÝ  TÝŽDENNÍK  (19. septembra)
Vydavateľstvo TV Tip robí nábor na nový spoločensko – politický týždenník. Podľa informácií
Mediálne.sk má vydavateľstvo zámer profilovať týždenník podobne ako české tituly Týden alebo
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Reflex. Termín začiatku vydávania zatiaľ nie je známy. TV Tip hľadá absolventov alebo študentov
posledných ročníkov vysokých škôl, ale aj začínajúcich redaktorov. (Mediálne.sk)

TELEVÍZIA  ETV  MEDICUS  PRESTALA  VYSIELAŤ  (22. septembra)
Projekt European Televison (ETV) Medicus, televízie s paneurópskymi ambíciami zameranej na zdravie
a životný štýl, už štvrtý deň nevysiela. „Pre ETV Medicus nepracujem od polovice augusta, obráťte sa
na predsedu predstavenstva,“ odkázala bývalá generálna riaditeľka televízie Tatiana Heldová a položila
telefón. Na predsedu predstavenstva Ladislava Borároša, ktorý televíziu finančne podporoval, sa nám
napriek snahe nepodarilo nakontaktovať. ETV Medicus začala vysielať 15. mája po vyše rok trvajúcich
prípravách. Napriek ambíciám ponúkať plnohodnotný program v šiestich jazykových mutáciách televízia
vysielala štvorhodinovú slučku programov v českom a slovenskom jazyku. (Mediálne.sk)

MARKÍZA  BUDE  MUSIEŤ  ZAPLATIŤ  PÄŤ  MILIÓNOV  KORÚN  (24. septembra)
Odvysielanie pornografie definitívne prinieslo televízii Markíza najvyššiu dosiaľ udelenú pokutu päť
miliónov korún. Rozhodol o tom v piatok Najvyšší súd potom, ako sa televízia proti rozhodnutiu Rady
pre vysielanie a retransmisiu odvolala. Pornografia sa objavila v erotickom seriáli Sexy príbehy z mesta,
ktorý bol odvysielaný v septembri minulého roka. Päť miliónov korún je maximálna výška pokuty,
ktorú môže Rada pre vysielanie a retransmisiu televízii udeliť. (Mediálne.sk)

REDIZAJNOM  BLESKOVKY.SK  SA  ZMENIA  SPRAVODAJSKÉ PORTÁLY  (25. septembra)
Portál najsilnejšieho denníka Nový Čas a najsilenšej internetovej stránky Zoznam.sk, Bleskovky.sk,
dostal nový vzhľad. Jeseň 2006 priniesla zmeny internetových aktivít všetkých najväčších slovenských
denníkov. V septembri odštartoval projekt jediného čisto internetového denníka Aktuálne.sk ako
spravodajská služba portálu Centrum.sk. Krátko pred spustením Aktuálne.sk podstúpil redizajn
internetový portál denníka Pravda Pravda.sk, spolu s redizajnom Hospodárskych novín sa zmenil aj
portál ekonomického denníka. Zásadnými zmenami vizuálu prejde po rokoch túto jeseň aj
najnavštevovanejší spravodajský portál slovenského internetu Sme.sk, patriaci mediálnemu domu Petit
Press. (Mediálne.sk)

PETER  MERTUS  ŠÉFOM  RINGIERU  PRE  SLOVENSKO  A  ČESKO  (26. septembra)
Súčasný generálny riaditeľ vydavateľského domu Ringier Slovakia Peter Mertus od 1. januára 2007
preberá zodpovednosť za vydavateľskú činnosť švajčiarskeho mediálneho koncernu na Slovensku a
v Českej republike. Súčasne sa stáva novomenovaným členom vedenia skupiny medzinárodnej skupiny
Ringier AG. (Mediálne.sk)

ŠÉFREDAKTOR  DENNÍKA  SME  MILAN  ŠIMEČKA  ABDIKOVAL  (27. septembra)
Šéfredaktor denníka Sme Milan Šimečka a jeho zástupkyňa Zuzana Račková podali vedeniu vydavateľstva
výpoveď. Šimečka na telefonicky položenú otázku, či podal výpoveď, odpovedal smiechom a tým, že
„teraz nemá čas“. Podľa informácií Mediálne.sk, sa už v tom čase sa už v redakcii lúčil s kolegami.
Podľa neoficiálnych informácií by vedením redakcie mal byť poverený doterajší zástupca šéfredaktora
Matúš Kostolný. (Mediálne.sk)

NOVÁ  RING  TV  CHCE  ZARÁBAŤ  NA  ZÁBAVE  PRE  DOSPELÝCH  (28. septembra)
Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila na svojom minulotýždňovom zasadnutí spoločnosti Ring TV
licenciu na káblové a satelitné vysielanie rovnomennej stanice. Ako pre Mediálne.sk povedal generálny
riaditeľ Ring TV Michal Hanzel, televízia bude vysielať finančné telefonické hry v nočných a skorých
ranných hodinách na frekvenciách TA3. (Mediálne.sk)

ŠIMEČKA  POVEDIE  ČESKÝ  TÝŽDENNÍK  RESPEKT  (1. októbra)
Novým šéfredaktorom českého týždenníka Respekt sa stane Martin M. Šimečka, bývalý šéfredaktor
denníka SME. Na mene šéfredaktora sa mali v sobotu dohodnúť zástupcovia vydavateľa, investora a
redakcie. (Mediálne.sk)
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PETIT  PRESS  ZAČAL  VYDÁVAŤ  BEZPLATNÉ  ECHO  NOVINY  (2. októbra)
Bezplatné noviny Echo vydavateľského domu Petit Press sa objavili v schránkach obyvateľov a v rukách
kolportérov v Bratislave a piatich krajských mestách Slovenska. Bezplatné bratislavské, nitrianske,
trenčianske, trnavské, žilinské a banskobystrické noviny vydávané dosiaľ pod značkou MY vyšli
prvýkrát v piatok 29. septembra pod značkou Echo Noviny so sloganom „Noviny pre všetkých“.
Spoločný náklad tvoril v piatok 450 tisíc kusov. Titul bude vychádzať v týždennej periodicite.
(Mediálne.sk)

RÁDIO  HEY!  MÁ  NOVÉHO  RIADITEĽA  (3. októbra)
Spoločnosť Ges Slovakia koncom minulého týždňa dosadila do svojho rádia Hey! nového riaditeľa.
Dezider Kukoľ pôsobil v regionálnych rádiách, šéfoval rádiu Východ. Neskôr pôsobil aj v Slovenskom
rozhlase. Po abdikácii predchádzajúceho riaditeľa Jána Lazara v auguste rádio dočasne viedol riaditeľ
domovskej českej siete Jan Zilvar. (Mediálne.sk)

VLADIMÍR  MUŽÍK  ODIŠIEL  Z  NOVÉHO  ČASU,  VEDIE  ČESKÝ  BLESK  (5. októbra)
Vladimír Mužík odišiel z postu šéfredaktora najpredávanejšieho slovenského denníka Nový Čas. Podľa
informácií Mediálne.sk nastúpil do rovnakej funkcie v českom bulvárnom denníku Blesk, kde v pozícii
šéfredaktora nahradil Jiřího Fabiana. (Mediálne.sk)

NOVÝM  ŠÉFOM  NOVÉHO  ČASU  JE  JÁN  BEDNARIČ  (9. októbra)
Novým šéfredaktorom najčítanejšieho denníka, bulvárneho titulu Nový Čas, sa stal Ján Bednarič, doterajší
zástupca šéfredaktora. Bednarič bol podľa informácií Mediálne.sk už niekoľko mesiacov na pozíciu
šéfredaktora pripravovaný vtedajším šéfom titulu Vladimírom Mužíkom. Ten odišiel 5. októbra do
sesterského denníka Blesk v Česku. Na pozícii zástupcu šéfredaktora naďalej zostáva Andrea Jovanovič,
vedúca oddelenia prominenti. Novými zástupcami šéfredaktora sa stali Júlia Kováčová, zodpovedná
tiež za rubriku Téma dňa, a Ľubomír Šulko, ktorý povedie naďalej oddelenie politiky a zahraničia.
(Mediálne.sk)

V  MOSKVE  POCHOVAJÚ  NOVINÁRKU  POLITKOVSKÚ  (10. októbra)
Známu ruskú novinárku Annu Politkovskú pochovajú v utorok tri dni po jej tragickej smrti na moskovskom
cintoríne. Politkovskaja sa preslávila najmä kritickým spravodajstvom o vojne v Čečensku, vďaka čomu
sa stala jedným z najvýraznejších symbolov nezávislej tlače v Rusku. Neznámi páchatelia ju zastrelili
v sobotu v Moskve. Ruskí vyšetrovatelia predpokladajú, že sa stala obeťou vraždy na objednávku,
ktorá súvisela s jej novinárskou prácou. Prokuratúra však bližšie informácie neuviedla. Vražda známej
novinárky vyvolala vlnu znepokojenia v Rusku i vo svete. Predstavitelia viacerých zahraničných vlád
i medzinárodných organizácií vyzvali na dôsledné vyšetrenie prípadu. (SITA)

ZEMKOVÁ  ODSTÚPILA  OD  ZMLUVY  S  BSP  LAWYERS  PARTNERS  (11. októbra)
Generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu (SRo) Miloslava Zemková odstúpila od zmluvy s firmou
BSP Lawyer Partners (LP), ktorá pre SRo vymáhala pohľadávky koncesionárskych poplatkov. Zemková
o tom informovala poslancov parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Riaditeľka súčasne podala na
súd žalobu pre porušenie zákona, ku ktorému malo prísť pri podpise zmluvy bývalým generálnym
riaditeľom Jaroslavom Rezníkom. (SITA)

TASR  ZA  POLROK  SO  STRATOU  8,5  MILIÓNOV  KORÚN  (12. októbra)
Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia (TASR) ukončila prvý polrok tohto roka so stratou
8,5 mil. Sk. Ako ďalej vyplýva zo správy o činnosti TASR za 1. polrok 2006, ktorú predložil jej
generálny riaditeľ Peter Nedavaška, celkové výnosy evidovala agentúra na úrovni 46,8 mil. Sk pri
celkových nákladoch takmer 55,3 mil. Sk. Záporný výsledok TASR je podľa tejto správy spôsobený
prečerpaním podhodnoteného plánu nákladov vo všetkých položkách. Náklady boli kryté tak zostatkom
prostriedkov z predchádzajúceho roka, ako aj finančnými prostriedkami z nerealizovania krytia odpisov.
(SITA)
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RADA  STV  ZVOLILA  ZA  PODPREDSEDOV  MALECA  A  GREŠŠA  (14. októbra)
Rada STV včera na ďalšie dva roky zvolila nových podpredsedov. V tajnom hlasovaní sa prvým podpredsedom
stal Peter Malec. Hlasovalo za neho deväť z dvanástich prítomných členov rady. Jeho protikandidát Štefan
Fejko získal dva hlasy, jeden hlas bol neplatný. Najbližšie dva roky bude druhým podpredsedom rady Ján
Greššo, za ktorého sa vyslovilo v tajnom hlasovaní osem členov. Jeho protikandidát a doterajší druhý
podpredseda Ladislav Straka získal tri hlasy a jeden hlas bol neplatný. (SITA)

ŠÉF  STV  ZATIAĽ  NIE  JE,  ZABODOVAL  HERIBAN  (17. októbra)
Rada Slovenskej televízie v utorok po vypočutí 26 kandidátov na post generálneho riaditeľa televízie
nového šéfa nezvolila. Do ďalšieho kola postúpili bývalý poslanec ANO Jozef Heriban, bývalý
spolumajiteľ servera Česká média Radim Hreha a Peter Nižňanský vyučujúci na VŠMU. Heriban dostal
prekvapivo päť hlasov, Hreha a Nižňanský po troch. Dva hlasy dostal aj predseda Rady STV Miroslav
Kollár a jeden bývalý šéf centra zábavy Markízy Roman Lipták. Keďže na postup do druhého hlasovania,
ktoré bude 24. októbra, sú potrebné najmenej tri hlasy, z voľby vypadli. (Mediálne.sk)

JEMNÉ  MELÓDIE  MUSIA  OBNOVIŤ  VYSIELANIE  RÁDIA  VÝCHOD  (18. októbra)
Prevádzkovateľ programovej siete rádií Jemné melódie, spoločnosť Harad, musí do 120 dní v plnej miere
obnoviť pôvodný názov a programovú štruktúru Rádia Východ. Na svojom včerajšom zasadnutí o tom
rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR), keď zamietla zmenu licencie spoločnosti Prešovská
kultúrna agentúra, ktorá je pôvodným prevádzkovateľom Rádia Východ. (Mediálne.sk)

SLOVENSKÝ  ROZHLAS  OSLAVUJE  80-TKU  (19. októbra)
Slovenský rozhlas (SRo) 19. októbra oslavuje 80. výročie začiatku svojho vysielania. Okrem špeciálneho
programu, ktorý rozhlas pripravil vo svojom bratislavskom sídle na Mýtnej ulici v Bratislave, pripomenie
jubileum aj vysielanie všetkých okruhov SRo. Poslucháčov čaká od 12:00 do 13:00 špeciálne vysielanie
hlavnej spravodajskej relácie rozhlasu – Rádiožurnál špeciál, ktorý okrem aktuálneho spravodajstva
prinesie aj príspevky z histórie SRo. Rádiožurnál špeciál bude vysielať okrem Rádia Slovensko aj Rádio
Regina, Rádio_FM, Rádio Devín, Patria a internetové rádio Inet. (SITA)

POSLANCI  SCHVÁLILI  NOVELY  ZÁKONOV  O  STV  A  SRO  (24. októbra)
Národná rada schválila novely zákonov o Slovenskej televízii (STV) a o Slovenskom rozhlase (SRo),
ktoré predložil poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek. Novely, ktoré sú obsahovo totožné, upravujú
spôsob voľby generálneho riaditeľa STV resp. SRo. V treťom kole príslušnej voľby znižujú kvórum
potrebné na zvolenie riaditeľa z dvojtretinovej na nadpolovičnú väčšinu všetkých členov rady. Členovia
rady pritom nebudú môcť kandidovať na post riaditeľa STV resp. SRo. Rada bude tiež môcť voliť
štatutára, ktorý by viedol verejnoprávne médium v období medzi skončením mandátu bývalého a
zvolením nového generálneho riaditeľa. Novely budú účinné od 15. novembra. (SITA)

VLADIMÍR  REPČÍK  SA  STAL  ŠÉFOM  SEKRETARIÁTU  ZEMKOVEJ  (24. októbra)
Bývalý riaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík sa včera po ôsmich mesiacoch vrátil do médií, od pondelka
23. októbra je šéfom administratívy riaditeľky Slovenského rozhlasu (SRo) Miloslavy Zemkovej.
Riaditeľom sa stal na základe konkurzu. „Oslovila nás jeho skúsenosť a prax v médiách, ako aj
manažérske schopnosti,“ informovala tlačová tajomníčka SRo Adriana Jobbiková.
Repčík bude mať v rozhlase na starosti odbor medzinárodnej spolupráce, právny odbor, odbor vnútorného
auditu a odbor ľudských zdrojov. Priamo podriadený bude generálnej riaditeľke rozhlasu. (Mediálne.sk)

ŠTUBŇOVÚ  NA  ČELE  JEDNOTKY  VYSTRIEDA  TÍM  (2. novembra)
Program prvého okruhu Slovenskej televízie má od štvrtka nové vedenie. Po odchode intendantky
Barbary Štubňovej v septembri bude za program Jednotky zodpovedný tím tvorený šéfdramaturgičkou
Denisou Biermannovou, Erikou Tóthovou zodpovednou za akvizície a Natáliou Kopeckou – projektovou
manažérkou dcérskej spoločnosti STV 1.2 Media, ktorá pre STV predáva reklamný čas. Na čele tímu
bude Biermannová poverená štatutárnymi zástupcami verejnoprávnej televízie. (Mediálne.sk)
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FORENZNÝ  AUDIT  V  STV  ZISTIL  NEDOSTATKY  (7. novembra)
Audítori spoločnosti PricewaterhouseCoopers zistili vo fungovaní medzi Slovenskou televíziou (STV)
a jej dcérskymi spoločnosťami viaceré nedostatky. O výsledkoch forenzného vyšetrovania
dvadsiatichštyroch zmlúv v utorok informoval Radu STV dočasný štatutárny zástupca televízie Branislav
Zahradník. Audit v septembri začal potom, čo po odchode Richarda Rybníčka z postu šéfa STV vznikli
podľa Zahradníka pochybnosti o niektorých zmluvách. (Mediálne.sk)

LICENČNÁ  RADA  ROZDELILA  ATRAKTÍVNE  FREKVENCIE  (7. novembra)
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom dnešnom zasadnutí rozdelila atraktívne voľné
frekvencie na terestriálne rozhlasové vysielanie po rádiu BBC World Service, ktorá ukončilo vysielanie
na území Slovenska. O kmitočty sa opäť uchádzala aj BBC, no neúspešne. Bratislavskú frekvenciu 93,8
MHz získalo kresťanské Rádio Lumen výmenou za frekvenciu 97.2 MHz so slabším výkonom, ktorú
v hlavnom meste využíva v súčasnosti. Banskobystrickú frekvenciu 105,4 MHz pridelila rada
Slovenskému rozhlasu, ktorý ju chce využívať pre potreby svojho štvrtého okruhu – Rádia Regina.
Frekvenciu 103,2 MHz v Košiciach získala spoločnosť ČH Hornets, ktorej sa tak podarí dostať do éteru
projekt svojho internetového Rádia Hornet, zameraného najmä na športové spravodajstvo. V Poprade
vznikne na frekvencii 93,2 MHz nové Tour Radio, ktoré by malo podporovať turizmus a cestovný ruch
v Tatrách. Za projektom stojí spoločnosť Turist servis Igora Ľudmu, ktorý figuroval v štruktúrach
zaniknutého Rádia Tatry. (Mediálne.sk)

DO  RÁDIA  OKEY  VSTUPUJE  ZAHRANIČNÝ  INVESTOR  (9. novembra)
Multiregionálne Rádio Okey v súčasnosti finalizuje dohody a pripravuje podklady pre podpis zmluvy
so zahraničným investorom. „Okey v žiadnom prípade nepredávame, do spoločnosti vstúpi strategický
partner,“ povedal pre Mediálne.sk generálny manažér Rádia Okey Michal Arpáš. Ako dodal, k podpisu
zmluvy by malo prísť do konca tohto mesiaca. Konkretizovať názov budúceho partnera rádia zatiaľ
nechcel. Podľa informácií Mediálne.sk by malo ísť o francúzsku spoločnosť Lagardère. (Mediálne.sk)

KATEDRA  ŽURNALISTIKY  UK  ZAČÍNA  S  PREVÁDZKOU  RÁDIA  AKTIV  (1. decembra)
Žurnalistickú tvorbu študentov vysokých škôl bude prezentovať študentské internetové Rádio Aktiv a
nový webmagazín nazvaný Webjournal. Cieľovou skupinou rádia sú mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú
o svet okolo seba. „Nemáme záujem konkurovať celoplošným rádiám, chceme dať priestor študentom,
ktorých prejav síce nie je na úplne profesionálnej úrovni, ale je dostatočne kvalitný na to, aby sme ho dali
na našu stránku,“ vyjadril sa o smerovaní Rádia Aktiv iniciátor projektu, študent žurnalistiky Marián
Kukelka.
Účelom zriadenia nového Webjournalu je podnietiť študentov žurnalistiky, aby začali tvoriť a prepojili
touto cestou teoretické poznatky s praxou. Webjournal v súčasnosti ponúka vyše 150 článkov, ktorých
autormi sú práve študenti prvého až štvrtého ročníka žurnalistiky na FiF UK. Študenti sa vyjadrujú
v rôznych rubrikách, ako napríklad Spoločnosť, Médiá, Osobnosti, Cestovanie a Študentský život.
(TASR)

MALIČKAY  ODCHÁDZA  Z  VEDENIA  ECOPRESSU,  NAHRADÍ  HO  VANĚK  (8. decembra)
Slavomír Maličkay odíde k 31. decembru tohto roka z postu generálneho riaditeľa spoločnosti Ecopress.
Predstavenstvo vydavateľa denníka Hospodárske noviny sa na tom dohodlo na dnešnom rokovaní
v Bratislave. Novým generálnym riaditeľom Ecopress, a. s. sa stane Tomáš Vaněk, ktorý v minulosti
pracoval okrem iného ako riaditeľ vydavateľstva Lidových novín v Prahe. Maličkay bude aj naďalej
spolupracovať s vydavateľskou skupinou Ecopress, Economia a Handelsblatt. (SITA)

ŠÉFOM  STV  BUDE  RADIM  HREHA  (11. decembra)
Generálnym riaditeľom Slovenskej televízie sa na ďalších päť rokov stane Radim Hreha. V dnešnom
treťom hlasovaní o tom deviatimi hlasmi rozhodla pätnásťčlenná Rada STV. Rada doobeda najprv
vypočúvala troch kandidátov, ktorí minulý týždeň postúpili s najmenej tromi hlasmi do ďalšieho kola
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voľby – Branislava Zahradníka, Romana Liptáka a Radima Hrehu. Patrik Pašš ešte včera oznámil, že
odstupuje z voľby.
Po kole otázok získal v následnom hlasovaní osem hlasov Hreha, Zahradník dostal päť hlasov a Lipták
ani jeden. Keďže na postup do posledného kola bolo potrebných najmenej šesť hlasov, rada mala na
výber už len Hrehu.
V treťom kole postačovalo pre víťazstvo podľa novely Zákona o STV poslanca Smeru Dušana Jarjabka,
ktorá sa stala účinnou v polovici novembra, už nie desať, ale len osem hlasov. Hreha, ktorého podľa
viacerých zdrojov a médií favorizoval práve Smer, získal nakoniec deväť hlasov. (Mediálne.sk)

POSLANCI  NOVELOU  ZÁKONA  ZAKÁZALI  HLASNEJŠIU  REKLAMU  (13. decembra)
Reklama a telenákup sa nebude môcť vysielať s vyššou zvukovou intenzitou ako ostatný program.
Parlament o tom rozhodol schválením návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý predložila
poslankyňa ĽS-HZDS Zdenka Kramplová. Podľa predkladateľky novela zabráni, aby vysielaná reklama
s vyššou intenzitou zvuku sústavne obťažovala divákov v snahe vzbudzovať ich pozornosť, najmä
tých, ktorí sa nevedia a nemôžu brániť, čiže deti. (SITA)

VÝKONNÝM  RIADITEĽOM  STV  BUDE  ROMAN  LIPTÁK  (19. decembra)
Výkonným riaditeľom Slovenskej televízie (STV) sa stane riaditeľ produkčného domu Forza Roman
Lipták. Doterajší výkonný šéf televízie Branislav Zahradník prevezme svoj pôvodný post riaditeľa PR
oddelenia STV.
Riaditeľom strategického rozvoja bude špecialista na digitalizáciu Nikolaj Savický. Novým šéfredaktorom
spravodajstva sa stane Ján Šmihula, ktorý doposiaľ pôsobil ako zahraničný redaktor Slovenského
rozhlasu v Prahe. Doterajší šéfredaktor Roland Kyška zo svojej funkcie odstúpil, bude ďalej pôsobiť
ako zástupca šéfredaktora (pozn. Mediálne.sk: R. Kyška k 31. 12. 2006 odchádza z STV). O zmenách
v manažmente televízie informoval Radu STV nový riaditeľ STV Radim Hreha. (TASR)
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q  Štúdie, články, polemiky, diskusie, recenzie, bibliografia k otázkam
novinárskej teórie a praxe, historického, právneho, politického,
ekonomického, jazykovedného, sociologického a psychologického
výskumu tlače, rozhlasu, televízie a ostatných prostriedkov
masovej komunikácie.

q  Studies, articles, discusion, reviews and bibliography dealing
with questions of journalistic theory and practice, and with
historical, legal, political, economic, linguistic, sociological, and
psychological research on the press, radio, television and other
mass media.

q  Studien, Artikel, Polemiken, Diskussionen, Rezensionen,
Bibliographie zu den Fragen der journalistischen Theorie und
Praxis, der historischen, rechtlichen, politischen, ökonomischen,
lingvistischen, soziologischen, psychologischen Forschung der
Presse, des Rundfunks, des Fernsehens und der anderen
Massenkommunikationsmittel.

q  Études, articles, polémiques, comptes-rendus, bibliographie
concernant les questions de la théorie et de la pratique du
journalisme, les recherches historiques, juridiques, politigues,
économiques, lingvistiques, sociologiques et psychologiques
de la presse, de la radio, de la télevision, ainsi que d‘autres mass
media.

q  Научные статьи, полемики, дискуссии, рецензии,
библиография по вопросам журналистской теории
и практики, исторического, юридического, политического,
экономического, яэыковедческого, социологического
и психологического исследования печати, радио,
телевидения и прочих средсв массовой коммуникации.
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