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Kalendárium Katedry !urnalistiky Filozo"ckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave

1952 
Zalo!enie Katedry novinárstva a knihovníctva FiF UK v Bratislave, ktorú•
viedol doc. Michal Chorváth .

1953
Vedúcim katedry sa stal doc. Vladimír Klime".•

1955
Vedúcim katedry sa stal prof. Dalibor M. Krno.•
Vznikol Novinársky "tudijn# ústav (N$Ú).•

1956
Promovali prví "tyria absolventi: Richard Blech, Slávo Kaln#, Ján Kme%•
a Juraj Vere".

1958
N$Ú za&al vydáva% ro&enku Otázky novinárstva.•

1960
Kon"tituovala sa samostatná katedra novinárstva.•

1967
Za&al vychádza% Zborník Filozo'ckej fakulty UK (urnalistika.•

1971
Vedúcim katedry sa stal prof. Fra)o Ruttkay.•
Z pedagogického procesu bol donúten# odís% doc. Jozef Weiser. •

1972
Pedagogické pôsobenie museli opusti%  PhDr. Zuzana Duhajová•
a PhDr. Juraj Vere".

1974
Z pedagogického procesu boli vylú&ení prof. Mieroslav Hysko•
a JUDr. Lubo" $ef&ák.

1975
Z Katedry novinárstva vznikli 3 nové katedry a kabinet: Katedra teórie•
a dejín novinárstva, Katedra periodickej tla&e a agentúrneho spravodaj-
stva, Katedra rozhlasovej a televíznej !urnalistiky, Kabinet teórie a de-
jín !urnalistiky.

1982
Vy"la Malá encyklopédia !urnalistiky, pripravil ju Kabinet teórie a dejín•
!urnalistiky pod vedením prof. *udovíta Jacza (Bratislava: Obzor, 1982.
576 s.).

1989/1990
Za vedúcich katedier boli zvolení: doc. Peter Balá!, doc. Andrej Tu"er•
a Mgr. Ján Slovák. Na &elo kabinetu sa postavil prof. Juraj Vojtek.
Do pedagogického procesu sa vrátili rehabilitovaní u&itelia: PhDr. Zu-•
zana Duhajová, doc. Lubo" $ef&ák a doc. Jozef Weiser. (Prof. Mieroslav
Hysko sa rehabilitácie nedo!il, zomrel r. 1977). PhDr. J. Vere" sa stal
"éfredaktorom denníka Národná obroda.
Vedúcim Katedry rozhlasovej a televíznej !urnalistiky sa stal doc. Emil•
Tvrdo).
Vy"iel Terminologick# slovník !urnalistiky: slovensko-&esko-rusko-an-•
glicko-nemecko-francúzsky, pripravil ho autorsk# kolektív pod ve-
dením prof. Danu"e Serafínovej (Bratislava: Alfa, 1989. 388 s. 
Pri katedre vzniklo neziskové Zdru!enie MASS-MEDIA-SCIENCE.•

1991
Uzavretá zmluva s parí!skym Centrom pre v#chovu a do"ko+ovanie !ur-•
nalistov (CFPJ – Centre de formation et de perfectionment des jour-
nalistes); pomoc katedre formou "tudijn#ch pobytov francúzskych
u&ite+ov u nás a na"ich u&ite+ov a "tudentov v Parí!i, resp. francúzskou
novinárskou literatúrou.
V rámci katedier !urnalistiky vzniklo jednoodborové denné bakalárske•
"túdium propagácie.  

1992
V,aka projektu Rozvoj médií vo v#chodnej a strednej Európe (East Cen-•
tral European Media Development) 3 u&itelia (prof. J. Vojtek, doc. E. Hra-
diská a PhDr. K. Vajdová) boli na mesa&nom pobyte v USA, predov"et-
k#m na Columbijskej univerzite v Missouri.
Za podpory Ministerstva kultúry SR katedra vydala publikáciu pre kra-•
janské redakcie (urnalistická tvorba v tla&i (Bratislava: Stimul, 1992.
100 s.). V druhom vydaní vy"la aj pre potreby slovensk#ch redakcií
(Bratislava: Slovensk# syndikát novinárov, 1993. 103 s.).

pokra&ovanie na strane 64



júcom roku 1953/1954 doplnil aj prv! ro"#
ník dia$kového %túdia popri zamestnaní pre
novinárov z praxe. Na jese& 1953 vzniklo
%túdium novinárstva na vtedaj%ej Filologic#
kej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Na
oboch fakultách sa %túdium novinárstva do#
"asne zaradilo do spolo"nej katedry s kni#
hovníctvom. Bratislavská %kola vstúpila do
povedomia verejnosti pod názvom Katedra
novinárstva a knihovníctva Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského.

Prví %tuden' denného %túdia novinárstva
teda prekro"ili prah akademickej pôdy na
jese& 1952. Prv!m vedúcim novej katedry sa
stal b!val! novinár, literárny kri'k a ak(vny
publicista, vtedaj%í prodekan fakulty, doc. Mi#
chal C h o r v á t h. Pod prv! u"ebn! plán uni#
verzitného %túdia novinárstva sa podpísala
komisia v zlo)ení prof. PhDr. Mikulá% Bako%,
doc. Michal Chorváth, doc. Dalibor M. Krno
(z Právnickej fakulty UK) a Jozef Slamka, re#
prezentant Zväzu slovensk!ch novinárov.
Jeho sú"as*ou bol komplex disciplín %túdia
slovenského jazyka a literatúry. Prví %tyria
absolventi katedry – Richard Blech, Slávo
Kaln!, Ján Kme* a Juraj Vere% promovali
v roku 1956. 

Ako v%etky za"iatky, ani za"iatky univerzit#
ného %túdia novinárstva na Slovensku neboli
$ahké. V správe dekanátu z 21. novembra
1952 ur"enej Rektorátu UK a Povereníctvu
%kolstva sa pí%e: „Katedra má len extern!ch
predná%ate$ov... V%etky predná%ky sa e%te
neza"ali... Katedra nemá miestnos' pre kni#
)nicu a pre asistenta, nemá predbe)ne nija#
k!ch %tudijn!ch pomôcok.“ 

Ak boli 50. roky rokmi kon%tituovania
nového %tudijného odboru na Slovensku,
60. roky boli obdobím rozkvetu a pádu. Po
doc. Vladimírovi K l i m e % o v i z Prahy sa
v roku 1955 vedenia katedry na dlhé roky ujal
právnik, doc. Dalibor M. K r n o, ktor! stál na
jej "ele a) do roku 1971. Pod jeho taktovkou
sa v roku 1960 etablovala samostatná Kate#
dra novinárstva Filozofickej fakulty UK a v kon#
cepcii %túdia nastala kvalita(vna zmena –
dôraz sa za"al klás* na )urnalis'cké pred#
mety. Pedagogick! zbor oboha'li nezabud#
nute$né osobnos' ako doc. JUDr. Mieroslav
Hysko, Ing. Karol Dlouh!, prom. hist. Zuzana
Duhajová, Ing. Ivan Toma%ov, prom. nov. Du#
%an Záhorsk!. Neskôr ich rady doplnil doc. Jo#
zef Weiser, PhDr. Peter Balá),  PhDr. Juraj
Vojtek a PhDr. Boris Droppa a rástol aj vedec#
kopublika"n! potenciál katedry.

Celkovo treba toto obdobie hodnoti*
ve$mi pozi(vne, preto)e základy %túdia )ur#
nalis'ky polo)ené v t!chto rokoch sa po"as
desa*ro"í osved"ili, a preto v!chodiská a prís#
tupy, na ktor!ch bolo toto %túdium vybudo#
vané, pretrvali a) dodnes. Ich opodstatnenos*
dokazujú aj slovenské vysoké %koly, ktoré na
Slovensku vznikli po roku 1989 a ktoré sa
v zna"nej miere in%pirovali práve na%imi
u"ebn!mi plánmi. Napokon, správnos* na#
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%ej cesty potvrdila v roku 2000 aj Európska
asociácia vzdelávania v )urnalis'ke (EJTA)
prija(m na%ej katedry do svojich radov za riad#
neho "lena, a 'e) Akredita"n! v!bor pre
vzdelávanie v )urnalis'ke a v masovej komu#
nikácii zo Spojen!ch %tátov americk!ch, ktor!
v roku 2010 vysoko ocenil na%u prácu.

S$ubn! rozvoj katedry hrub!m spôsobom
naru%ila tzv. normalizácia, ktorá nasledovala
v 70. rokoch po okupácii republiky v auguste
1968 vojskami %tátov Var%avskej zmluvy. Kate#
dra bola e'ke'zovaná ako kontrarevolu"ná.
V dôsledku kádrov!ch previerok po roku
1971 museli odís* z pedagogického procesu
pia' z 11 intern!ch pedagógov. Jednotn!
celo%tátny federálny u"ebn! plán predstavil
v roku 1977 predmety poplatné normaliza#
"nému obdobiu. Niektorí noví pedagógovia
pri%li z aparátu Komunis'ckej strany Sloven#
ska (prof. Jozef Borísek, prof. Jozef Hrabina),
ale vä"%inu z nich tvorili osobnos', kvalifiko#
vaní u"itelia, ktorí sa stali oporou katedry
ako doc. Jozef Vir"ík z Novinárskeho %tudijné#
ho ústavu, skúsení novinári z praxe – prof. +u#
dovít Jacz, prof. Andrej Tu%er, doc. ,tefan Ve#
$as, doc. Leopold Slovák, doc. Emil Kadnár,
PhDr. Veronika Tökölyová, PhDr. Ján Lofaj.
Medzi nich sa zapísali aj za"ínajúci asisten' –
prof. Danu%a Sera-nová, doc. Elena Hradis#
ká, doc. Svetlana Hlav"áková, doc. Ján Sand,
doc. Jozef Vatrál, doc. Vlasta Kone"ná, PhDr.
Mária Follrichová, PhDr. Bohuslava Krí)ová,
PhDr. Katarína ,tefániková, PhDr. Peter Ra"ko.
Aj v.aka nim bola na katedre kolegiálna a pria#
te$ská atmosféra.

Po revolu"n!ch zmenách v roku 1989, na
ktor!ch sa ak(vne podie$ali aj %tuden' kate#
dry, zavial "erstv! vietor. Za vedúcich kate#
dier boli zvolení (u) nie menovaní) doc. Peter
B a l á ) (Katedra teórie a dejín novinárstva),
prof. Andrej T u % e r (Katedra periodickej tla#
"e a agentúrneho spravodajstva), Mgr. Ján
S l o v á k (Katedra rozhlasovej a televíznej
)urnalis'ky), ktorého neskôr vo funkcii vys#
triedal doc. Emil T v r d o &. Na "elo Kabi#
netu teórie a dejín sa postavil prof. Juraj
V o j t e k. Do pedagogického procesu sa vrá#
'li rehabilitovaní u"itelia PhDr. Zuzana Duha#
jová, doc. Lubo% ,ef"ák a doc. Jozef Weiser.
Do dôchodku odi%li prof. Jozef Borísek, prof. Jo#
zef Hrabina a prof. Fra&o Ru/kay. ,túdium
)urnalis'ky sa otriasalo v základoch.

Transformácia spolo"nosti umo)nila,
aby sa zo %tudijného programu vylú"ili pre#
dov%etk!m kurzy späté s ideológiou pred#
chádzajúceho re)imu. To bola tá $ah%ia
etapa. Zlo)itej%ie bolo vyvá)i* curriculum
nov!mi predmetmi a zbavi* staronové kur#
zy ideolo#gick!ch nánosov. Jedn!m z naj#
*a)%ích bolo rie%enie dilemy pomeru teore#
'ck!ch a praktick!ch predmetov. Na jednej
strane sme reprezentovali univerzitné %tú#
dium, ktoré symbolizuje vysoko%kolsk! dip#
lom, na strane druhej sme rozumeli po)ia#
davkám masov!ch médií pripravova*

doc. PhDr. Svetlana Hlav!áková, PhD.

vedúca Katedry )urnalis'ky 
Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bra'slave

Uf! Do"ítala som v%etk!ch 105 rozhovorov
s na%imi absolventmi zo zborníkov 50 inter#
view a 55 interview, ktoré sme vydali pri
príle)itos' rovnomenn!ch jubileí Katedry
)urnalis'ky Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bra'slave. Na in%piráciu. Bo#
la to fu%ka. Ale ve$mi zaujímavá a podnetná.
Aby som pri písaní príhovoru mala z "oho
vychádza*. Odzneli v nich slová príkre aj
láskavé, uznanlivé i hanlivé, povzbudivé aj
demo'vujúce. Predstavili celé spektrum ná#
zorov na profesiu )urnalistu, na úspech, na
)urnalis'cké vzdelávanie, na chod katedry
)urnalis'ky, na jej pedagógov, na predmety,
na slovenské masové médiá. A tak to má
by*. Svet nie je "iernobiely, my nie sme klo#
ny dokonalého Vzoru a %tuden' sú, prosto,
rôzni.

Azda naj"astej%ie rezonovali otázky, „"i
nie sú )urnalis'cké %koly zbyto"né, a teda
"i nie je múdrej%ie vy%tudova* in! odbor“
a mnohí sa zam!%$ali nad staronovou dile#
mou – „ak! by mal by* pomer teore'ck!ch
a praktick!ch predmetov“. Nu), budem
úprimná, 'eto otázky netrápia len na%ich ab#
solventov, ale aj nás, pedagógov. A usiluje#
me sa ich rie%i* nielen k spokojnos' na%ich
absolventov, ich zamestnávate$ov, teda mé#
dií, ale s obrovskou zodpovednos*ou vo"i
na%im zverencom – %tudentom. 

Po"as na%ej 60#ro"nej cesty )urnalis'c#
k!m vzdelávaním sme za)ili obdobia pros#
perity, ale prechádzali sme aj t0nist!mi
údoliami. 1o v%ak poznamenalo na%u pú*
bola oddanos* u"ite$ov %tudentom (a to aj
napriek materiálnemu nedokrveniu vzdeláva#
cieho sektora) a snaha spolupracova* s tzv.
praxou, reflektova* jej potreby, pripravova*
$udí práve pre &u. Napokon, bol to Zväz slo#
vensk!ch novinárov, ktor! inicioval zalo)enie
univerzitného %túdia )urnalis'ky na Sloven#
sku a vo vtedaj%om vedení Filozofickej fakul#
ty UK, predov%etk!m u prodekana, doc. Mi#
chala Chorvátha, ktor! pôsobil ako pedagóg
na katedre slovenského jazyka a literatúry,
na%iel plnú podporu. V akademickom roku
1952/1953 sa tak otvorili prvé dva ro"níky
denného %túdia )urnalis'ky a 'e v nasledu#

60 rokov univerzitného
!túdia "urnalistiky na
Slovensku – #as odcho-
du do dôchodku?



Dnes mo)no kon%tatova*, )e katedra )ur#
nalis'ky sa s prestavbou koncepcie %túdia
vysporiadala so c*ou. Vychádzajúc z vysoko#
%kolského zákona ". 131/2002 Z. z., získala
riadne akreditované v%etky tri stupne vysoko#
%kolského %túdia )urnalis'ky: bakalárske (Bc.,
6#semestrálne), magisterské (Mgr., 4#semes#
trálne) a doktorandské %túdium v odbore
Teória a dejiny )urnalistiky (PhD., interné
4#ro"né a externé 5#ro"né). 2alej jej bolo ude#
lené oprávnenie na rigorózne skú%ky (PhDr.),
habilitácie (doc.) a inaugurácie (prof). 

Vytvorili sme moderné curicculum porov#
nate$né s u"ebn!mi plánmi pres()nych uni#
verzít vo vyspel!ch %tátoch. Podopreli sme
ho nov!mi, aktuálnymi publikáciami a u"eb#
n!mi pomôckami z pera na%ich pedagógov.
Potvrdili sme, )e sme vedecko#pedagogické
pracovisko, preto)e od roku 1989 sme vydali
vy%e 60 u"ebn!ch textov. 

Nadviazali sme "ulé vz*ahy s kolegami
z pres()nych univerzít vo Francúzsku, Nemec#
ku, Rakúsku, USA, Kanade a v .al%ích %tá#
toch. Ve. len za posledn!ch 10 rokov sme si
na svoj ú"et pripísali takmer 40 medzinárod#
n!ch konferencií i, seminárov, kolokvií, pred#
ná%ok a workshopov, vrátane t!ch, ktoré vied#
li traja novinári, nositelia pres()nej Pulitze#
rovej ceny – Tvrtko Vujity, Joshua Friedman
a Tim Weiner. Do zahrani"n!ch aktivít sa za#
pojili aj %tuden' svojou ú"as*ou na tvorbe
mul'mediálneho programu Euroreporter,
kde dosiahli vynikajúce úspechy. Ich zahra#
ni"nú mobilitu podporuje aj v!menn! pro#
gram Erasmus, o ktor! je "oraz vä"%í záujem.

V rámci celosvetového trendu, ktor! vy#
volali moderné technológie, sme dospeli
k názoru, )e pripravova* %tudentov v rámci
úzkych %pecializácií pod$a typov médií ich
obmedzuje pri v!bere zamestnania. Prv! fak#
tor, ktor! ovplyvnil na%e rozhodnu'e, súvisel
s ve$kos*ou ("i skôr malos*ou) slovenského
mediálneho trhu, na ktorom má absolvent,
%pecializovan! na jedno médium, men%iu
mo)nos* uplatnenia. Ako druhú sme vzali do
úvahy sú"asnú mediálnu realitu, ke. sa )ur#
nalis' stávajú takpovediac univerzalistami
a pí%uci novinár z denníka "i tla"ovej agentú#
ry musí neraz svoj textov! novinársky prejav
doplni* fotografiou, zvukov!m záznamom,
ba dokonca videosekvenciou. To v%ak nezna#
mená, )e %pecializácie sme nadobro vylú"ili
z prípravy na%ich posluchá"ov. Vo zvolenom
type médií sa %tuden' zdokona$ujú na medi#
álnych ateliéroch (tla", rozhlas, televízia,
internetové periodikum), k!m odvetvovú
%pecializáciu im umo)&ujú kurzy ako vnútor#
ná poli'ka, zahrani"ná poli'ka, ekonomika,
kultúra a foto)urnalis'ka. 

Zalo)ili sme %tudentské internetové novi#
ny Webjournal a internetové rozhlasové
vysielanie RádioAk'v. Na%i %tuden' sa pod#
písali pod tvorbu dokumentárnych filmov
o obciach z pohrani"nej oblas', ktorá bola
zastre%ená rakúsko#slovensk!m projektom
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Mediaregion, par'cipujú na vysielaní TV Mar#
kíza a in!ch médií. Oslovili sme dva vydava#
te$ské domy, ktoré vedú b!valí absolven'
Katedry )urnalis'ky FiF UK – Alexeja Fulmeka
(Pe't Press) a Olivera Brunovského (TREND
Holding) ako aj predsedu Zdru)enia vydava#
te$ov periodickej tla"e Slovenska PhDr. Mi#
chala Arpá%a. Uvítali na%u iniciatívu za"a*
spolupracova* po novom a pris$úbili ak(vnu
podporu spolo"n!ch projektov, ktoré in%pi#
roval projekt katedry s redakciou t!)denníka
The Slovak Spectator. Pova)ujeme ho za mi#
moriadne prospe%n! a i úspe%n!.

Do v!u"by na katedre sa zapojili tak b!valí
absolven' Katedry )urnalis'ky FiF UK, ktorí
poci*ujú potrebu vrá'* katedre nie"o z toho,
"o do nich zasiala, ako aj v!znamní novinári
z praxe: Luká% Diko, %éfredaktor spravodaj#
stva a publicis'ky v RTVS, Matú% Kostoln!,
%éfredaktor denníka SME, Lucia Muthová, ria#
dite$ka firemnej komunikácie Allianz – Slo#
venská pois*ov&a, Zuzana Wienk, riadite$ka
Aliancie Fair#Play, Tomá% Ulej z denníka SME
a mnohí .al%í. V!bornú spoluprácu máme
najmä s novinármi z TV Markíza – s Patrikom
Hermanom, Mariannou 2urianovou, Jánom
Malochom, Janou Hospodárovou, Petrom
1amborom, Danicou Kleinovou a Katarínou
Brychtovou.

Netvrdíme, )e sme úplne spokojní. V)dy
je "o zlep%ova*. Ale te%í nás, )e sa podarilo
nadviaza* kolegiálne pracovné vz*ahy s novi#
nármi zo slovensk!ch médií, s kolegami z pres#
()nych zahrani"n!ch i domácich univerzít, )e
stále publikujeme potrebné u"ebné texty, )e
sa zapájame do rozli"n!ch v!skumov, ale naj#
viac sa te%íme z na%ich %tudentov, ktorí ako#
by si za"ali uvedomova*, )e kvalitná %kola je
vizitkou kvalitného vzdelania. Ich vzdelania.
A preto by mali by* na svoju alma mater hr#
dí. My sa svojimi absolventmi p!%ime a to, )e
mnohí z nich sú mimoriadne úspe%ní, nás hre#
je na srdci. A aké sú na%e plány do budúcnos#
'? Okrem pracovn!ch, máme jeden osobn!.
Aby si na%i kolegovia i absolven' o .al%ích
60 rokov spomenuli na nás, )e sme tu boli
a )e sme svoju prácu robili dobre.

%tudentov pre prax. Av%ak rozhodli sme sa –
univerzitné vzdelávanie nikdy nebude môc*
by* len prak'cis'cké. Malo by predstavova*
solídny teore'ck! základ novinárskej profe#
sie a základné prak'cké zru"nos'. 3e sa mé#
diá s*a)ujú na nedostatok t!ch druh!ch?
Ve. ani absolvent lekárskej fakulty nemô)e
by* hne. neurochirurgom. Treba, aby si
slovenské médiá uvedomili, )e )iadna %kola
neprodukuje „hotové v!robky“. Malo by by*
ambíciou praxe zhos'* sa tejto povinnos'.
Príkladom, ako sa to dá, je projekt katedry
s redakciou t!)denníka vychádzajúceho v an#
gli"'ne The Slovak Spectator. Pova)ujeme
ho za mimoriadne prospe%n! a i úspe%n!.
Za"al v letnom semestri 2011 s názvom Get
trained and then get published pod vedením
%éfredaktorky Beáty Balogovej, vydavate$a
Jána Palla a .al%ích skúsen!ch novinárov
z praxe (za v%etk!ch treba spomenú* sveto#
známeho kanadského fotografa Yuriho Dojca).
Na workshopoch, ktoré sa konajú na pôde
katedry, vedú a usmer&ujú prácu %tudentov
z rozli"n!ch regió#nov Slovenska na tvorbe
reprezenta(vneho periodika v angli"'ne
o Slovensku – Spectacular Slovakia.

Rok 1992 priniesol zmenu v organizácii
%túdia. Dekan fakulty prijal rozhodnu'e zlú#
"i* tri katedry do jednej – Katedry )urnalis#
tiky FiF UK. Jej vedúcim sa stal prof. Juraj
V o j t e k. Úlohu b!val!ch katedier suplovali
opera(vne oddelenia (v sú"asnos' sekcie).
Na poste vedúceho katedry sa vystriedali
doc. Jozef V a t r á l (2000 – 2007), doc. Ján
S a n d (2007 – 2009) a doc. Svetlana H l a v#
" á k o v á (2009 – doteraz). Práve po"as
ostatn!ch rokov sme podstatne omladili
a zdynamizovali katedru. Prijali sme nov!ch
pedagógov z praxe s 'tulom „PhD.“ – Mgr. Evu
Bachletovú (rozhlas), PhDr. Jaroslava Bu"eka
(televízia), Mgr. Milo%a Horvátha (slovensk!
jazyk a %tylis'ka), Mgr. Jána Haceka (nové mé#
diá, desktop publishing) a na%u prácu v!raz#
ne posilnili aj noví doktorandi, ktorí sa u)
mô)u pochváli* úspe%nou kariérou – Mgr. Pe#
ter, Kubínyi, Mgr. Simona Miku%ová, Mgr. Ja#
na Pazderová, Mgr. Róbert ,ediv!, Mgr. Jana
Murínová, Mgr. Michal Novotn! (1eská repu#
blika) a Mgr. Luká% Diko.

Na základe Bolonského dohovoru z roku
1999 sa za"al na Univerzite Komenského re#
alizova* kreditov! systém %túdia implemen#
tujúci Európsky systém transferu kreditov
(ECTS), ktorého cie$om bolo dosiahnu* kom#
pa'bilitu popredn!ch zahrani"n!ch univerzít,
mo)nos* pre %tudentov op'málne si profilo#
va* obsah a tempo %túdia a ponúknu* im
medzinárodnú mobilitu. Základom sa stal
10#semestrov! %tudijn! program. Absolvovali
sme teda prechod zo 4#ro"ného na 5#ro"né
%túdium, ktoré pozostáva z prvého, baka#
lárskeho a druhého, magisterského stup&a
%túdia. Magisterské %túdium je pritom podmie#
nené absolvovaním bakalárskeho stup&a.
Zv!%il sa po"et prijíman!ch %tudentov na 50.
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Miroslava Ábelová

Pre!o ste sa rozhodli práve pre "urnalis#ku?
V poslednom ro"níku na gymnáziu som vôbec
netu%ila, "o chcem ís* %tudova*. Vedela som
len, )e to ur"ite nebude ni", kde treba matema#
'ku, fyziku "i chémiu. Celkom ma lákala psy#
chológia, ale v osobnostn!ch testoch mi vy%lo,
)e pre zachovanie môjho du%evného zdravia
bude lep%ie, ak na tento odbor zabudnem. Po#
tom v%ak mamina na%la )urnalis'ku. Zdalo sami
to ako fajn nápad, preto)e písa* ma bavilo od#
mali"ka.

Prijímacie pohovory na "urnalis#ku sú pomer$
ne náro!né. Spomínate si na prípravu?  
Napísala som zopár "lánkov do regionálnych
novín, za"ala som "íta* ka)d! de& noviny
a zhroma).ovala si materiály, o ktor!ch som
mala pocit, )e by mohli pomôc*. 

Pomohli. Ako ste vnímali samotné %túdium?
V prvom rade bolo super v tom, )e ka)d! nás
vnímal ako individuality, "o bolo v parádnom
kontraste s gymnáziom, kde sa ka)dú individu#
alitu sna)ili, obrazne povedané, zat4c* naspä*
do davu. A ja som z neho vyt0"ala v)dy. Fanta#
s'cké na %túdiu bolo aj to, )e sa "loveku otvorili
brány do redakcií k samotn!m novinárom, ktorí
v)dy radi diskutovali a sna)ili sa nám vysvet$o#
va* ur"ité súvislos'. 

Mnohí %tuden# za najvä!%ie nega&vum pova$
"ujú príli% málo prak#ck'ch predmetov. Mali
ste #e" ten pocit?
Áno, %kola ich poskytovala nedostato"ne. Je
pravda, )e kto chcel, mohol sa prihlási* na ne#

jak! kurz, mohol ís* praxova* do novín alebo rá#
dia, no 'e prak'cké základy ch!bali. A t!mi si
pod$a m&a musí prejs* úplne ka)d! bez rozdie#
lu. Napríklad ja som po"as celého %túdia ani
raz nedr)ala kameru a nestrihala obraz "i zvuk.
Ka)d! by si mal vyskú%a* kameru, mikrofón, fo#
toaparát "i diktafón. Z dne%ného poh$adu by
som tak'e) uvítala viac predná%ok od $udí
z brand)e, ktorí vám v)dy mô)u poskytnú*
presné 'py a rady, "o robi* a "o nerobi*, ak!m
spôsobom sa p!ta* napríklad na tla"ovkách
a podobne. V)dy je "o zlep%ova*, v%ak)e?

Pôsobíte ako typick' televízny typ, no u" dlhé
roky pôsobíte len v Slovenskom rozhlase. Ako
k tomu pri%lo? 
Nahovoril ma na to môj vtedaj%í pedagóg a ka#
marát v jednej osobe Jano F5le. Sedeli sme na
víne v kr"me a zrazu mi povedal, )e je na"ase,
aby som sa za"ala venova* nejakej normálnej
novinárskej práci. Vraj televíziu som si pri rea#
lity show Diev"a za milión skúsila, noviny 'e)
a teraz je na rade rozhlas. Dohodol mi stretnu#
'e s vtedaj%ou %é6ou spravodajstva Tamarou
Valkovou, ktorá ma hne. poslala do %túdia, aby
som skúsila pre"íta* nejakú jednoduchú správu.
Ke. sa tak stalo, Janovi okam)ite zazvonil tele#
fón a v &om sa ozvalo: „Tá Ábelová, "o si mi
sem poslal, má detsk! hlas. V rádiu nikdy robi*
nebude.” Tak som sa na%tvala a povedala som
si, )e jedného d&a veru v rádiu robi* budem. 

(o bolo )alej?
Tamara bola nato$ko ochotná, )e mi odporu"ila
svojho rozhlasového kolegu Michala Tvaro)ka,
ktor! sa ob"as mlad!m venoval. Tréningom
sme v %túdiu strávili pol roka a potom som na
za"iatku leta nastúpila. S Michalom sme sa na#
to$ko spriatelili, )e dnes sme u) nerozlu"ní
„par*áci“ a "asto sa na tom smejeme. Mojou
v.akou bola diplomovka, ktorú som napísala
celú o &om. Mala asi 300 strán.  

Priblí"te nám svoj be"n' pracovn' de*. S k'm
spolupracujete?
Môj pracovn! de& sa za"ína o pol deviatej po#
radou, tam sa zhodno( predchádzajúce vysie#
lanie, zadajú sa témy a rozdelia sa úlohy. Potom
vä"%inou vyrá)am do terénu, na tla"ové konfe#
rencie, protesty, na vládu "i do parlamentu.
Niekedy pracujem aj z kancelárie, "o závisí od
aktuálneho diania. Naj"astej%ie robím minister#
stvo vnútra, v%etky protesty, extrémistov, LGBT
komunitu, Rómov a podobne. Prvú várku mate#
riálu musíme odovzda* u) o dvanástej, kedy
vysielame prv! Rádio)urnál. Nasleduje obed
a o pol druhej .al%ia porada, na ktorej si opä*
zhodno(me vysielanie a do'ahneme "o bude#
me vysiela* ve"er. Be)ne spolupracujem s pre#
miérom, ministrami, koali"n!mi a opozi"n!mi
poslancami analy'kmi, odborníkmi, politológ#
mi, ale aj s be)n!mi $u.mi. 

Poci+ujete pri práci stereotyp?
To veru nie.  Na%a práca je ú)asná práve v tom,
)e sa v nej stále "osi deje. Je to adrenalín, vzru#
%enie, ka)d! de& má %*avu! Iste, "asto je to

Narodila sa v roku 1985 v Bojniciach a vyrastala v Prievidzi. Ka-
tedru !urnalistiky absolvovala u! ako redaktorka domáceho
spravodajstva vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase v roku
2009. Svoj pracovn" #as delí na novinársku a umeleckú #innos$.
Popri pravidelnom publikovaní v literárnom #asopise Dotyky
debutovala v kolektívnej zbierke Sólo pre 9 hlasov a v júni 2011
vydala svoju prvú samostatnú zbierku Striptíz. Je laureátkou
Ceny Ruda Fábryho za rok 2010, pri#om o dva roky neskôr
zví$azila aj v sú$a!i Básne 2012 Asseco Solutions.

Rozhlas je adrenalín,
ka"d$ de% má !&avu!

o strese a brutálnej únave, ale to k tomu proste
patrí. No a niekedy aj o prepracovaní sa a nadá#
vaní na prácu. Potom sa v%ak "lovek vyspí, zo#
budí a uvedomí si, )e rozhlas je pre neho opä*
drogou. 

Spomenuli ste Rádio"urnál, ktor' je vo v%eo$
becnos# vníman' za v'stavnú skri*u rozhlaso$
vého spravodajstva na Slovensku. Súhlasíte
s t'm?
Mo)no to bude znie* drzo alebo pre niekoho aj
trúfalo, ale Rádio)urnál je pod$a m&a v sú"as#
nos' najlep%ia spravodajská relácia na Sloven#
sku. Dokonca lep%ia ako 'e televízne. Som hrdá
na to, )e sa na jeho vzniku mô)em spolupo#
die$a*. 

Venujete sa vnútropoli#ckému dianiu na Slo$
vensku, myslíte si, "e je táto spravodajská ob$
las+ dostato!ne reflektovaná aj v ostatn'ch
médiách?
Myslím, )e vnútropoli'ck!m dianím sa zaobe#
rajú takmer v%etky periodiká, televízie "i portá#
ly. Otázka je na akej úrovni a "i v dostato"nej
h4bke. V%etka "es* v!nimkám.

Doká"ete si predstavi+, "e v budúcnos# sa
budete venova+ inej práci?
To závisí od toho, v akej nálade sa práve nachá#
dzam. Sú dni, ke. mám chu* s t!m seknú* a ís*
robi* niekam do kníhkupectva. Naopak, ke.
mám dobr! de&, napríklad ako dnes, neviem si
predstavi*, )e by som robila nie"o iné. 

Ako by ste charakterizovali typického novi$
nára – spravodajcu?
Ur"ite má nejakú psychiatrickú diagnózu. V'p#
kujem. Ka)dopádne je neustále v pohybe, ve$a
sa p!ta, zhá&a informácie a po práci si ve$mi
rád sko"í na drink. Vybíja sa mu nahráva", hry#
zie si nechty a "asto má pri sebe pero, ktoré ne#
pí%e. Ob"as je v poriadnom strese a stáva sa
nepríjemn!m.

Dnes patríte k popredn'm slovensk'm poet$
kám. (o vás viedlo k písaniu básní?
Neviem, pí%em asi od pätnás'ch, je to akási
moja prirodzená sú"as*. 

Ako vnímalo okolie Va%u básnickú zbierku
Strip&z?
Ve$ká "as* megapozi(vne a pár jedincov kri'c#
ky. Medzi"asom je z nej bestseller, "o v%ak v na#
%ich pomeroch nie je a) tak! ve$k! problém.
S knihou som spokojná, i ke. niektoré texty by
som u) dnes do nej nedala.  1lovek sa vyvíja,
rovnako aj jeho vkus "i názory.  Vydanie knihy
bolo doteraz to najlep%ie, "o sa mi podarilo.  

Pri va%ej rebelskej povahe Vás mnoho ,udí
vníma rozporuplne. Ako vnímate samu seba?
Neviem, "i som, alebo nie som rozporuplná.
Som poja%ená, $ahko sa nadchnem, som citlivka
a mám ve$ké plány. Som neposedn! "lovek,
ktor! musí stále nie"o robi*. Nemám rada cu#
dzích $udí a za svojich blízkych by som dala
)ivot.  Vidíte v tom vari nejak! rozpor? 

Michaela Ki!ková
Ivan Bobo%ík
Foto: archív Miroslavy Ábelovej
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Beáta Balogová

Katedra prepásla
mnoho !ancí
Ne"ná revolúcia vás zas#hla v %kolskej lavici.
Patrila k najvä!%ím sociálno$politick'm
mí,nikom v dejinách vôbec. Ako si na *u
spomínate?    
,tudova* som za"ala dva mesiace pred No#
vembrom. Ná% ro"ník bol v!nimo"n!, preto)e
bol revolu"n!. Bola to doba, kedy sme boli
jednotní. Spolu)iaci sa zapájali do organizova#
nia pochodov a my v%etci sme sa na nich zú#
"ast&ovali. Zmena priniesla obrovskú %ancu,
no nie ka)d! ju vy)il. Zrazu sme museli ustá*
moc, ktorú sme dostali. Mnoho profesorov si
po revolúcii muselo v sebe spravi* poriadok, "i
sa vôbec doká)u opä* postavi* za katedru. Po#
chopila som, )e %kole bude trva* dlho, k!m
zis(, ak!m obsahom  zaplní miesto po ideolo#
gick!ch predmetoch.

K'm bola Beáta Balogová v %tudentsk'ch
rokoch?
Na katedre sa v revolu"nom roku otvorila ma#
.arská sekcia )urnalis'ky, na ktorú ma prijali.
V!hodou bolo, )e som predt!m %tudovala na
bilingválnom gymnáziu a pôsobila som v stra#
níckom Pokroku. Na univerzite som spoznala
v!borného profesora z Budape%', ktor! tam
hos*oval. Za"ala som %tudova* predmety ako
hermeneu'ka "i psycholingvis'ka. Následne
som strávila viac ako pol roka v Ma.arsku.
V.aka tomu, )e mi vedel odporu"i* anglickú
literatúru nebolo pre m&a  %túdium  strate#
n!m "asom. Kolumbijská univerzita u) bola
in!m levelom. Mala som %*as'e.  

Kam viedli va%e kroky po opustení univerzit$
n'ch posluchární?
Rok som pracovala v TASR na anglickom odde#
lení. V tom "ase som si nebola úplne istá, "i

chcem robi* teore'ckú alebo prak'ckú )urna#
lis'ku. Viac menej som vedela, )e oboje. Nedá
sa to úplne oddeli*. S teóriou bol u) vtedy pro#
blém. Bola zastaraná. Sna)ila som sa preto
%tudova* cez zahrani"né zdroje a ma* preh$ad
o tom, "o sa vyu"uje. Následne som odi%la na
rok a pol na Kolumbijská univerzitu. Ke. som
sa vrá'la do TASR, zúrila éra me"iarizmu. Ve#
dela som, )e neostanem. Nepá"il sa mi ten
spôsob práce. Agentúru v tom "ase viedol po#
li'ck! nominant. Ke. od'a$ odi%iel (m $udí na
"ele s Pa$om Múdrym a zalo)ili SITU, pre%la
som za nimi. Okrem anglického servisu som u)
písala komentáre a anal!zy. Nasledoval Slovak
Spectator, kde som u) ako %éfredaktor desa*
rokov.

Katedra "urnalis#ky má 60 rokov. Ke) dosiah$
ne tento vek "ena, zvykne sa o nej hovorie$
va+ ako o "ene v najlep%ích rokoch. Ako ju
vnímate ?
Katedra )urnalistiky si pre%la v!vojom. Pre#
pásla mnoho %ancí. Viem o tom, )e sa plánuje
meni* curriculum katedry. Myslím si, )e má
%ancu prispôsobi* sa trendom. Vnímam ju cez
dianie v dne%nom mediálnom prostredí – re#
dakcie majú ove$a menej $udí a systém tútor#
stva mlad!ch novinárov u) neexistuje. Ste
hodení do hlbokej vody a redakcie potrebujú
hotov!ch $udí. Toto je v!zva pre katedru. Pri#
spôsobi* svoj u"ebn! plán a spôsob v!u"by.
Aby vypú%*ala $udí, ktorí vedia napísa* krátku
správu. Popritom by mala podáva* teore'ck!
background, aby absolven' chápali, "o robia.
Toto je "as, kedy to katedra mô)e urobi*. Dô#
verujem jej. Ale ve$mi dlho sa to nedialo. Ve$#
mi dlho ponúkala zastarané predmety.

Vyu!ujú sa pod,a vás na katedre takéto
predmety stále?
To neviem.  Nepoznám podrobne u"ebn!
plán. Viem, )e %tudentom ch!bajú niektoré
predmety. No v!u"ba zastaran!ch teórii nie
je len problémom katedry. To je naj$ah%ie
poveda* – %kola nepokr!va po)iadavky
biznisu. Dobré je, )e na katedre za"ali u"i*
$udia z praxe. ,tuden' sa s*a)ujú, )e ich %kola
nepripravuje na skuto"n! novinársky )ivot.
Nikto u) ale nevidí, )e sa h$adajú spôsoby ako
%kolu "o naj$ah%ie a najr!chlej%ie ukon"i*. Uni#
verzita by nemala dáva* priestor na vo$n! "as.
,tudentov má  usmer&ova*. Aby naplno vyu#
)ili aj poslednú minútu.

Sú absolven# pripravení vstúpi+ po skon!ení
%túdia do ve,kého sveta médií?
Absolvent musí prejs* ur"it!m tréningom.
O t!ch, s ktor!mi som pracovala mô)em
poveda*, )e to boli %ikovní mladí $udia.
U nás – v Slovak Spectatore musíte vedie*
pracova* s citátmi, text musí sp4&a* ur"ité kri#
téria anglosaskej )urnalis'ky, musí ma* vnú#
tornú logiku, nemô)ete len zliepa* "as' textu
k sebe. To v%etko vy)adujeme. K!m sa to
"lovek nau"í chví$u to trvá. Navy%e pí%ete

v angli"'ne. Katedra chce, aby jej posluchá"i
viac %tudovali a popri %kole pracovali "o naj#
menej. Pokia$ je snaha, )e katedra bude roz#
hodova*, ak! druh praxe a za ak!ch okolnos(
ju %tuden' dostanú, tak je to dobrá snaha.

Sú!asní %tuden# magisterského %túdia prax
nemajú.
Potom by mali na katedre u"i* $udia, ktorí
v rámci vyu"ovacích hodín vedia prinies*
skúsenos' z praxe. ,tudentom by mal niekto
riadok po riadku editova* veci. Malo by sa im
hovori*, )e tento úvod je nani" a nebude fun#
gova*. Ak sa to zahrnie do v!u"by, tak je to
správne.

Novinár!ina je aj o strese, vypä&, r'chlos#
a presnos#.
Áno, ale pokia$ nemáte zabezpe"ené, )e sa
v%etci  %tuden' doká)u uchy'* niekde v praxi,
nevedie to nikam. Nejde to tak, )e dáte %tu#
dentom tri dni vo$na do t!)dni a poviete –
cho.te si poh$ada* prax. Pia' si ju nájdu a (
ostatní formálne niekam prídu a redakcia im
podpí%e papier. Médiá nemajú "as a mento#
rov, aby sa mlad!m novinárom venovali. Bu.
sa chy(te a mo)no si naberiete aj zlé príklady
a zlé pracovné návyky alebo nie. Na prácu
majú %tuden' cel! )ivot. Ale na"o potom
chodia na univerzitu, ke. tam trávia dva dni
do t!)d&a?

Hovorí sa, "e dobr' novinár potrebuje tri
vlastnos#. Musí by+ talentovan', patri!ne
drz' a zdravo drav'. Nevysta!í si v%ak s nimi
po cel' "ivot. Tou %tvrtou je vzdelanie. Sú
absolven# vzdelaní?
Toto je diskusia o celej generácii mlad!ch
$udí. Nie je to problém iba )urnalis'ky. Mladí
$udia sú netrpezliví. Chcú ma* v%etko a hne..
Jed#noduché zadania pova)ujú za náro"né.
Sú zvyknu( na hravej%í spôsob konzumácie
informácií. Ide o generáciu „klika"ov“. Pokia$
sa budete spolieha* len na tla"ovú správu
alebo "o vám povie hovorca, nebudete ma*
schopnos* priná%a*  prav! odraz reality. 3ije#
me v postmodernej dobe, kde pravda mo)no
ani neexistuje. Vy ako novinár musíte veri*, )e
existuje jedna verzia príbehu, ktorá je naj#
pravdivej%ia. Musíte ho h$ada*, a to nie je vá%
názor. Preto)e vá% názor nie je správa. Toto je
podstatné. Ma* vytrvalos* a trpezlivos* pre#
hr!z* sa informáciami, dokumentmi, archív#
mi. Zárove& sa musíte rozpráva* s $u.mi. Je
pohodlnej%ie napísa* email alebo sms správu,
ne) by ste mali zdvihnú* telefón alebo sa
s t!m "lovekom osobne stretnú*. To ovplyv#
&uje. 

(o by ste za"elali katedre k jej jubileu?
Schopnos* správne sa rozhodnú*. 1o bude
nápl&ou. 1o bude %kola v .al%ích rokoch
robi*. Aby dokázala definova* v!zvy. Preto)e
'e sú dnes podstatnej%ie ako kedyko$vek
predt!m.

Matej Baránek
Foto: archív redakcie The Slovak Spectator

Novinárstvo za#ala %tudova$ v revolu#nom roku 1989. Po#as
vlády Vladimíra Me#iara pôsobila v tla#ovej agentúre TASR,
následne stála pri vzniku súkromnej agentúry SITA. &tudovala
na Kolumbijskej univerzite v USA. U! desa$ rokov dr!í v rukách
taktovku nad The Slovak Spectator. Jeho %éfredaktorka Beáta
Balogová.
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Jozef Bednár

S prácou v médiách ste za!ali u" po!as svojho
%túdia na fakulte "urnalis#ky.
Praxoval som postupne vo viacer!ch novinách,
od za"iatku roku 1993 som u) robil %portového
redaktora v denníku Smena, venoval som sa
hlavne futbalu a hokeju, ale príle)itostne aj
in!m %portom ako napríklad cyklis'ke. To u)
bola de facto práca na pln! úväzok. Vtedy bola
na získanie práce v redakcii vä"%ia %anca aj pre
%tudentov, preto)e tesne po tzv. ne)nej revo#
lúcii prichádzalo vo viacer!ch redakciách ku
genera"n!m v!menám. Pôsobenie v Smene
som ukon"il po jej zániku, následne som na#
stúpil na základnú vojenskú slu)bu.

Bolo va%e postgraduálne %túdium na fakulte
masmediálnej komunikácie na The University
of NorthCarolina v Chapel Hill náro!nej%ie
ako na Slovensku? 
Bolo *a)ké, na druhej strane, ako sa hovorí,
„nepadol som na zadok“ z toho, "o sme sa
u"ili. Nechcem poveda*, )e tam boli zlé pred#
ná%ky, ale niektoré veci vôbec neboli také do#
konalé, ako si $udia predstavujú zahrani"né
%túdium. Pritom fakulta je pova)ovaná za jed#
nu z najlep%ích fakúlt zameran!ch ma masme#
diálnu komunikáciu v USA. Skôr ako samotná
%kola mi dal viac do )ivota samotn! pobyt
v zahrani"í. Pre%iel som maturitou zo )ivota,
nau"il som sa postara* sám o seba, vedie* vy#
)i* z ur"itého mno)stva pe&azí. Po"as toho ro#
ka som aj praxoval v regionálnych novinách
v Texase The El Campo Leader News, nav%(vil

som viaceré renomované redakcie ve$k!ch
médií, ako napr. The New York Times, The CNN,
"i The Sports Illustrated a písal    som aj pre
univerzitn! "asopis.

Po príchode na Slovensko ste sa u" k práci no$
vinára nevrá#li. Prestala vás práca novinára
bavi+?
Nechcel som zosta* do konca )ivota za%katu$#
kovan! ako %portov! novinár. Mal som 25 ro#
kov a pocit, )e ma nebude stále bavi* písa* len
o %porte. Chcel som profesionálne dosiahnu*
nie"o viac, posunú* sa niekam .alej. V USA
som %tudoval public rela'ons a marke'ng
a v oblas' public rela'ons som sa aj chcel fi#
nálne realizova*. Najskôr som pôsobil ako kre#
a(vny riadite$ v jednej slovenskej reklamnej
agentúre, neskôr som získal postupne prácu
vo viacer!ch PR agentúrach v 1eskej republike
a na Slovensku. V roku 2004 som sa osa#
mostatnil a zalo)il vlastnú firmu orientovanú
na PR. Následne v roku 2006 som sa stal ho#
vorcom ministra kultúry.

Aké atribúty by mal sp-*a+ kvalitn' hovorca?
To je ve$mi zlo)ité definova*. Existuje anketa
Hovorca roka a ja nie som jej ve$k!m priazniv#
com, preto)e si myslím, )e prácu hovorcu
nemo)no hodno'* len „od stolu“, respek(ve
na základe jeho objavovania sa na obrazovke.
Osobne nie som dokonca terminologicky
spokojn! s termínom hovorca, skôr by som to
posunul do roviny PR konzultant alebo po#
radca PR. Základn!m predpokladom v%ak je,
aby hovorca vedel písa*, rozumel systému
práce médií, aby vedel narába* s informácia#
mi. Mal by to by* "lovek, ktor! je ochotn! sa
stále u"i*, nemal by nikdy by* so sebou spoko#
jn!. Je potrebné disponova* ur"itou dávkou se#
bavedomia, ale takisto aj pokory. Jednoducho
zrazu sa „nezblázni*“ z toho, )e je hovorcom.
Na svete sú aj dôle)itej%ie veci a ako raz "lovek
za"ne robi* hovorcu, raz s t!m aj skon"í, nech
ho u) robí komuko$vek.

Dostávate sa v svojej profesii pod ur!it' tlak?
Tlak zo strany verejnosti, najmä pokia$ ide
o médiá, ur"ite za)ívam. +udia si vás takisto
doká)u na ulici zaradi*, ale ke.)e kultúra nie je
na Slovensku a) pod tak!m mediálnym tlakom,
nejde ten tlak do extrémov. Síce u nás v ,amo#
ríne o mne $udia vedia, ale myslím si, a aj
pevne dúfam, )e ma na základe osobn!ch skú#
senos( berú skôr ako normálneho "loveka,
otca rodiny, ako hovorcu.

Nájde si hovorca ministra kultúry popri práci
a rodine !as aj na kultúru?
Ja som knihomo$, "ítam ve$a a rád. Niekedy mi
man)elka vy"íta, )e stále kupujem knihy. Ob"as
sa dostanem aj do divadla alebo nav%tívim
operu, s de*mi chodíme na detské divadelné
predstavenia. Z filmovej tvorby mám rád rôzne
filmy, naposledy sa mi pá"il film Strom )ivota,
opakovane mô)em pozera* Forresta Gumpa,
Rain mana "i Vr'e* psom. Okrem kultúrneho

vy)i'a sa sna)ím venova* aj %portu, pravidelne
behávam, beh predstavuje pre m&a ideálnu
formu mentálneho oddychu.

Ako ste sa dostali k behu?
E%te ako %tudent som sa venoval %portovej
chôdzi, myslím )e istú vytrvalos* som dostal aj
od sudi"iek. Ke. synovi diagnos'kovali au'z#
mus, uvedomili sme si s man)elkou, )e máme
pred sebou celá rodina beh na dlhú tra*. Preto
som si povedal, )e ja za neho ten maratón aj
fyzicky odbehnem. Tak som v roku 2003 absol#
voval svoj prv! maratón v Rajci, o rok neskôr
som pridal .al%ie v Prahe a Ko%iciach. Potom
pri%li pracovné povinnos' v práci, pribral som
v!razne na váhe, tak)e som mal tro%ku mara#
tónsku prestávku. Ale za posledné dva roky
som sa dal opä* do starej fazóny, tento rok som
preto mohol, opä* v Ko%iciach, absolvova* ma#
ratónsky „comeback“. Ak mi bude slú)i* zdra#
vie, tak by som chcel na budúci rok kone"ne
zabehnú* aj bra'slavsk! maratón.  

Na pôde ministerstva kultúry prebehla disku$
sia o nekultúrnych programoch v televíznom
vysielaní. Kde je pod,a vás hranica tolerancie
programov komer!n'ch televízii?
Ako otec dvoch de( si myslím, )e základom je,
aby rodi"ia vytvárali v rodine ur"ité hodnoty,
aby viedli de' k rôznym vo$no"asov!m ak'vi#
tám a 'e aby potom nesedeli iba pred televí#
zorom. Samozrejme, de' sa nedajú kontrolova*
nonstop a zabráni* tomu, aby sa dostali k ne#
vhodnému obsahu "i u) v televízii alebo na
internete, je asi nemo)né. Som osobne zástan#
com ur"itej rozumnej regulácie pre vysielate#
$ov, ktorá je %tandardom aj v niektor!ch
krajinách EÚ, uvidíme, k akému záveru sa do#
pracujeme po rokovaniach s odborníkmi a aj
vysielate$mi, ktoré nás e%te ako ministerstvo
"akajú. Dovolím si v%ak nesúhlasi* s riadite$om
Tv JOJ Fran'%kom Borovsk!m, ktor! tvrdí, )e by
'e programy a´la rôzne farmy nevysielali, keby
ich $udia nesledovali. Ponuka – dopyt nepla(
doslovne pod$a m&a ani v trhovom prostredí.
Dnes sa najprv vyrobí produkt, a) potom sa
h$adá dopyt a to pla( aj v médiách. 1lovek by
sa nemal objavova* na televíznej obrazovke iba
preto, )e je bizarnej%í ako niekto in!. Komer"né
televízie by nemali rezignova* na kvalitu pro#
gramov, ktoré vysielajú a istá hranica únosnos'
programového obsahu by mala by* aj v ich pro#
gramovej zlo)ke re%pektovaná.

Rozhodli by ste sa ís+ %tudova+ "urnalis#ku aj
dnes?
Ak mám by* úprimn!, tak by som ne%iel prav#
depodobne %tudova* „"istú“ )urnalis'ku, vy#
bral by som si nie"o iné. Pod$a m&a "lovek,
ktor! nevie písa*, sa písa* na tejto %kole nena#
u"í. Nechcem podce&ova* teóriu, ale tú by som
si vedel na%tudova* asi aj samo%túdiom. Na )ur#
nalis'ku v%ak spomínam iba v dobrom, bola to
cenná skúsenos*. Dnes by som si pravdepodob#
ne zvolil %túdium sociológie alebo psychológie,
ktoré so svetom médií tak'e) úzko súvisia.

Adam Be*o
Foto: archív Jozefa Bednára

B"val" %portov" redaktor, pracovník v oblasti marketingu a pub-
lic relations, dnes hovorca ministra kultúry a vysoko%kolsk"
pedagóg. Jozef Bednár za#ínal s prácou v médiách u! po#as
svojho vysoko%kolského %túdia. &túdium teórie nepodce'uje,
no myslí si, !e %túdium !urnalistiky by malo by$ prepojené viac
s praxou, preto!e v %kole sa písa$ nau#í málokto. Takisto by priví-
tal viacodborové !urnalistické %túdium, ktoré by umo!nilo %tu-
dentom tematickú %pecializáciu.

Nie som ve'k$m 
priaznivcom ankety 
Hovorca roka
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Peter Bielik

Dôle"itej!ie, ako #o
!tudujete, je, s k$m
!tudujete
Obaja va%i rodi!ia pracovali v oblas# médií.
Bola vám táto cesta nejako predur!ená?
Kedy ste pochopili, "e "urnalis#ka je to pravé
aj pre vás?
Ke. som si vyberal vysokú %kolu, reálne som
sa pozrel na svoje mo)nos' a vylú"il som v%et#
ky %koly, kde bola matema'ka, fyzika a ché#
mia. Zostali mi 'e s humanitn!m zameraním
a z toho, samozrejme, mi bola najbli)%ia )ur#
nalis'ka, ke.)e som sa odmali"ka pohyboval
v tomto prostredí. Ale nebolo to tak, )e by ma
rodi"ia tla"ili alebo smerovali: cho. tam, tam
máme známych. Oni dobre vedeli, )e ja som
na seba dos* náro"n! a takto by som to ani
nechcel. Bolo to moje rozhodnu'e.

Ako si spomínate na roky strávené na kate$
dre "urnalis#ky?
Dostal som sa do ve$mi dobrého kolek(vu. +u#
dia, ktorí tam v tom "ase %tudovali, dnes pôso#
bia v médiách a sú na v!znamn!ch postoch.
Do istej miery je to i dôsledok toho, )e stredná
generácia novinárov sa po ne)nej revolúcii vy#
tra'la. Tí $udia by po vzore americk!ch médií
mali dnes sedie* v mojej pozícii. My sme boli
generácia, ktorá presko"ila ist! v!vojov! stu#
pe& a stala sa hne. v!konnou a dnes u) aj ria#
diacou zlo)kou na%ich médií. Som na to hrd!,
)e som mohol %tudova* s tak!mito $u.mi.
Dodnes si myslím, bez oh$adu na ktorúko$vek
vzdelávaciu in%'túciu, )e dôle)itej%ie, ako to,

"o %tudujete, je, s k!m %tudujete. Tam si vy#
tvárate kontakty. Ja sa dodnes stretávam s ka#
marátmi zo základnej, strednej aj z vysokej
%koly. 

(o dôle"ité vás %kola nau!ila?
Po tom strese, ktor! sme pre)ívali na socialis#
'ck!ch %kolách, bola vysoká %kola obrovskou
ú$avou v tom zmysle, )e tu zrazu bola mo)nos*
diskutova* s u"ite$mi bez strachu, )e dostane#
te pár faciek. To bola ve$ká zmena. Pred4)ením
tej eufórie bolo Rádio Zóna, kde sme mali
mo)nos* vysiela* do éteru, nau"ili sme sa, ako
to v redakcii funguje, ako sú usporiadané me#
dzi$udské vz*ahy. Z tohto poh$adu to bola vy#
nikajúca %kola, ale súvisela nie s predmetmi,
ale s t!mi prak'ck!mi skúsenos*ami. Dodnes
hovorím, )e "lovek sa musí u"i* aj praxou. Fut#
balista sa 'e) viac nau"í na ihrisku ako z videa.
To mu mô)e by* pomôckou, ale napokon góly
musí strie$a* na ihrisku. Mám %portovú v!cho#
vu a takto to vnímam. 

Spomínali ste Rádio Zóna, v ktorom ste pra$
covali, okrem toho ste pre%li viacer'mi tele$
víziami. V TA3 pôsobíte od roku 2001. (o vás
zaujalo na práci v spravodajskej televízii?
TA3 je seriózna spravodajská televízia. Ve$a
som sa tu nau"il, stretol som sa s in%pirujúcimi
$u.mi. Príchod do TA3 bol pre m&a prelomo#
v!. Dovtedy som to v%etko bral tak, )e mám
v )ivote %*as'e, darí sa mi zamestna*. Ale tu sa
mi prv!krát zdalo, )e to naozaj stojí za to, ve#
nova* sa tomu viac, zosta* tu dlh%ie, e%te viac
na sebe pracova*. 

V sú!asnos# u" %iesty rok moderujete reláciu
Téma d*a, ktorá reflektuje udalos# z rôznych
oblas& spolo!enského "ivota. Ka"d' de* iná
téma, iní hos#a. Mohli by ste poveda+, pod,a
!oho selektujete témy, ako vyzerá príprava
relácie? 
Moja príprava vyzerá tak, )e obídem tla"ové
konferencie, ktoré sa v ten de& konajú, idem
do národnej rady, na úrad vlády, skrátka sna#
)ím sa vidie* v%etko na)ivo. V národnej rade
niekedy nabehám aj kilometre, preto)e neob#
sedím v tom hlú"iku s ostatn!mi novinármi.
Po"as tak!chto prieskumov sa "lovek ve$a do#
zvie, postretáva $udí a získa celkom in! poh$ad
na veci. Je to o tom, )e nesedím tu v redakcii
a nesledujem stále len agentúru, hoci aj to je
potrebné. Sna)ím sa získa* osobnú skúsenos*
a svoje postrehy uplatni* aj ve"er pri vysielaní.
Stretnem sa s t!mi $u.mi e%te skôr, ne) ich po#
zvem do %túdia, skôr ne) sa rozhodnem, "i to
bude zaujímavé alebo nie. Ke. ich vidím v ná#
rodnej rade, ako po sebe hád)u perá, u) viem,
)e to bude zaujímavé aj pre diváka. Samozrej#
me, potom musím ustrá)i*, aby 'e perá po
sebe nehádzali aj v %túdiu. !

V Téme d*a spovedáte odborníkov z rôznych
spolo!ensk'ch oblas&. S ak'm typom hos& je
naj+a"%í rozhovor a s k'm sa vám naopak pra$
cuje najlep%ie? 

Najlep%ie sa mi pracuje práve s t!mi odborník#
mi. Naj*a)%ie sa mi pracuje s $u.mi, ktorí nie
sú ochotní po"úva* nikoho iného. Máme res#
pondentov, ktorí sú presved"ení o svojej
pravde na základe toho, )e sa o nej sami den#
nodenne presvied"ajú. A potom tu máme $u#
dí, ktorí sú naozaj odborníkmi ako napríklad
vedci, ktorí to, o "om hovoria, naozaj za)ili
a preskúmali. Tí, ktorí sa presvied"ajú o svojej
pravde, chcú presved"i* aj vás, tak)e rozpráva#
jú, rozprávajú a vy musíte vyu)i* situáciu, ke.
sa nadychujú, aby ste mohli vôbec polo)i* ne#
jakú otázku. Napro' tomu odborník povie ve#
tu a kon"í. Otázka je, s k!m je ten rozhovor
*a)%í. Pre "loveka nepripraveného, ktor! ne#
ovláda tému, by bol *a)%í rozhovor s odbor#
níkom, preto)e tam treba otázky neustále
rozvíja*. Ja sa priznám, )e pre m&a je *a)%í roz#
hovor s demagógom, ktor! sa nedá zastavi*.
Predsa nie je ú"elom relácie, aby on znovu
zopakoval svoje nau"ené staré pravdy, ale aby
sme sa pozreli na problém aj z iného uh$a po#
h$adu. Ak toho nie je schopn! a ni" iné neak#
ceptuje, tak je pre m&a nepou)ite$n!.

V roku 2011 ste získali novinársku cenu OTO,
tak#e" ste boli nominovan' na cenu Sloven$
ského syndikátu novinárov Mercurius veridi$
cus ex Slovakia za novinársky !in roka. (o
pre vás takéto ocenenia znamenajú?
Ja si myslím, )e to bolo predov%etk!m ocene#
nie pre túto televíziu. Tieto ocenenia sú dôle#
)ité pre TA3, preto)e sa dostáva do rodiny
ve$k!ch televízií ako to malé die*a, ale u) re%#
pektované. Stojí za t!m ve$a $udí, ktorí nie sú
vidie* pred kamerou, ale pre v!sledn! pro#
dukt sú rovnako dôle)i( ako ja. To, )e Téma
d&a  za"ína ma* nejak! imid), )e produkt,
ktor! tu odovzdávam a ktor! sa sna)ím robi*
"o najlep%ie, má nejakú odozvu, ma te%í. Za#
tia$ by som to v%ak nechal pri tom dobrom
pocite a takéto ceny ve$mi neprece&oval. 

(o by ste chceli e%te vo svojej profesii
vyskú%a+, aké máte vízie do budúcnos#?
Dúfam, )e nebudem opä* pova)ovan! za %ia#
lenca, ak zopakujem, )e si na%u televíziu pred#
stavujem s e%te jednou budovou, s dvoma
vrtu$níkmi a s viacer!mi prenosov!mi vozmi
tak, aby sme mohli realitu monitorova* e%te
viac na)ivo.

(o by ste za"elali na%ej katedre k %es+de$
siatemu v'ro!iu?
Ur"ite .al%ích %es*desiat rokov. 3urnalis'ka je
ve$mi potrebná a dôle)itá aj pre spolo"nos*
ako takú. TA3 je toho dôkazom, )e dnes sú $u#
dia ove$a viac zorientovaní vo veciach, ktoré
sa ich t!kajú. Prial by som katedre )urnalis'ky
lep%iu technickú v!bavu, viac záznamov!ch
zariadení, aspo& jednu profesionálnu stri)&u
a viac prak'ck!ch vedomos(, ktoré by doká#
zala odovzda* %tudentom.

Tomá% Gelinger 
Al"beta .kvarková
Foto: archív televízie TA3

Peter Bielik pochádza z novinárskeho prostredia. Pre slávne fo-
togra(e jeho otca, známeho fotografa Ladislava Bielika, ktor"
zachytil inváziu vojsk Var%avskej zmluvy v auguste 1968, ne-
mala rodina za socializmu jednoduch" !ivot. Rozm"%)al i nad
%portovou kariérou, napokon sa rozhodol pre !urnalistiku.
V %kole si musel jeden ro#ník zopakova$, dnes zbiera novinárske
ocenenia. Odborníci i diváci obdivujú jeho dokonalú pripra-
venos$, kultivovan" spôsob dialógu a vysokú publicistickú
úrove' rozhovorov v relácii Téma d'a na TA3, ktorú moderuje
u! %iesty rok.
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Rastislav Boldocki

Vraví sa, "e pre "urnalis#ku sa rozhodnú naj$
mä &, ktorí nemajú bunky na matema#ku.
Ako je to s vami?
Myslím si, )e  nepatrím medzi t!chto „klasi#
kov“. Ja som sa pre novinár"inu rozhodoval
v prv!ch rokoch po revolúcii a vtedy bola
naozaj v kurze. Nastal boom – sloboda tla"e!
V%etci tam chceli ís*, toto povolanie vnímali
idealis'cky a s ve$k!m nad%ením. Periodiká
vtedy vznikali ako huby po da)di. Prácu si ne#
na%iel iba ten, kto skuto"ne nechcel. Spolo"#
nos*, navy%e, sa pozerala na profesiu novinára
inak. Ke. padol komunizmus, v%etci si mysleli,
)e zrazu budeme ma* absolútnu slobodu,
o v%etkom sa bude písa*, bude sa meni* svet.
Vidíte, a nakoniec je v%etko inak a z ve$kého
novinára zostal – „pisálek“.

Prijali by ste pracovnú ponuku ís+ pracova+ do
bulváru alebo do pánskeho !asopisu?
Novinár"inu beriem najmä ako remeslo. V naj#
bulvárnej%om "asopise by som ur"ite nerobil.
Nie som stavan! na papparazzovanie celebri#
'ek. Ale ani si nemyslím, )e svojimi "lánkami
zmením svet.

O !om pí%ete najrad%ej?
O $u.och, ktorí za)ili nie"o naozaj zaujímavé
a majú ostatn!m "o poveda*.  Ale ani medzi#
národná poli'ka nie je najhor%ia. Predsa len,
písal som o nej pätnás* rokov. Ke. mi prischla
Arabská jar, to u) som si musel na%tudova*.
Egypt, Libanon, S!ria –  niekedy je *a)ké vyzna*
sa vo v%etk!ch prevratoch v arabsk!ch kraji#
nách. Za"ínal som v%ak s t!m, s "ím by najra%ej
za"ínal asi ka)d! chlap na svete – so %portom.
V Národnej Obrode som mal dva roky na
staros' stoln! tenis. 

Kde ste za!ali uverej*ova+ prvé !lánky?
Nebáli ste sa kri#ky?

Na strednej %kole som publikoval iba v %kol#
sk!ch "asopisoch.  Môj prv! „skuto"n!” "lánok
mi pomohol uverejni* Peter Kubínyi, preto)e
mal, rovnako ako ja, blízko k Juhoslávii. Dobro#
prajná kri'ka mi ve$mi pomohla zlep%i* sa. Ale
tú kri'ku sa "lovek musí nau"i* prijíma* a ne#
urá)a* sa. Ka)d! novinár k tomu skôr "i neskôr
dospeje. 1lovek by mal navy%e vedie* na "o má
a na "o nemá. Len vtedy mô)e ís* dopredu.

Myslíte si, "e aj po to,k'ch rokoch praxe sa
máte v !om zlep%ova+?
Ka)d! "lovek by sa mal sna)i* o zlep%enie, lebo
v)dy a v%etko sa dá zlep%i*. Nikto nie je doko#
nal! a nikto nevie v%etko. Najviac si vá)im t!ch
$udí, ktorí na sebe chcú pracova*. Aj ja sa o to
sna)ím, ale nie v)dy sa mi to darí...

Zmenili sa noviny v posledn'ch rokoch? 
Noviny sú dnes v prvom rade tovar. Predáva ich
to, "o $udia "ítajú. Bulvár sa pí%e preto, lebo ho
chcú $udia. A tomu sa "asto musí prispôsobi* aj
novinár.

Dnes u" mô"e do novín písa+ takmer ka"d'.
Na!o potom %tudova+ "urnalis#ku?
Najlep%ie by bolo, keby ka)d! vy%tudoval ob#
las*, v ktorej by bol doma, a potom by si spravil
)urnalis'ck! kurz. To je, pod$a môjho názoru,
ideálny model. 1lovek nepotrebuje detailne
pozna* dejiny tla"e 19. storo"ia na to, aby vedel
písa*. Vä"%iu v!hodu má ten, kto u) je v nejakej
problematike zorientovan!. Ale na druhej
strane – nie je dobré, ke. toho vie novinár pri#
ve$a, preto)e prestáva písa* pre $udí.

Nezva"ovali ste teda aj mo"nos+ da+ sa na iné
%túdium?
Zva)oval, myslel som na jazyky alebo históriu.
Zopár kolegov vy%tudovalo po"as )urnalis'ky
napríklad právo. Ja som ale nebol tak! ambi#
ciózny a %tudentsk! )ivot mi vyhovoval, ak! bol. 

Mali ste na %kole ob,úbenú hodinu?
Mal som rád hodiny s Borisom Droppom, s Já#
nom Sandom, psychológiu s Elenou Hradiskou.
Naju)ito"nej%ie boli asi )ánre, kde "lovek získal
základy.

Man"elka je #e" novinárka. Spoznali ste sa na
%kole?
Na v!%ke sme sa poznali len z videnia, bola
o dva roky mlad%ia. Neskôr sme spolu robili
v Hospodárskych novinách a Hospodárskom
denníku. Potom sme obaja zmenili zamestna#
nie, aby sme neboli cel! de& spolu.

.tudentsk' "ivot tu bol ur!ite príjemn'...
Nemali sme to$ko povinnos(, dalo sa nie"o si aj
privyrobi*. Po"as %koly som nikdy nemal pra#
covn! vz*ah, preto)e som pôvodom zo Srbska
a bez slovenského ob"ianstva som sa nikde ne#
mohol zamestna*. Dostával som iba honoráre.
Ale mne to celkom vyhovovalo, lebo som mal
"as aj na kamarátov, zábavu, %tudentsk! )ivot,
na prácu. 

Necí#li ste sa ako cudzinec v nev'hode?
Skôr ma to predur"ilo. Hovorím slovensky aj
srbsky. Ke. som pri%iel na Slovensko, na Bal#

káne práve zúrila vojna, a tak sa mi o tom pí#
salo jednoduch%ie. Za"al som o tom písa*,
a ke.)e ovládam jazyky z b!valej Juhoslávie,
$ah%ie som sa vedel dosta* k zdroju informácií.

Dá sa teda poveda+, "e vám vojna dala prácu?
Keby nebolo vojny, pravdepodobne by som sa
na Slovensko nedostal. V Srbsku som bol zapí#
san! na elektrotechniku v Novom Sade, v Bra#
'slave na )urnalis'ku. Slovensko vtedy dávalo
%'pendiá pre zahrani"n!ch Slovákov, ktoré som
dostal. 

Pre!o ste si nechali srbské priezvisko?
V Juhoslávii mali Slováci dvojjazy"né preukazy.
Preto)e srb"ina nemá ypsilon, po príchode na
Slovensko si na úrade mysleli, )e Boldock! je
iba .al%ie posloven"ené srbské priezvisko. V%et#
ky %kolské doklady aj ob"iansky som teda dos#
tal s mäkk!m „i“. Mohol by som si to zmeni*,
ale nechce sa mi chodi* po úradoch. Raz za dva
t!)dne prispievam do srbského t!)denníka voj#
vodinsk!ch Slovákov a tam ma, paradoxne, stá#
le podpisujú s ypsilonom.

Nechceli ste niekedy pracova+ v inom médiu?
V rádiu alebo v televízii?
Ke. som sa rozhodol pre )urnalis'ku, chcel
som písané slovo. Som trémista. Tla" mi navy%e
dáva priestor na analy'cké texty, nad ktor!mi
mô)em prem!%$a*. Nemusím by* ani pohotov!
ako povedzme moderátori. 

Máte nejak' vysnívan' !asopis, v ktorom by
ste chceli pracova+?
Ani nie. Plus 7dní mi vyhovuje. Raz za "as ma
po%lú aj na slu)obnú cestu. Za rok sa za hranice
dostanem tak dva a) trikrát, zvy"ajne na Bal#
kán. Ale bol som aj vo Ve$kej Británii, na vo$#
bách v Bosne, vo v!chodnom Chorvátsku, kde
boli trenice medzi Chorvátmi a Srbmi, v Slo#
tovej vile na Rabe, v Kosove rok pred vyhláse#
ním samostatnos', .alej v 1íne na EXPO,
v Bruseli, v ,trasburgu, v Írsku, aj pri Pekingu na
farme "esko#slovensko#"ínskeho priate$stva. To
bolo ve$mi zaujímavé. V pä*desiatom %iestom
roku to') dalo 1eskoslovensko 1íne nejaké
traktory a po$nohospodársku techniku a oni
vtedy zalo)ili farmu "eskoslovensko#"ínskeho
priate$stva. Dnes je to obrovsk! priemyseln!
park, kde sa buduje miliónové mesto. Je tam
Námes'e "eskoslovensko#"ínskeho priate$stva,
nejak! reliéf, kde je vyobrazen! cel! príbeh
darovania, jednoducho – nie"o %ialené.

Stáva sa, "e po uverejnení !lánku mávate
nepríjemné odozvy?
Nikdy mi ne%lo o )ivot, ale za)il som nega(vne
reakcie a pobúrenia. Najmä, ke. pí%em o cirkvi
a psí"karoch. Ob"as si pre"ítam aj komentáre
pod mojimi "lánkami, ale do diskusií rad%ej
neprispievam.

Faj!íte alebo pijete kávu ako novinári z fil$
mov?
Skôr pivo. V zime zasa "aj. Nefaj"ím vôbec.

Ak' by mal by+ novinár, aby svoje remeslo
zvládal naozaj dobre?
Inteligentn!, komunika(vny, musí vedie* písa*
a ma* svoje zdroje. 

Ria Gehrerová
Foto: autorka

Rastislav Boldocki pochádza z Dolnej zeme. Na Slovensko pri%iel
„v*aka“ vojnám na Balkáne, !ije v Bratislave, ale do Vojvodiny,
kde má  svoju rodinu, sa #asto vracia. +i u! ako redaktor Plus 7
dní alebo jednoducho ako syn svojich rodi#ov.

(lánkami svet
nezmením...
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Andrea Cocherová

Senzor na etickú
reklamu som mala
v"dy prísny
Aká je Va%a prvá spomienka na Katedru "ur$
nalis#ky?
Skôr sa mi s Katedrou via)e to, ako som sa na
nej vôbec ocitla. Na rozdiel od vä"%iny absol#
ventov som v podstate nikdy nemala sen by*
novinárkou. Ke. som rozm!%$ala, na akej vyso#
kej %kole by som chcela %tudova*, lebo na ne#
jakú som ís* chcela, i%la som vylu"ovacou
metódou a vy%la mi )urnalis'ka, ktorú  som si
ako jedinú vedela predstavi*. Po skú%kach pa#
dlo na Katedre rozhodnu'e otvori* aj odbor
propagácie. V%etci prija( sme dostali informá#
ciu, )e je tu mo)nos* presunú* si prihlá%ku
sem a ja som si okam)ite uvedomila, )e to je
presne to, "o by som chcela %tudova*. Keby
som o tomto odbore vedela skôr, ur"ite by
som na to ne%la vylu"ovacou metódou, ale vy#
brala si ho úplne jednozna"ne. 

V !asopise Stratégie ste pracovali ako %éf$
redaktorka v rela&vne mladom veku. Nestá$
valo sa teda, "e sa na vás pozerali cez prsty? 
Treba si uvedomi* to, )e táto skuto"nos* je
dnes stará u) nejak!ch sedemnás* alebo osem#
nás* rokov. Doba bola vtedy iná, aj ke. viem,
)e to znie, ako keby som u) bola nejaká
babi"ka spomínajúca na mladé "asy. Bolo to
iné v tom, )e reklama ako odbor bola nie"o
úplne nové, rozbiehajúce sa a bola to ve$ká
neznáma pre v%etk!ch. Nikto v tom "ase neve#
del a v podstate ani nechcel písa* o reklame,
nebolo to pova)ované za  „normálnu“ novi#
nár"inu. Bola som sú"as*ou generácie, ktorá

sa venovala mladému odvetviu, tak)e situácia
bola tak %pecifická, )e sa ani nedá pozera* na
m&a ako mladú neskúsenú %éfredaktorku, pre#
to)e úplne v%etci boli neskúsení. 

V sú!asnos# riadite Úsek komunikácie a zna!$
ky vo ve,kej firme. O !o sa vlastne staráte
a aké sú va%e kompetencie?
Orange nie je síce jediná, ale predsa len trochu
%pecifická firma v tom, )e pod jeden úsek spa#
dá oblas* reklamy aj corporate affairs, "o
v mnoh!ch firmách b!va oddelené. Reklama
b!va skôr sú"as*ou marke'ngového  "i ob#
chodného úseku. Corporate a7airs "i public
rea'ons b!va skôr mimo nich, "asto ako sa#
mostatná jednotka spadajúca priamo pod ge#
nerálneho riadite$a. U nás je to v%etko sú"as*
samostatného úseku a tak je ná% záber ve$mi
%irok!. Spadá sem vlastne v%etko, "o sa dá
predstavi*  pod pojmom komunikácia a zna"ka.
Máme  tri oddelenia, pod kompetencie jed#
ného spadajú corporate a7airs, vz*ahy s médi#
ami a interná komunikácia, najvä"%ie oddelenie
brandu a reklamy riadi nadlinkovú a podlinkovú
komunikáciu, mediálne plánovanie, merchan#
dising, stratégiu zna"ky a tak .alej. Tre'e odde#
lenie  naz!vame Brand ac'va'on,  sem spadajú
eventy, sponzoring, CSR a ak'vity Nadácie
Orange. 

(o znamená pre firmu zmeni+ kompletnú
iden#tu?
Obdobie rebrandingu pova)ujem za jeden z naj#
silnej%ích momentov v tejto firme. Ke. sa za#
"alo hovori* o tom, )e ideme meni* zna"ku
Globtel na Orange, mala som pocit, )e je to
úpln! nezmysel, )e sa to nedá, )e je to utópia
a v )iadnom prípade "lovek, ktor! rozumie ve#
ciam, nemô)e myslie* takúto zmenu vá)ne.
Globtel  bol v tom "ase jednou z najsilnej%ích
slovensk!ch zna"iek na trhu. Naopak, Orange
nikto nepoznal, mali sme nulovú spontánnu
znalos*, podporenú iba do 5%. A tak sa mi
s Globtelom lú"ilo *a)ko, ke.)e som sa na tvor#
be tejto zna"ky podie$ala, ale "asom som ra#
cionálne a neskôr aj emocionálne prijala
Orange. Navy%e, r!chlo sa ukázalo, )e rozhod#
nu'e o rebrandingu bolo správne a )e zmena
v hlavách $udí nastala ve$mi r!chlo. Bolo to aj
preto, )e Globtel bol tak silnou zna"kou, )e
dokázal po'ahnu* aj Orange. E%te dlho po
zmene zna"ky sa Globtel objavoval v priesku#
moch medzi spontánne menovan!mi teleko#
munika"n!mi zna"kami. To vnímam ako
pozi(vny fakt, ke. si vezmeme, )e to bola
zna"ka, ktorá pôsobila na trhu len pár rokov
a dokázala si vybudova* takú silu. 

Prednedávnom sa v Hospodárskych novinách
objavil rebrí!ek, v ktorom ste sa stali tre+ou
najv'znamnej%ou "enou slovenského biznisu.
Akú to má pre vás hodnotu?
Ve$mi ve$a, je to taká moja 'chá rados*, ve$mi
si to cením. Pre m&a malo mimoriadnu hod#
notu u) to, )e som sa dostala do Top 10. Rov#
nako ako umiestnenie  v podobnom rebrí"ku
"asopisu Forbes, ktoré  ma 'e) ve$mi prekvapi#

lo a pote%ilo. Najmä kvôli tomu, v ktorej oblas'
pôsobím. Nevenujem sa obchodu, financiám,
nie som ani generálnou riadite$kou, ani "len#
kou predstavenstva, moja pozícia sa nevia)e
s funkciami, ktoré sa obvykle spájajú s  tak!m#
to rebrí"kom. O to viac si vá)im, )e sa do re#
brí"ku naviazaného na biznis dá dosta* aj cez
brand a komunikáciu. Vnímam to ako uznanie
tejto oblas' ako takej a 'e) ako ocenenie práce
celého ná%ho (mu. 

Pôsobíte aj v Rade pre reklamu. Nie je tak
trocha v konflikte záujmov pôsobi+ v jednej
z najvä!%ích slovensk'ch firiem a zárove*
v tejto Rade?
Keby som to cí'la ako konflikt záujmov, tak by
som tam ur"ite nebola. Osobne si ve$mi potr#
pím na veci morálky a e'ky a sna)ím sa robi*
veci tak, aby som bola s nimi vnútorne stoto)#
nená a nemala )iadny vnútorn! morálny alebo
e'ck! problém. K svojmu pôsobeniu v Rade pre
reklamu pristupujem absolútne profesi#onálne,
viem 'eto veci rozlí%i*. Nezú"ast&ujem sa  na
rokovaniach, ktoré sa t!kajú telekomunika"#
n!ch operátorov, oblas' IT a telekomunikácií
v%eobecne.  Pri v%etk!ch rozhodnu'ach vná#
%am prak'cké skúsenos' a poh$ad "loveka, kto#
r! vo svojom obore robí roky. 

Má to vplyv aj na ur!enie toho, do !oho
Orange u" nemá ís+?
Ur"ite áno. Senzor na e'ckú reklamu som mala
v)dy ve$mi prísny, moji kolegovia a na%a re#
klamná agentúra by o tom vedeli rozpráva*.
Hranica medzi e'kou a komer"nou úspe%nos#
*ou je to') ve$mi krehká, ja sa tú na%u usilujem
posúva* tam, kam mi ká)e svedomie a v!chova.
1asto tu kolegom citujem ustanovenia e'c#
kého kódexu a vysvet$ujem, )e neviem pod#
písa* veci, s ktor!mi ja osobne nie som
stopercentne stoto)nená.

Nako,ko je pre firmu dôle"itá charita&vna !in$
nos+? Je to pre dobré PR, dobr' pocit, !i je to
povinnos+ ve,kej firmy?
Budúci rok za"íname pätnásty rok "innos' na#
%ej firemnej nadácie. V "ase vzniku Konta Glob#
tel sa na to nikto nepozeral z h$adiska PR,
termín ako spolo"enská zodpovednos* firiem
u nás vôbec neexistoval. Preto mám v tomto
"isté svedomie a argument pre ka)dého, kto by
nás chcel obvi&ova* z toho, )e nie"o robíme
ako PR alebo nám to prikázala na%a materská
firma z Parí)a. Bola som iniciátorkou tohto pro#
jektu v "ase, ke. firemné nadácie  na Slovensku
neexistovali. Svoje predstavy som priblí)ila  vte#
daj%iemu e%te len komer"nému riadite$ovi Pav#
lovi Lan"ari"ovi a predsedovi predstavenstva
Ladislavovi Rehákovi, ktorí sa stoto)nili s t!m,
)e ve$ké firmy sa majú o svoj úspech deli* s in!#
mi, )e ke.  dostávajú , majú aj dáva*. Dodnes
som im v.a"ná, )e  vznik Konta Globtel schválili
a te%ím sa, )e Konto Globtel sa postupne pre#
transformovalo do Nadácie Orange, ktorá má
prepracované systémy, transparentné grantové
projekty. Máme za sebou to$ko v!sledkov v po#
dobe reálnej pomoci konkrétnym $u.om a ko#
munitám, )e nikto nemô)e poveda*, )e to
robíme pre svoje PR.

Filip Drábek
Foto: Jakub Klimo

Andrea Cocherová sa narodila v roku 1972, no u! ve)mi skoro,
presnej%ie o dvadsa$%tyri rokov neskôr bola %éfredaktorkou #a-
sopisu Stratégie. Profesijn" !ivot ju v%ak e%te v stále ve)mi
mladom veku zavial *alej od !urnalistiky. Najskôr nastúpila ako
PR mana!érka do vtedaj%ieho Globtelu, v sú#asnosti je Ria-
dite)kou úseku komunikácie a zna#ky v jeho nasledovníkovi –
Orangei. Anga!uje sa aj v Rade pre reklamu a v rámci svojho
úseku zodpovedá aj za #innos$ (lantropickej Nadácie Orange.
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Matú! Demko

Boli ste vzorn' %tudent teraz 60$ro!nej ka$
tedry?
Sna)il som sa %kolu „fláka*“ "o najmenej. Bol
som vzorn! %tudent. Hlavne ma bavilo písa*
seminárne práce a vlastné veci. Aj ke. ob"as
sa stalo, )e "lovek chcel nie"o dospa* a po#
dobne. Vnútorne som si v%ak chcel zo %koly
zobra* "o najviac, lebo som vedel, )e to je je#
dine"n! "as, ke. sa mô)em za pä* rokov nie#
kam posunú*, oboha'* sa intelektuálne,
zmeni* sa k lep%iemu. Ale vyru%oval som cez
hodiny. To je moja slabos* – )e sa rád poroz#
právam.

Ste niekedy hrd', "e ste vy%tudovali na
bra#slavskej katedre?
Stále. Stále som hrd!. Je to zvlá%tne. Ke. je
"lovek na %kole, tak je kri'ck!, aj si niekedy
zanadáva. Ale je to z toho dôvodu, )e chce,
aby tá %kola bola lep%ia a aby on z nej viac
mal, prípadne aj viac dal. A teraz s odstupom
"asu si spomínam, ak!ch skvel!ch pedagógov
sme tam mali, "o v%etko dokázali nau"i*. Do#
teraz som ve$mi hrd!, )e moja alma mater je
Univerzita Komenského a )e som )urnalis'ku
vy%tudoval práve v Bra'slave. V)dy sa t!m
chválim.

Aj teraz, ke) u!íte na inej univerzite?
Ja som tak'e) hrd! na Katolícku univerzitu.
Ale cí'm plusy, ktoré som ako %tudent získal
v Bra'slave. Skúsení pedagógovia a prostredie
z h$adiska mo)nos' praxe a ak'vít popri %kole.

V neposlednom rade ve$ká konkurencia, ktorá
mo'vuje na sebe pracova*. Priate$stvo, ale aj
mo'vácia. Ke. má% spolu)ia"ku, ktorá robí
v tla"ovej agentúre SITA, TASR, .al%ia zas foto#
grafuje, tak si povie%: "o som nejak! hor%í?
Taká zdravá sú*a), plodná konkurencia. Uká#
zalo sa, )e %tudentovi vie priate$stvo a profe#
sionalita ve$mi pomôc* k rozvoju.

Boli na katedre osobnos#, ktoré vás in$
%pirovali?
Z h$adiska tvorivej )urnalis'ky ma asi najviac
in%piroval Marko ,kop. T!m myslením, h$a#
daním nov!ch tém. Doteraz ho v dokumenta#
ris'ke pova)ujem za ve$k! vzor. Z h$adiska
pedagógov ma nesmierne in%pirovala profe#
sorka Sera-nová. Práve preto, lebo je ve$mi
dôsledná a precízna. Vy)aduje to aj od %tuden#
tov. Ke. "lovek pri nej robí diplomovú prácu,
je to namáhavé. Ale potom si povie: v.ak#
abohu, mám dobrú prácu, za ktorú sa nemu#
sím hanbi*, ktorú mô)em kedyko$vek
komuko$vek ukáza*. Dá to "loveku istú v!#
chovu aj do osobného )ivota. +udsky mi boli
sympa'ckí v%etci $udia z katedry.

Pre!o by katedra "urnalis#ky v Bra#slave
mala by+ hrdá na Matú%a Demka?
Pevne verím, )e svojou doteraj%ou praxou
a v!sledkami som ju nikdy nesklamal. Myslím,
)e som doteraz neurobil nijak! vá)ny $udsk!
ani profesionálny pre%$ap a zdá sa mi, )e som
povolaním novinár a chcem ním by* na.alej.
Pevne verím, )e katedra odchovala "loveka
s ist!m potenciálom do budúcna. 

(o vás viedlo ku doktorandskému %túdiu?
Bol som v John Jay Ins'tute v Spojen!ch %tá#
toch a získal som lásku ku akademickej práci,
vzdelávaniu, v!chove %tudentov. Povedal som
si: vyskú%am to! Som v tre*om ro"níku a vôbec
to ne$utujem. Neviem, "i budú mo)nos' po#
kra"ova* v akademickej práci. Prostredie je mi
v%ak ve$mi blízke práve t!m, )e "lovek mô)e
narás* do kvalít, vies* ku kvalitám svojich zve#
rencov a e%te mô)e aj )urnalis'cky tvori*. Je to
tak fantas'cká trojkombinácia, )e sa mi ob"as
zdá atrak(vnej%ia ako samotná „"istá“ prax.

Ste re"isérom dokumentárneho filmu 22 hláv.
Vnímam to ako jeden z tvojich najvä!%ích
úspechov. Aj ty to tak vidí%?
Bolo by py%né, ak by som to ja hodno'l ako
svoj najvä"%í úspech. Musia to posúdi* diváci,
filmári, $udia z médií. Pova)ujem ho za naj#
vä"%í projekt, na ktorom som sa ako )urnalista
podie$al. Ako za najvä"%í dar, )e mi bola vznik#
nutá my%lienka na realizáciu takého filmu. Ak
by som mal poveda* jednu z vecí, na ktoré
som najviac hrd!, tak by to bol tento film.
Mám pocit, )e mal atrak(vnu a zabudnutú
tému. 3e sme ju dokázali stvárni* a )e si na%la
svojho diváka. Tejto veci by som sa nerád
vzdal.

Len krátko: film je o obe#ach komunizmu?
Je o dvoch policajtoch, ktorí sa vzopreli re)imu
v pä*desiatych rokoch. Nemohli sa stoto)ni*

s t!m, )e re)im za"al nespravodlivo prenasle#
dova* ob"anov a rozhodli sa broji* pro' tomu
ak(vne. Za to im re)im udelil trest smr' a .al#
%ích dvadsa* $udí i%lo do väzenia. Dokopy tam
bolo dvadsa*dva $udí, aj preto sa film volá 22
hláv. Je tam podobnos* s dielom Hlava XXII a na#
rá)ka na absurdnos* totality.

Ste známy ako "oviálny !lovek, ,udia vás
majú radi. Ako to robíte?
Pri%lo to na m&a v puberte. V.aka môjmu bra#
trancovi sa z uzavretého melancholického
chlap"eka stal sangvinick! puber*ák a potom
sangvinick! zrel%í mu). Pochopil som, )e )ivot
je príli% krátky, aby sme v &om boli smutní.
Treba si ho nie"ím „o)ivi*“. Sna)ím sa v%ak,
aby som nebol len tak! „kecálek“, nechcem
hovori* len ja, aj ke. sa to ob"as deje. Av%ak
sna)ím sa $udí dobrou náladou pote%i* a ono
to ide nejako automa'cky. Chcem, aby medzi
$u.mi vládla rados* a veselos*. Asi je to 'e)
dar, ktor! som dostal, tak pre"o mu nenecha*
vo$n! priebeh.

(o pova"ujete za svoje najvä!%ie plusy?
Pevne verím )e som pracovit! a vytrval!, ako
aj v to, )e som vern! svojim priate$om a viem
ich priate$stvo odpla'*.

A !o vás k tomu doká"e najviac mo#vova+?
Najviac ma mo'vuje v!borná my%lienka a ra#
dos* z jej realizácie. To je napríklad film 22 hláv.
Nerobilo mi problém ponocova*, obetova*
"as, energiu, peniaze, aby sa projekt naplnil.

Pochádza% z (ernovej. Si patriot, venuje% sa
svojmu regiónu v tvorbe?
Rád sa sem vraciam. Momentálne tu aj )ijem.
1ernovú pova)ujem za ve$kú lásku svojho )i#
vota. Toto mesto ma svojou históriou, tradí#
ciou, ist!m geniom loci ve$mi formovalo. Zdá
sa mi, )e som tu získal lásku k $u.om, k re#
giónu, ku kore&om, ktoré "lovek v )ivote má.
Ako osemnás* – devätnás*ro"n! "lovek som sa
„prebudil“ a za"al nie"o robi* aj pre región.
Za"al som by* "inn! v divadle, na kultúrnom
poli a doteraz mi to zostalo. Napísal som kni#
hu 1ernovská balada o slobode. Je to reflexia
"ernovsk!ch udalos( z poh$adu "loveka sú"as#
nej doby, ktor! odtia$to pochádza a e%te
k tomu je aj novinár. Sna)ím sa poznáva* "er#
novskú históriu a obohacova* jej prítomnos*
kultúrnou komunálnou ak'vitou. 1ernová mi
dala pocí'*, "o znamená by* "lovek, Slovák
a Európan.

(o je pod,a Matú%a Demka %+as#e?
Mo)no to vyznie sucho, ale: ráno sa zobudi*
a poveda* si so Stanom ,tepkom: „Jéj! 3ijem!“
A ma* sa na "o te%i*. Na $udí, na to, "o de& pri#
nesie. To %*as'e sa za"ína v "loveku prebúdza*
a za"ne sa te%i* na 'e dni, ktoré sú pred ním.
V momentálnej situácii to vnímam ako %*as'e.
Lebo boli "asy, ke. som sa nechcel zobudi* –
teda vstával som s nechu*ou. Som rád, )e sa
to teraz úplne oto"ilo...

Michal Magu%in
Foto: Mar#n Buzna

Matú% Demko je doktorandom na Katedre !urnalistiky Filozo-
(ckej fakulty Katolíckej univerzity v Ru!omberku. V roku 2009
ukon#il %túdium !urnalistiky na Univerzite Komenského v Bra-
tislave. Spoluzakladal internetov" portál Postoy.sk, pracoval pre
Hospodárske noviny #i TV Lux. Absolvoval zahrani#né stá!e v Ta-
liansku, Fínsku a +eskej republike, ako aj %tudijn" pobyt v John
Jay Institute v USA. Získal Novinársku cenu Slovenského syn-
dikátu novinárov a *al%ie ocenenia. Je autorom knihy +ernovská
balada o slobode a re!isérom dokumentárneho (lmu 22 hláv.

Najviac ma motivuje
v$borná my!lienka
a rados& z jej realizácie
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Du!an Deván

Novinára z #loveka
urobí tisíc #lánkov
.tudovali ste na gymnáziu v Myjave. U" tam
ste sa venovali "urnalis#ke?
Raz cez ve$kú prestávku sme s kamarátom
opravili tak! star! socialis'ck! vysielací sys#
tém, zapojili sme do& ná% magne*ák, spus'li
rádio a mali sme %kolsk! rozhlas. Ak toto po#
kladáte za „venovanie sa )urnalis'ke“, potom
som sa jej venoval... 

Ke) ste potom nastúpili na vysokú %kolu, za$
!ala vás "urnalis#ka bavi+?
Ale áno, to "loveka r!chlo pohl(. Len treba
pre)i* prv! ro"ník. Po &om som si za"al h$ada*
nejakú prax. V lete som robil v TASR ako –
„prepisova"ka“. Len som tam sedel, a ke. ma
niekto zavolal, tak som mu prepísal text, hoci
som vôbec neovládal strojopis. Neskôr ma
vzali do Hospodárskych novín ako externého
redaktora. Tam u) pracoval môj spolu)iak
Rado Ba*a, robili sme spolu asi rok a za"alo
ma to bavi*.

Mali ste k niektorej oblas# bli"%ie ne" k
in'm?
Áno, k ekonomike. Ni" som o nej nevedel,
a práve to bolo najlep%ie. Ke. som robil
rozhovory, nikdy som nevravel: ,,V%ak mi to
povedzte, ja to prepí%em a nechám to tak“.
Ke. som nie"omu nerozumel, chcel som, aby
mi to vysvetlili, aby som pochopil, "o vlastne
chcú poveda*. Nikdy som pri práci nepou)íval
diktafón, a zrejme aj preto som to vedel na#
koniec zrozumite$ne napísa*. 

Ja som zasa po!ula, "e sa treba %pecializova+.
Vraj je lep%ie %tudova+ politológiu !i
ekonómiu ne" "urnalis#ku... Súhlasíte?

,pecializoval som sa tak, )e som sa niektorej
oblas' za"al venova*. Nie 'sícim naraz, ale
jednej. Preto som nevydr)al v „telke“, kde
musíte ka)d! de& robi* s in!mi $u.mi na inú
tému. Mal som pocit povrchnos', pocit, )e
mojou úlohou je len naplni* minútu nieko$#
k!mi slovami a obrázkami. Na druhej strane,
ke. som robil v novinách alebo v agentúre,
tak to bolo o samotnom texte, ktor! mal ob#
sah a my%lienku. V  novinách, ke. poznáte
d4)ku a rozsah materiálu, mô)ete písa* tak,
aby to "itate$a bavilo a) do konca.

Ke) ste pracovali s ekonómami, mali na vás
nervy? Boli ochotní v%etko vám  vysvet,ova+? 
Boli, preto)e na za"iatku devä*desiatych rokov
boli aj ekonomickí novinári takí slabí,  )e sa
odborníci te%ili, ak ich bol vôbec niekto schop#
n! po"úva*. Vtedy boli odborníci akousi pro#
'váhou poli'kov. Najdôle)itej%ie bolo, aby
"lovek ich slová nikdy neprekrú'l, a o to som
sa v)dy usiloval. Nehovorím, )e som nikdy ne#
urobil )iadnu chybu, ale nikdy to nebolo pre#
krútené "i zámerne vytrhnuté z kontextu. 

Myslíte si, "e ,udia sú ochotnej%í dáva+
rozhovory skôr do televízie ne" do tla!e?
Televízie sa v%etci boja, vedia, )e im mô)u po#
vyt0ha* veci z kontextu. Na druhej strane je
*a)ké spravi* reportá) tak, aby tam bolo v%et#
ko, "o ten "lovek naozaj chcel poveda*. Naj#
mä, ak povie dokopy %tyri vety a vy z toho
máte vytvori* dvojminútov! materiál. 

.kolu ste skon!ili v roku 2000. Bolo pre vás
+a"ké zaradi+ sa do profesijného "ivota? 
Nie, ve. ja som robil vlastne u) po"as %koly.
Tak)e, po t!ch pia'ch rokoch mi u) len od#
padla povinnos* chodi* do %koly.

Niektorí "urnalis#ke vy!ítajú, "e sa príli% za$
meriava na teóriu, málo %tudentov má u"
po!as %koly prax a ke) prídu do redakcií, tak
nevedia, !o majú robi+...
Pod$a m&a je to chyba %tudentov. Dvere sú re#
la(vne otvorené a pokia$ niekto "aká, )e sa
veci, ktoré sa t!kajú )urnalis'ky a písania, na#
u"í v %kole, tak to je hlúpos*. Ke. som %tu#
doval ja, jeden zo star%ích profesorov nám
povedal ú)asnú vec: ,,Profesionálnym noviná#
rom sa stanete, ke. napí%ete 'síc "lánkov.“ Ja
sa s t!mto celkom stoto)&ujem, aj to "íslo po#
d$a m&a sedí. Ke. sa stanete „pro-kom“, de#
vä*desiat percent va%ej práce bude h$adanie
informácií a len desa* percent písanie textu.
K tomu sa dá prepracova* len písaním, praxou.
Preto zastávam názor, )e %tuden' by mali u)
po"as %koly praxova*.

Ktorá cesta praxe je pod,a vás jednoduch%ia?
Ís+ do agentúry a prepisova+ !lánky alebo ís+
do men%ieho, menej v'znamného periodika,
ale písa+ vlastné !lánky?
Ís* do agentúry a písa* tri "lánky denne. A ve$a
nad t!m neprem!%$a*. Jednoducho písa*. Pre#
to)e, ke. sa nau"íte písa*, tak vám to u) pôjde

samo. A práve to sa najlep%ie nau"íte v agen#
túre, kde od vás nikto nechce inves'ga(vu "i
krea'vitu. Skrátka, treba si remeslo „odma#
ka*“. Za mojich "ias to %lo najlep%ie práve v in#
forma"nej agentúre. Ja som si to najviac
odmakal v SITE. No u) v Hospodárskych novi#
nách, kde som za"ínal ako elév, to bolo nie"o
podobné. 

Kto vám utkvel v pamä# zo %kolsk'ch !ias?
Moja diplomová vedúca bola Svetlana Hlav#
"áková, mal som diplomovku z agentúr. Tak)e,
samozrejme, ona. Bola skôr odborn! typ,
pri"om ja som bol skôr prak'ck! typ, ale na#
%*as'e nemala predsudky vo"i "omuko$vek
prak'ckému. Z t!ch, "o nás u"ili, to boli Andrej
Tu%er, ,tefan Ve$as, +ubo% ,ef"ák, Boris
Droppa a Ján Sand. Títo nám odovzdávali
prak'cké skúsenos', v%etci mali za sebou ro#
ky praxe.

Viete si predstavi+, "e by ste robili nie!o iné?
Jasné.

(o napríklad?
1oko$vek. Vo chvíli, ke. sa jadrom va%ej práce
stane práca s $u.mi, "o bol aj môj prípad, zis(#
te, )e s t!mi $u.mi viete robi* hoci"o. Viem si
predstavi*, )e by som zvládol riadi* napríklad
fabriku na v!robu pono)iek. Nedoká)em v%ak
odhadnú*, "i by ma to bavilo aj dlhodobej%ie.
Médiá sa stále menia, máte pred sebou stále
nové v!zvy. 

Vidíte v'razné zmeny v slovenskej "urnalis$
#ke, za ten !as, !o v nej pôsobíte?
Samozrejme. Dne%n! novinár si asi len *a)ko
doká)e predstavi* svoju prácu bez googlu. Ten
sme my nemali. Hovorcovia mali zasa za úlohu
vä"%inu informácií utaji* a slobodn! prístup
k informáciám bol "ist! sen. Pre novinárov
mojej generácie je to ale, pod$a m&a, v!hoda.
V dne%n!ch "asoch to majú novinári naoko
také jednoduché, a) zabúdajú robi* svoju
prácu. Nezriedka sa stalo, )e novinár si hodil
meno ur"itej osoby do googlu, vyhodilo mu
dva#tri odkazy, na%iel si nie"o o tej osobe v ob#
chodnom registri na internete, myslel si, )e
o nej vie v%etko a zbúchal "lánok. Nikdy sa
v%ak s tou osobou osobne nestretol ani neroz#
prával. Toto sa za mojich "ias nedalo urobi*,
v%etko sa rie%ilo osobn!m kontaktom. V tom
je pod$a m&a hodnota )urnalis'ky, ktorá sa
dnes vytráca. Na to, aby som si nie"o na%iel,
mám google, na to nepotrebujem novinára.
Novinár má prinies* istú nadhodnotu, ktorú
mu google nedá. On sa s t!mi $u.mi stretne,
porozpráva a ak je %ikovn! a rozumn!, tak bu#
de vedie* toho "loveka odhadnú*, vycí'* "i
nie"o hrá alebo je úprimn!, a tomu prispôsobí,
"o napí%e. Pokia$ toto novinári nerobia, tak ich
práca je bezcenná. 2al%ia ve$ká zmena sa t!ka
"itate$ov. Neuverite$ne sa zv!%ili ich nároky,
ale nie pokia$ ide o kvalitu. Skôr chcú dosta*
v!sledn! produkt "o najr!chlej%ie, $ahko strá#
vite$n!, aby bolo o &om "o najmenej potrebné
prem!%$a*. A sta"í im aj povrchnos*. ,koda. 

Dominika Mar#nková
Foto: archív Du%ana Devána

Absolvent Katedry !urnalistiky Filozo(ckej fakulty UK, ktor" u!
po#as vysokej %koly usilovne zarezával #i u! v tla#ovej agentúre
alebo Hospodárskych novinách spomína, !e naj$a!%ie bolo
zvládnu$ prv" ro#ník. B"val" redaktor televízie Markíza i pra-
covník agentúry SITA v sú#asnosti pôsobí ako riadite) divízie vo
vydavate)stve Petit Press. Hoci !urnalistika nebola jeho vysní-
van"m povolaním, na%iel sa v nej a robí to, #o ho baví.
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Luká! Diko

Ako ste sa dostali k novinár!ine? 
K )urnalis'ke som sa dostal úplnou náhodou.
Najskôr som za"al prispieva* na webové strán#
ky rôznymi prelo)en!mi textami z internetu.
Ke. som si na%iel viacero zdrojov, za"al som
písa* skuto"né "lánky. Neskôr som spolu s mo#
jím vtedaj%ím %éfom zis'l, )e jeden banskoby#
strick! t!)denník vykráda moje "lánky
z webovej stránky. Za"ali sme to teda rie%i*.
T!)denník ma nakoniec oslovil, aby som za"al
pre nich písa*. Najskôr to boli "lánky o UFO,
no potom som za"al písa* aj o be)n!ch té#
mach. 

O !om bol vá% prv' skuto!n' !lánok?
Prv! "lánok, ktor! pova)ujem za skuto"ne no#
vinársky, bol o v!ro"í v!buchu 1ernoby$u. Bola
to jedna celá strana v regionálnom t!)denníku
SMER. Prednedávnom som doma na%iel jej
kópiu.  

Aká bola va%a reakcia na vá% prv' uverejnen'
!lánok v novinách?
Pochválil som sa celej rodine, v%etk!m kama#
rátom a bol som jednoducho %*astn!.

Ako )alej pokra!ovala va%a novinárska ka$
riéra?
Ke. som po strednej %kole pri%iel do Bra'#
slavy, za"al som pripravova* televíznu reláciu
o po"íta"och. Zárove& som za"al %tudova* )ur#
nalis'ku. Spomínam si, )e denník SME vyhlásil
konkurz a ja som sa prihlásil. Síce som konkur#
zom nepre%iel, no o nieko$ko mesiacov alebo
t!)d&ov sa mi ozvali, aby som za"al vypo#
máha* na domácom spravodajstve. Odvtedy,
u) dvanás* rokov, robím to, "o naz!vam sku#
to"nou )urnalis'kou. 

Ktor'mi redakciami ste si pre%li?
Bol som v SME, potom v rádiu Twist, v TA3, pra#
coval som aj pre BBC Slovak Service. Potom
v Markíze a teraz v RTVS. 

(o bolo va%ou úlohou v BBC Slovak Service?
Bolo to slovenské vysielanie. Robili sme pre#
dov%etk!m spravodajstvo zo Slovenska. 

Táto skúsenos+ vám ur!ite musela da+ ve,a
skúsenos&. 
To, nepochybne, áno. Pre BBC World Service
som robil desa* mesiacov. Mal som trojt!)#
d&ové %kolenie priamo v BBC a potom %es*#
t!)d&ovú stá) v Lond!ne. Ve$mi ve$a som sa
tam dozvedel a nau"il.

Chceli by ste opä+ pracova+ pre nejaké
zahrani!né médium?
Myslím si, )e pre novinára je ve$mi *a)ké pra#
cova* v inom jazyku ako v rodnom. Tak)e
chcie* ur"ite áno, ale neviem, "i by som bol
schopn! to robi* tak, ako to viem robi* v mo#
jom rodnom jazyku, teda v sloven"ine. 

Pocí#li ste pri svojej práci strach?
Novinár sa ur"ite dostane do situácie, v ktorej
má strach. Ak pracujete na vrcholiacej kauze
a zárove& sa stanete svedkom v trestnom ko#
naní pro' niekomu, kto je do kauzy zapleten!,
tak sa nezaspáva $ahko. 

Nech'ba vám po nieko,k'ch rokoch práce
v kancelárii kamera a mikrofón?
Kamera a mikrofón a) tak nie. 1o mi v%ak ne#
smierne ch!ba, je terén. Ís* von a urobi* si
reportá). To je jedno, "i napísanú alebo nakrú#
tenú. To je to, "o pre m&a znamená )urnalis'#
ka.

Kedy naposledy od vás niekto p'tal auto$
gram?
T!ch podpisov dávam denne asi sto. Ale to asi
nie je autogram. Naposledy som dal autogram
na Dni otvoren!ch dverí Markízy. 

(o v%etko by ste chceli vo svojom profesij$
nom "ivote e%te dosiahnu+?
Teraz mám pred sebou takú ve$kú v!zvu, )e
ani neprem!%$am nad t!m, "o bude neskôr.
Vybudova* nanovo celé verejnoprávne spravo#
dajstvo od technológií a) po $udí. To je v!zva
na minimálne pä* rokov. 

Ako si spomínate na prijímacie skú%ky na ka$
tedru "urnalis#ky?
Skú%ky sme mali rozdelené na dve "as'. Naj#
skôr sme písali v%eobecn! test a potom sme
absolvovali talentové skú%ky. Medzi otázkami
na talentovkách bol aj preh$ad tla"e, "o ste si
zapamätali z dne%n!ch novín. Pamätám si, )e
som hovoril o v!ro"í nehody Alexandra
Dub"eka. 

Ktorí úspe%ní novinári boli va%imi spolu"iak$
mi?
Tomá% Hudák, ktor! s nami chodil dva roky,
Juraj Fellegi, b!val! zástupca %éfredaktora
v Pravde a teraz idú obaja pracova* ku mne do

RTVS. Viktor Ki%%imon – ve$mi dobr! %portov!
novinár. Zuzana ,ipo%ová, ktorá robí v Lampár#
ni. Úspe%n! je aj Ras*o Kuril, ten v%ak robí veci
okolo filmovania a produkcie. Potom sú to
hovorcovia, ktorí sú v%ak u) mimo )urnalis'ky.

Diplomovú prácu ste dopísali v roku 2003.
V nej ste uvádzali, "e slovenská "urnalis#ka je
z poh,adu novinárskej e#ky v kríze. Ako je na
tom pod,a vás teraz?
Myslím si, )e v niektor!ch veciach sa posunula
k lep%iemu, a v niektor!ch k hor%iemu. Na se#
rióznos* )urnalistiky vpl!va okrem iného aj
ekonomick! tlak. Vzh$adom na to, ak! je
imid) novinárskeho povolania, novinári sa
sna)ia by* "o najprofesionálnej%í, i ke. to tak
verejnos* mo)no "asto nevníma. 

Na akej úrovni je pod,a vás slovenská "urna$
lis#ka?
Hovorím, )e je obrazom spolo"nos'. Novinári
sú presne takí is(, ako je zlo)enie spolo"nos'.
Chcem v RTVS prispie* ku kul'vácii slovenskej
)urnalis'ky t!m, )e za"neme vychováva* mla#
d!ch $udí, ktorí budú profesionáli, sebavedo#
mí, ale slu%ní a nezomelie ich len tak nejak!
tlak alebo ekonomické nároky.  

Myslíte si, "e sú novinári na Slovensku dosta$
to!ne ohodnotení?
Pod$a môjho názoru napríklad v komer"n!ch
televíziách áno. V in!ch médiách si to nedo#
volím posudzova*. Sú redakcie, v ktor!ch sú
novinári hodnotení tak, ako si zaslú)ia. 

Ako dlho plánujete zotrva+ v médiách?
Pre m&a je to poslanie na cel! )ivot. Ak mi to
umo)nia okolnos' a osud, tak v médiách ale#
bo v blízkos' médií budem do konca )ivota.
Nechce sa mi odís* na druhú stranu, ani nikam
inam. Samozrejme, závisí to aj od toho, "i prá#
cou v médiách budem vedie* u)ivi* svoju ro#
dinu.

Ak by ste písali svoju biografiu, ak' #tulok by
ste pou"ili?
Bra* v%etko s op'mizmom a nikdy sa nevzda*.
Ka)d! de& sa sna)ím sám seba presved"i*, )e
tak to má by*. 

(o vás ako novinára charakterizuje?
Najlep%ou in%piráciou je uzávierka. Ale záro#
ve& by ma charakterizovalo aj to, )e si potrpím
na fakty, profesionalitu a e'ckos* konania pri
písaní a vyrábaní reportá)e. Na tom si ve$mi
zakladám. 

Katedra "urnalis#ky má 60 rokov. Predstavte
si, "e by to bola %es+desiatro!ná dáma. (o by
ste jej pri tejto príle"itosti darovali a popri
tom popriali?
Asi by som jej venoval stra%ne ve$a pe&azí,
preto)e si myslím, )e katedra je vo finan"nej
kondícii dôchodcu. Ur"ite by som spravil
v%etko preto, aby katedra mala "o najlep%ie
podmienky pre to, "o robí. A "o by som jej po#
prial? Entuziazmus, profesionalitu a %tuden#
tov, ktorí chcú by* skuto"n!mi novinármi. 

Tomá% Ger%i
Foto: archív Luká%a Dika

K novinár#ine prv"krát pri#uchol u! v %estnástich. Odvtedy si
pre%iel rôznymi redakciami. V sú#asnosti zastáva asi naj$a!%í
post v Rozhlase a televízii Slovenska – riadite)a Centra spravo-
dajstva RTVS. Spravodajsk" mikrofón pred kamerou nedr!í u!
nieko)ko rokov, no, ako sám tvrdí, práca v teréne mu ch"ba.

Pre m%a je poslanie
novinára na cel$ "ivot
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Martin Dor"ák

Som spravodajsk$ typ
Keby ste mali znova mo"nos+ %tudova+, vybra$
li by ste si "urnalis#ku?
3urnalis'ku mô)e robi* "lovek, ktor! vie tro%ku
písa*, má dobr! prejav a odhodlanie. Najmä
v%ak dar myslie*. Pokia$ si niekto nedoká)e spá#
ja* súvislos', je straten!. V tomto sa zlep%ova*
dá, no talent písa* mu nedá nikto. Ak u) niekto
talent má, katedra )urnalis'ky je skvelé miesto,
kde ho rozvíja*. Nadanie v%ak nesta"í, dôle)itá
je aj %pecializácia. Ur"ite %túdium )urnalis'ky
pova)ujem za efek(vnej%ie v kombinácii s ne#
jak!m in!m odborom, napríklad právom alebo
ekonómiou. Dobr! novinár je v%ak zvedav!
a skoro pochopí, )e %tylis'ka "i dejiny k jeho
práci nesta"ia. Dôle)itá je prax.

Dá sa o va%om ro!níku poveda+, "e to bol siln'
ro!ník?
Ke. som prv! raz pri%iel, videl som dvadsa* vy#
pla%en!ch $udí, ktorí sa stali mojimi spolu)iak#
mi. Boli sme siln! ro"ník. Do jedného ro"níka
som chodil s moderátorkou Zla'cou Pu%ká#
rovou, podpredsedom SNS Rafaelom Rafajom,
%éfom PIANA Tomá%om Bellom,  %portov!m ko#
mentátorom Pa$om Ga%parom, zástupky&ou
%éfredaktora 3ivota Roberou 8apu%íkovou "i
moderátorom Slavom Jurkom. Pamätám si
presne aj na moje prijímacie skú%ky. Po talen#
tovkách a psychotestoch som skon"il ako jeden
z najlep%ích, "o ma presved"ilo, )e )urnalis'ka
pre m&a je tá správna.

Ak' bol vá% vz+ah ku vyu!ujúcim?
Skoro priate$sk!. Samozrejme, nie s ka)d!m,
ale zov%eobecni* to takto mô)eme. V dobrom
spomínam na Svetlanu Hlav"ákovú, ktorá mi

robila diplomovú vedúcu. Pamätám si v%ak
'e), ako mi raz bol zapísan! zápo"et na viano"#
n!ch trhoch pri vínku. Na katedre )urnalis'ky
ne%tuduje ve$a $udí, a práve preto sú vz*ahy
bezprostrednej%ie. My sme si v%ak ve$a rodin#
nej atmosféry neu)ili, ke.)e sme trávili viac "a#
su v redakciách ako na pôde %koly. Práve preto
sa ná%mu ro"níku tak darilo. 

S&hali ste naraz %tudova+ aj praxova+?
S(hali, aj ke. sa toho najviac nazbieralo na ko#
nci semestra.  Po"as %túdia sme mali v%etci po#
vinnú prax v rádiu Rag'me. Museli sme na)ivo
odvysiela* aspo& tri dvadsa*minútové diskusie,
ktoré boli neskôr hodnotené. Samozrejme, ro#
bil som ich na poslednú chví$u. Pred koncom
semestra mi ch!bala e%te jedna relácia a ne#
mal som hos*a. Nakoniec som sa dohodol
s vtedaj%ím %éfom katedry profesorom Jurajom
Vojtekom. Pripravil  som si otázky, ale profesor
Vojtek hovoril pomaly a %etril slovami. Nako#
niec som skoro celú reláciu odhovoril za&ho
a on bol nad%en!. Povedal mi, )e u) dávno takú
dobrú diskusiu nepo"ul. 

V ktorom médiu ste praxovali?
Ke. som bol v %kole asi dva t!)dne, na pred#
ná%ku k nám pri%iel generálny riadite$ agentúry
SITA, ktor! spomenul, )e by potreboval %tu#
denta na prepisovanie faxov. Tak som na druh!
de& pri%iel do ich kancelárie s t!m, )e ja som
ten chlapec na prepisovanie. V%etci boli pre#
kvapení, )e niekto jeho slová bral vá)ne, ale
zostal som tam. Pol roka som sa tam len pone#
vieral, neskôr som v agentúre za"al normálne
popri %kole pracova* a vydr)al som tam %trnás*
rokov. Skon"il som ako %éfredaktor Webnovín.

Ako sa k vám v redakcii správali?
Ako k %tudentovi. Za"ínal som kupovaním ciga#
riet a kávy. Teraz to stá)istom robím ja. Bolo to
v%ak o nie"o jednoduch%ie, preto)e vtedy mali
redakcie viac trpezlivos'. A %tudentov aj u"ili.
O m&a sa v redakcii staral Ivan 1eredejev, ktor!
ma vzal do parlamentu, predstavil poslancom,
ukázal mi ako sa správne kladú na tla"ovke
otázky. 

Nú#lo vás niekedy vedenie k tomu, aby ste
napísali nie!o, s !ím ste nesúhlasili?
Nie, takéto nie"o som neza)il. K!m som bol
e%te mlad! a hlúpy, veril som tomu, )e som in#
ves'ga(vny novinár a skuto"ne som nieko$ko#
krát veci odhalil. Mal som v%ak %*as'e na
redakcie, ktoré boli objek(vne a nenaklá&ali sa
ani na jednu stranu. 

Aj vás za novinár!inu súdili? 
Na súdoch som sa pohyboval iba ako súdny
spravodajca, nikdy ako obvinen!, na%*as'e.
Okrem vyhrá)ok sa mi ni" vá)nej%ieho po"as
práce neprihodilo. Ist! "as som sa v%ak sku#
to"ne bál. A) tak, )e som raz zo svojho auta pri
podozrivom zvuku vysko"il a $ahol na zem.
Neskôr som zis'l, )e to bola tatrovka, ktorá cú#
vala ved$a m&a. V tom "ase ma znepokojovala
)ena istého m0tveho mafiána, ktorého som

v "lánku opísal v nie ve$mi dobrom svetle.
Dostával som zvlá%tne telefonáty, vyhrá)ala sa
mi... 

A !o vz+ah novinár – poli#k?
Ke. robíte poli'cké spravodajstvo, s poli'kmi
sa stretávate denne. 1i u) na tla"ovkách, v par#
lamente alebo na osobn!ch stretnu'ach. Od#
stup tam v%ak bol stále. To je pravidlo, ktoré
v poli'ke treba dodr)a*, ak chce by* novinár
úspe%n! a objek(vny.

(o si myslíte o  spolupráci medzi novinármi
na Slovensku?
Dodnes si spomínam na otázku, ktorú polo)ila
kolegy&a z iného média na tla"ovke s ist!m
ministrom. P!tala sa na zmiznuté verejné fi#
nancie a on ju ignoroval. Zodvihol som ruku ja
a polo)il som otázku znova a on ju znova igno#
roval. Zopakoval ju aj tre( kolega z tre'eho
média. Vtedy sa minister postavil a z miestnos#
' odi%iel. Pokladám to za správu spoluprácu.

Ste %éfredaktor? Pí%ete e%te?
Skôr nie. Iba vo ve$mi v!nimo"n!ch prípadoch,
alebo ak sa naozaj chcem k nie"omu vyjadri*.

Mali ste niekedy chu+ popasova+ sa aj s in'mi
textami ne" novinárskymi?
Nie. V)dy, ke. som za"al písa* nie"o dlh%ie,
prestalo ma to zaujíma* a nedokon"il som to.
Raz som si dal predsavza'e napísa* román, no
ni" z toho nebolo. Som spravodajsk! typ!

Pod,a slov Joshua Friedmana, nosite,a Pu$
litzerovej ceny, je novinár !lovek "ijúci v ne$
ustálom chaose, neusporiadanom "ivote, ve,a
pije, faj!í, ponocuje, je vy!erpan' a nemá
zdrav' partnersk' "ivot. (o si o tom myslíte?
Táto pravda pla( pre novinárov,  ktorí svojej
práci obetujú naozaj v%etko. Bol som tak!.
Chaos a stres sa podpí%u aj na )ivote. Novinár
je chudobn! na "as. Desa* rokov mu ubehne
r!chlej%ie, ako in!m $u.om. K!m si neuvedomí
nezmyselnos* tohto stavu. Dnes u) sa práci
venujem naozaj len to$ko, ko$ko je zdravé. 

(o z práce v tla!ovej agentúre máte najrad$
%ej?
Tla"ové agentúry priná%ajú informáciu ako
prvé. Práve toto je na mojej práci skvelé. 

Tla!ové agentúry síce mô"u by+ prvé v spraco$
vaní správy, no existuje niekto, kto má infor$
máciu e%te skôr. Dopisovate,, ktor' sa na
mieste konfliktu nachádza. Nikdy ste nechceli
sk-bi+ písanie s cestovaním?
Médiá na Slovensku nemajú peniaze. Zaujíma#
lo ma to, ale %ancí vybra* sa povedzme do S!#
rie, je tak málo, )e sa nakoniec v)dy nájde
niekto, kto po tom tú)i viac ne) ja. Ur"ite je to
práca, ktorá by ma bavila, ale aj vy"erpávala.
Navy%e, ka)d! novinár sa stretáva s mno)#
stvom zla. Ke. sa strie$alo v Devínskej Novej
Vsi, bol som tam medzi prv!mi. A musím pri#
pus'*, )e takáto reportérska práca je adrenalí#
nová.

Tímea Becková
Foto: archív Mar#n Dor!ák

&éfmana!ér portálu Teraz.sk vy%tudoval !urnalistiku na Univer-
zite Komenského. Ke* v roku 2001 písal diplomovku o agen-
túrnom spravodajstve, nevedeli mu nájs$ oponenta, ktor" by
o téme vedel viac, ako on sám. O mana!mente agentúrneho
spravodajstva by dokázal rozpráva$ hodiny, mo!no aj v*aka dl-
horo#n"m skúsenostiam. V agentúre SITA pracoval %trnás$
rokov, posledné z nich ako %éfredaktor spravodajského portálu
Webnoviny.sk. Od roku 2012 pracuje v agentúre TASR ako ma-
na!ér a %éfredaktor internetov"ch portálov agentúry. Martin
Dor#ák je spravodajsk"m expertom.
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Zuzana Eliá!ová

Pár mesiacov sa pohybujete vo svete !ísel
a termínovan'ch vkladov. Ob,ubovali ste veci
matema#cké a aritme#cké v"dy? 
Áno. V)dy som si uvedomovala, )e "lovek
potrebuje v%eobecn! rozh$ad. 

Hovorky*a banky. Práca menej dynamická
a krea&vna ako doteraz. M'lim sa?
Nie tak úplne. Som ústami nielen samotnej
banky, ale aj celej finan"nej skupiny 1SOB, kto#
rá zastre%uje aj pois*ov&u a stavebnú sporite$#
&u. Spolu s mojím (mom sa staráme o public
rela'ons, "o je ur"ite zaujímavá a dynamická
práca,  ktorá ma baví a poskytuje mi mo)nos*
sa krea(vne realizova* na viacer!ch frontoch
sú"asne.

Pri%lo va%e rozhodnu#e o odchode z televízie
náhle alebo vás spravodajská tvorba jednodu$
cho omrzela?
Prácu redaktorky spravodajstva TV Markíza
som mala naozaj rada. No po dvoch rokoch
v Teleráne a viac ako %ies'ch rokoch v spravo#
dajstve pri%iel "as na zmenu. Hovorí sa, )e ve$ké
zmeny prichádzajú v )ivote ne"akane, a v tomto
prípade to  pla'lo doslova. Dostala som ponu#
ku, úspe%ne absolvovala  nieko$ko v!berov!ch
kôl a napokon z h0stky kandidátov padol v!ber
na m&a. Urobi* zásadnú zmenu v kariére bolo aj
tak náro"né.

Hlavn' dôvod?
Profesijn! posun.

A ne,utujete?
Nie. Obklopuje ma skvel! (m profesionálov
a nová práca ma baví. Na Markízu mám pekné
spomienky. Stále sa tam vraciam, aj ke. u) ako
hovorky&a, pribli)ujúca bankovú tema'ku divá#
kom ranného vysielania. Tie) si v)dy s rados*ou

sadnem pred Televízne noviny a sledujem prís#
pevky b!val!ch kolegov, z ktor!ch sú mnohí
mojimi priate$mi dodnes.

Postavme prácu hovorkyne a reportérske
umenie do ringu. Ktorá u vás vedie? 
Ka)dé zamestnanie má svoje "aro. Obe sú odli%#
né a svojím spôsobom %pecifické. 8a)ko porov#
na*... Práca redaktora spravodajstva v televízii
bola zaujímavá, no zárove& náro"ná. Za devä*#
desiatsekundovou reportá)ou je nepredstavi#
te$né kvantum práce a "asu. 

A ktorá vám poskytuje viac !asu  pre seba?
Ur"ite sú"asná. V televízii neexistuje pracovn!
"as od – do. Jeden de& ste v práci od ôsmej do
siedmej ve"er, .al%í do desiatej... Ak hovoríme
o no"nej pohotovos', v!nimkou nie sú ani v!#
jazdy v noci. Podie$ala som sa i na rann!ch
sprvach, "i)e nieko$ko dní v mesiaci som nastu#
povala do práce o piatej ráno. Teraz si viem veci
aj plánova*.

.truktúra vá%ho pracovného d*a je teda iná,
v%ak?
To závisí od toho, "o ma v ten de& "aká. Ak hov#
oríme o rannom televíznom vysielaní, teraz u)
z pozície hovorkyne, za"ínam o %iestej ráno. Ak
do vysielania nejdem, prichádzam do práce
okolo ôsmej a za"ínam sa stara* o public rela#
'ons 1SOB Finan"nej skupiny. 1i)e, napí%em
nieko$ko tla"ov!ch správ, prípadne odpovedám
na otázky novinárov a zaoberám sa .al%ími ak#
'vitami súvisiacimi s public rela'ons spolo"#
nos'.

Akú vidinu resetu máte pred o!ami, ke) sa vá%
pracovn' !as kon!í?
,port. Po práci si idem vä"%inou na hodinku za#
beha*. Odd!chnem si, pre"is(m hlavu a potom
doma v pohode fungujem. Vypínam 'e) pri "í#
taní, dobrú knihu zhltnem za jeden – dva dni.

Na ktoré zo svojich reportá"í  nezabudnete?
Ako novinárka som bola pri udalos'ach, kde
i%lo o )ivot. Pri tragick!ch nehodách som zase
videla smr* na vlastné o"i. Práve 'eto zá)itky
ma nau"ili vníma* nielen prvoplánové pozlátko,
ale 'e) reálne )ivotné hodnoty. V pamä' mi ut#
kvela operácia siamsk!ch dvoj"iat v Detskej fa#
kultnej nemocnici na bra'slavsk!ch Kramároch.
Lekári takmer dvadsa* hodín odde$ovali polro"#
n!ch chlap"ekov, ktorí boli zrastené bru%kami.
Operáciu sme spolu so %tábom po cel! "as v ne#
mocnici sledovali, pravidelne sme sa hlásili so
)iv!mi vstupmi do spravodajsk!ch relácii a blo#
kov. Tento príbeh sledovalo celé Slovensko
a v%etci dr)ali chlapcom palce.  V celom (me
zavládla neuverite$ná rados*, ke. ráno lekári
vy%li zo sály so slovami, )e operácia sa skon"ila
úspe%ne a de'  náro"n! zákrok pre)ili.  Mám
rada aj %pecifickú atmosféru volieb, "i u) prezi#
dentsk!ch alebo parlamentn!ch. Po"as posled#
n!ch volieb hlavy %tátu sme sa spolu s kolegom
hlásili v pravideln!ch vstupoch z centrály Ivana
Ga%parovi"a, po"as parlamentn!ch volieb zase
z centrály poli'ckej strany Most#Híd. Skvelou
skúsenos*ou bola pre m&a i trojt!)d&ová stá)
v najsledovanej%ej svetovej spravodajskej tele#

vízii CNN po"as volieb amerického prezidenta.
By* sú"as*ou najsilnej%ieho spravodajského (#
mu bola nielen profesionálna, ale aj $udská skú#
senos*. Spolu s .al%ími dvanás'mi novinármi
z rôznych kútov sveta sme pripravovali reportá#
)e pre na%e domovské televízie, a 'e) sme sa
pravidelne hlásili v )iv!ch vstupoch.

Vrá+te sa celkom na za!iatok, k prijímacím
skú%kam na "urnalis#ku. Va%a hladina adrena$
línu?
Kto mal vedomos' a v%eobecn! preh$ad, nemal
sa "oho bá*. Ja som mala pred prijíma"kami
obrovsk! re%pekt, aj napriek zodpovednej prí#
prave. 

/urnalis#ka bola prioritou? Alebo ste mali
v zálohe aj iné alterna&vy? 
Bola prioritnou. Prijíma"ky som úspe%ne zvládla
aj v Nitre a v Trnave, no bra'slavská )urnalis'ka
bola tá, ktorú som chcela %tudova*. 

Skrá%,ovalo vá% index aj nenávidené FX?
3ia$, nieko$kokrát áno. Aj ke. som %túdium v)dy
brala poc'vo.

Na predná%kach ktorého pedagóga ste si rada
posedeli ? 
Ka)d! z pedagógov bol pre profesionálnu oblas*
prínosom. No rada spomínam na doktora Jána
Sanda. Ten nás u"il pracova* s hlasom. Doktor#
ka O$ga ,kvareninová bola zase skvelou odbor#
ní"kou  na %tylis'ku a neverbálnu komunikáciu.
Doktorka Mária Follrichová mala k %tudentom
profesionálny, ale zárove& aj ve$mi $udsk!
prístup, "o 'e) "loveku zostane v pamä'.    

Detské povolanie snov?
Sme'arka. De' sú fascinované vozením sa sto#
jac vzadu na autách a ja som nebola v!nimkou.
Po tom, "o ma pre%lo toto o"arenie, som si za#
"ala doma vyrába* vlastné "asopisy, len tak pre
seba. Na strednej %kole som u) novinársky tvo#
rila a bolo jasné, "o nakoniec zo m&a bude.

Va%e meno nikdy nezdobilo #tulnú stranu "iad$
neho bulvárneho plátku...  
Nie som vymeta"ka ve"ierkov. S v!nimkou nie#
ko$k!ch pracovn!ch, kam som ís* musela, ich
nevyh$adávam. Necí'm potrebu ak(vne infor#
mova* o svojom )ivote celé Slovensko. C(m si
svoje súkromie. 

V akom zamestnaní by ste sa nikdy nechceli
ocitnú+?
Netrúfam si ukáza* prstom na )iadne. Ka)dé má
nie"o do seba...

(o klasická printová "urnalis#ka?
Na strednej %kole sme so spolu)ia"kami zalo)ili
"asopis, ktor! vychádza na myjavskom gymná#
ziu dodnes. Sem tam som prispievala aj do regi#
onálnych alebo celo%tátnych periodík.

Ak'mi o!ami sa pozeráte na slovenské médiá?
Sú na úrovni. Ale stá) v CNN mi ukázala, )e
v na%ej krajine je stále na "om pracova*.

Máte nejaké úplne %ialené sny? Profesionálne
alebo osobné?
V budúcnos' plánujem svoje priority roz%íri*
o tú najzákladnej%iu – o rodinu. Ale %ialené sny?
Tie nemám. Ja som spokojn! "lovek. 

Veronika .afáriková
Foto: archív Zuzany Eliá%ovej

U! od druhého semestra na Katedre !urnalistiky FiF UK sa dravo
vydala na cestu za svojím snom. &es$ rokov s mikrofónom v ruke
priná%ala divákom najsledovanej%ej !lto-modrej slovenskej
televízie Markíza reportá!e z rôznych oblastí. Nezaváhala ani
ke* sa odhodlala by$ mediátorkou informácii medzi verejno-
s$ou a +eskoslovenskou obchodnou bankou. B"valá „marki-
zá#ka“, dnes hovorky'a, Zuzana Eliá%ová, sa v%ak s mikrofónom
nerozlú#ila. Len ho u! dr!ia v rukách iní.

Som spokojn$ #lovek
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Petra Ficová

Fotenie pre Vogue 
by bol vrchol fotogra-
fickej kariéry
Pri poslednom zborníku v'znamn'ch absol$
ventov na%ej katedry ste robili portrétové fo$
tografie, aké je to by+ teraz jeho sú!as+ou?
Prekvapilo vás to?
Je to pre m&a pocta a som za &u v.a"ná. Ur"i#
te som prekvapená. 1as tak r!chlo le(, pri%lo
mi to, )e som len pred chví$ou zo %koly odi%la
a odvtedy sa vlastne ni" podstatné neudialo.

Ako si spomínate na fotenie? Zvä!%a fo&te
ossobnos#, ktoré  a chcú ma+ pekné fotky, ale
novinári nie sú zvyknu& na takú pozornos+.
Pamätám si to síce matnej%ie. Bolo náro"nej%ie
sa s nimi dohodnú*, preto)e to boli vy*a)ení $u#
dia a aj ja som u) vtedy pendlovala na trase
Praha – Bra'slava. Boli to v%etko milí a pokorní
$udia, ktorí boli radi, )e si na nich niekto spo#
menul a ocitli sa v zborníku.

Vrá+me sa k Vá%mu rozhodnu#u da+ sa na %tú$
dium "urnalis#ky. V tvojom prípade by bolo
mo"no prirodzenej%ie %tudova+ umeleckú fo$
tografiu.
Asi áno, ale u) po"as toho, ako som chodila na
gymnázium, tak som nav%tevovala súkromné
hodiny u fotogra6y, ktorá neskôr u"ila foto#
grafiu aj na V,VU, aj na Technickej univerzite.
Mala som náh$ad do sveta %tudentov fotogra#
fie a ona sama usúdila, )e to nie je úplne pre
m&a. Jednak (, ktorí vyjdú z fotografie zo „%u#
pky“, u) majú odborné a teore'cké základy.
Napriek tomu sa 5#6 rokov hlásia na jednu %ko#
lu, preto)e berú len pár $udí do jedného ro"ní#
ka. Okrem toho je to viac umelecké, ako som
ja kedy plánovala robi*.  Od za"iatku som vede#

la, )e chcem robi* komer"nú fotku a chcem ro#
bi* s $u.mi. Robi* módu a komer"nú sféru sa
vtedy na umeleckej %kole príli% nepreferovalo,
preto mi to pri%lo zbyto"né. Písanie má v)dy
bavilo a keby som nefo'la, tak by som písala,
alebo by sa to dalo aj prirodzene spoji* s fot#
kou.

Tvoríte niekedy aj písmom?
Od %koly som si povedala, )e rad%ej budem ro#
bi* jednu vec poriadne, ako sa trie%'*. Keby raz
pri%lo k umeleckému vyhoreniu, tak si viem
predstavi*, )e sa k tomu vrá'm.

Ak by k tomu do%lo, ostali by ste pri móde aj
v tomto smere? Ak' novinár by bol z vás?
Bavia ma $udia a $udské príbehy. Presne to
mám rada aj pri fotení, ke. "asto ide o $udí,
ktorí nemajú a) tak medializovan! )ivot, ale zá#
rove& majú "o ponúknu* a "o poveda*. U) pri
"esaní a lí"ení sa rada s nimi rozprávam a rov#
nako by som vedela o tom písa* a poda* ich
poh$ad na )ivot inému spektru $udí. Tie) ma
ve$mi baví cestova* a spoznáva* nové kultúry
a krajiny, preto by som sa dala aj na cestopis.

Sú!as+ou %túdia "urnalis#ky je aj nieko,ko
predmetov zameran'ch na fotografiou. Ne$
mali ste pocit, "eby si tak'to predmet mohli
aj sama vyu!ova+?
Nikdy som sa necí'la na to, )eby som mala vy#
u"ova*. Ale je pravda, )e to "o sa tam poveda#
lo, som mala u) dávno odskú%ané na vlastnej
ko)i. Predmety boli pre niekoho, kto s t!m nik#
dy nerobil. Niektoré informácie mi nie"o dali,
ale pre%la som to bez nejakého zásadného po#
sunu.

Svoje profesionálne miesto ste si vydobyli sa$
ma. S ak'mi reakciami si sa vtedy stretla?
Reakcie toho "asu boli rela(vne pozi(vne. Bolo
si to treba vychodi* a vyklopka* na dvere a za#
písa* sa. Vtedy som ako blondína s ku"erav!mi
vlasmi nevyzerala príli% dôveryhodne, a ke. mi
vtedy niekto %ancu dal, bolo to úctyhodné.
V ka)dom odvetví musí% za"a* od nuly, sna)i*
sa, pracova* na sebe a stále sa u"i*, ke. chce%
nie"o dosiahnu*.

Kedy nastal zlomov' moment a uvedomili ste
si, "e va%e fotografie u" nie sú amatérske a je
!as posunú+ sa?
Nie som typ, ktor! by si extrémne veril a %iel
do toho v%etkého  s t!m, )e som najlep%ia. Ja
sa sna)ím stále, a ke. príde %anca, tak sa jej
chy(m. Profesionálne som za"ala v Bra'slave
a potom som sa presunula aj do Prahy. Na zá#
klade fotografií z por9ólia som za"ala spolu#
pracova* s "asopisom Slovenka. Por9ólio som
poslala mailom a dostala 'tulku s Adelou Ba#
ná%ovou v "ase, ke. za"ala e%te úplne prvá Su#
perStar na STV. Bola to %kola hrou, v%etko som
sa u"ila za chodu a tvárila som sa, )e to vlastne
viem. 2al%ím zlomov!m momentom bol mód#
ny editoriál do EMMY. V oboch prípadoch som
bola e%te na strednej %kole. Na hodine fyziky
som dostala telefonát s ponukou, )e im vypa#

dol fotograf, tak "i by som to zobala. Fotenie 8
a) 10 strán som v rámci toho, "o som mala
urobi*, zvládla a s EMMOU aj so Slovenkou za#
"ala pravidelne spolupracova*.

Pre!o ste v"dy chcela robi+ komer!nú fo$
tografiu?
Baví ma robi* $udí kraj%ími, mám rada módu aj
ako )ena, aj profesijne a cí'la som to z vnútra.
Nikdy som nerozm!%$ala nad )iadnou inou fot#
kou. Ke. som mala 18 rokov, rozprávala som
sa s pracujúcimi fotografmi. Chodila som k nim
po rady, pomáhali mi s technikou a vä"%ina
z nich ma od módy odhovárala, preto)e je tam
ve$ká konkurencia a radili mi robi* rad%ej sva#
dobnú fotografiu. Úplne som sa zhrozila, )e
nebudem robi* nie"o, "o ma nebaví. Bu. vy#
skú%am to, "o chcem a budem v tom dobrá,
alebo budem robi* nie"o iné.

Viete si v budúcnos# predstavi+ svoju v'stavu?
Pár spolo"n!ch v!stav som u) mala ako "lenka
Asociácie profesionálnych fotografov SR. Pos#
ledn!ch som sa síce nezú"astnila, preto)e som
mala pocit, )e nemám teraz "o ukáza*. Mala
som aj svoje v!stavy a viem si predstavi* .al#
%iu, ke. dozrie "as a budem ma* pocit, )e mám
ucelenú kolekciu, ktorú chcem ukáza* a má aj
svoju v!povednú umeleckú hodnotu. Je to môj
dlhodobej%í cie$ do budúcna. Ke. príde k ne#
jakému úplnému vyhoreniu, tak si viem pred#
stavi* cestova* s fo*ákom a h$ada* zábery. Na
druhej strane ke. vidím fotografie Filipa Kuli#
seva, tak si poviem, )e ke. u) Slovák spraví
takéto fotky prírody a scenérií, tak je zbyto"né
pokú%a* sa o to.

Na !o ste najviac hrdá?
Úprimne? Ani neviem. V roku 2006 sme robili
takú ve$kú vec s Bárou Basikovou a Helenou
Dytrtovou. Bol to projekt na podporu toleran#
cie, z ktorého séria fo'ek bola vystavovaná
v 1echách aj v Bra'slave. Som hrdá, ke. sa po#
darí vä"%í aktuálny projekt a nemyslím teraz na
"asopisecké chví$kové zále)itos'.

V !om vidíte svoje silné stránky opro# in'm
fotografom?
Pri niektor!ch veciach je v!hoda v tom, )e som
)ena. Mám ve$a súkromn!ch prominentn!ch
zákazní"ok, ktoré vedia, )e mi mô)u veri*. Ne#
hanbia sa ani ke. robíme chúlos'vej%ie veci
ako dar"eky pre man)elov alebo fotenie
s bru%kom. Vo v%eobecnos' si v%ak myslím,
)e sa stále mám "o u"i*. Ka)d! "lovek má ob#
dobie, ke. má extrémne tvorivú fázu, kedy sa
mu darí, kedy chce a kedy skú%a. Potom príde
útlm, ktor! mám napríklad ja teraz, ke. sa mi
nechce ani vsta* z postele. V období, ke. je
"lo#vek na vrchole, v%etci ostatní sa mô)u od
neho u"i* a in%pirova* sa. Nemyslím si, )e som
opro' ostatn!m na úplne inej úrovni.

(o by ste pova"ovala za vrchol fotografickej
kariéry, ktor' sa u" nedá prekona+?
Fotenie pre Vogue

Timea Gurová
Foto: archív Petry Ficovej

Fotografka Petra Ficová (27) za#ala v trinástich rokoch nav%tevo-
va$ súkromné hodiny fotografovania Silvie Saparovej, pri#om
u! na strednej %kole získala prvú titulnú fotogra(u v #asopise
Slovenka a vzápätí nasledoval módny editoriál v #asopise
EMMA. Odvtedy je vyh)adávanou módnou fotografkou a tvrdí,
!e v prípade umeleckého vyhorenia by sa vrátila aj k písané-
mu textu.
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Gábor Grendel

Nová poli#cká strana mi pripadá ako neistá
otvorená budúcnos+. Vám nie?
V tejto chvíli nepova)ujem za dôle)ité, "i je to
istota alebo nie. V%etci robíme maximum, aby
sa nám tento projekt vydaril a preto)e som
v kolek(ve, ktor! mi ve$mi ve$a dáva, pre m&a
nie je rozhodujúce, "i je %anca stopercentná.
Aj po"as mojej novinárskej práce som si kládol
otázku, "i mi kolek(v, v ktorom pracujem, po#
núka priestor na sebarealizáciu. Ja to potrebu#
jem, som "lovek, ktor! sa jednoducho musí
posúva* .alej a rozvíja* sa. A presne toto sa mi
darí aj na mojom sú"asnom pôsobisku. 

Blogujete. Ch'ba vám klasická novinár!ina
alebo je to celé o poli#ckej lobby?
Je fajn niekedy nie"o napísa*, no a na druhej
strane, k!m som pracoval ako novinár,  nemo#
hol som si dovoli* prezentova* vlastné poli'cké
názory. Strá)il som si svoju nestrannos*. Môj
odchod z novinár"iny mi otvoril naraz nieko$ko
dverí, rovnako ako aj  môj odchod z postu ho#
vorcu ministerstva vnútra. Dnes mám pocit
vä"%ej autorskej slobody a blogy sú prijate$n!m
kompromisom písa* a tvori* na.alej ako kedysi.
Len trochu inak.

Zatvorili ste za sebou dvere v televízii Markíza.
Pre!o?
Prelomové rozhodnu'e, inak sa to nazva* ne#
dá. Ak ste raz robili poli'ckého novinára a za#
"nete robi* pre akéhoko$vek poli'ka, tak do

poli'ckej )urnalis'ky u) niet cesty spä*. Bolo to
rozhodnu'e bu. – alebo. 

Predsa len, to rozhodnu#e pri%lo po jedenás$
#ch rokoch práce v úlohe poli#ckého  nov$
inára. Ne,utujete?
Vyskú%al som si printové médiá, ke. som na za#
"iatku svojej kariéry pracoval v denníku Új Szó,
rozhlasové v rádiu Twist, televízne v TA3 a na#
koniec aj v najsledovanej%ej televízii, v Markíze.
Celé 'e roky som robil nielen spravodajstvo,
ale aj diskusné relácie a zrazu som získal pocit,
)e som u) za)il vlastne v%etko, "o sa v rámci po#
li'ckej )urnalis'ky za)i* dá, a in%'nk(vne, po
naozaj ve$mi zrelej úvahe, som si povedal – je
"as skúsi* nie"o iné!

Dá sa tomu rozumie+ aj tak, "e diskusné relá$
cie a "ivé vstupy sa po jedenás#ch rokoch pre
vás stali ru#nou?
3ivá diskusná relácia je nepochybne najvä"%í
adrenalín v televíznej )urnalis'ke. Ale ru'nou
sa pre m&a nestali nikdy.

Adrenalín, aké pekné slovo! Za"ívali ste rovna$
ké pocity aj vo svojich novinárskych za!iat$
koch?
Úplne naj*a)%ie boli, jednozna"ne, za"iatky
v rádiu Twist. Mojím materinsk!m jazykom je
ma.ar"ina. Moja v!slovnos* v sloven"ine nebo#
la ideálna. Pedagógovia z katedry )urnalis'ky
i kolegovia z rádia by vám o tom vedeli poroz#
práva*... No práve v.aka ním som sa v tejto
oblas' zlep%il. Rádio Twist bola pre m&a ve$ká
v!zva, musel som sa prezentova* po slovensky.
Dodnes som v.a"n! vtedaj%ej %éfredaktorke
Anne Sámelovej, )e mi dala %ancu. 

S nedokonalou sloven!inou v rádiu? To ste
teda mali aj dos+ odvahy, nemyslíte si? Pravdu
povediac, !udujem sa, "e vás vzali...
Jedného d&a vyhlásili konkurz na pozíciu repor#
téra spravodajstva 3urnálu v rádiu Twist. Prihlá#
sil som sa, ale nedával som si ve$kú nádej Na
konkurz pri%lo asi tridsa* uchádza"ov, vybrali
%tyroch a v%etci %tyria sme boli spolu)iaci, vtedy
tre'aci na )urnalis'ke.

Boli ste aj v %kole tak' priebojn'?
Ka)d! novinár musí by* tak trochu exhibicio#
nista. Ka)d! sa rád vidí na obrazovke, ka)d! rád
po"uje svoj hlas z rádia, rád si pre"íta svoje me#
no pod novinárskym prejavom, ale aj exhibicio#
nizmus má svoje medze. Ja som skôr tak!
flegma'ck! introvert, ale v!ziev sa nebojím.

Boli ste v maturitnom ro!níku, ke) ste za!ali
písa+ pre Új Szó. Zaujímalo by ma, !o vám ako
stredo%kolákovi zverili?
Za"ínal som ako %portov! redaktor, prekladal
som krátke agentúrne správy zo sloven"iny do
ma.ar"iny. Postupne som sa potom preorien#
toval na poli'ku, a o dva "i tri roky som u) se#
del za mikrofónom v rádiu Twist.  

Hovoríte o tom, ako keby ni! nebolo jedno$
duch%ie ne" preorientova+ sa z Formuly 1 na
poli#ckú "urnalis#ku...

Politická )urnalistika ma ve$mi bavila a v)dy
som si zapínal 3urnál rádia Twist o dvanástej na
obed, aj o %iestej ve"er. 

Otec spisovate,, mama dlhoro!ná novinárka,
!udovala by som sa, keby ste si vybrali in' "i$
votn' osud ako – novinár!inu... Ozaj, potrebu$
je !lovek, ktor' vyras#e v takomto rodinnom
zázemí, vôbec novinársku %kolu?
Potrebuje. ,túdium na katedre )urnalis'ky mi
nesmierne pomohlo v dvoch veciach. Prvá:
dostal som sa do prostredia slovensk!ch médií.
Druhá:  predná%ky, semináre a skú%ky. Dnes si
rád spomínam na doktorku O$gu ,kvareninovú,
u"ila nás %tylis'ku, syntax, ale aj neverbálnu ko#
munikáciu. Bola prísna, ale dnes som jej za to
nesmierne v.a"n!.

Ak' bol vá% prv' "iv' vstup? 
Také )alúdo"né k0"e, aké som mal, ke. som
prv! raz prehovoril v )ivom vstupe v rádiu
Twist, ne)elám ani najvä"%iemu nepriate$ovi!
A to má rádio opro' televízii e%te ve$kú v!ho#
du – pri rozhlasovom )ivom vstupe vás kamera
nevidí, tak)e si to mô)ete celé napísa* na pa#
pier a pre"íta* od A po Zet. Len si treba dáva*
pozor, aby to neznelo ako "ítan! text. 

Priznávate sa teda, "e ste ten prv' vstup !ítali
z papiera? 
1ítal a úplne cel!. Bolo to na zjazde Strany
demokra'ckej $avice, na ktorom, ak sa dobre
pamätám, kon"il ako predseda SD+ Jozef Miga%
a namiesto neho bol zvolen! Pavel Konco%.
Spomínam si 'e) na svoj prv! )iv! vstup v TA3.
Bolo to po tla"ovej besede s Danielom Lip#
%icom. Vtedy bol ministrom spravodlivos'
a témou tla"ovky bola op'malizácia súdnej
sústavy. Presne takto desivo to znelo, a tak
som to presne aj odrecitoval v tom )ivom vstu#
pe, aby som sa náhodou nepom!lil. Strach u)
nebol a) tak! ve$k!,  ale re%pekt  zostal. 

Získali ste novinársku cenu Literárneho fondu.
Za !o?
Za ve$mi prínosn! in%'tút na Slovensku pre vy#
rovnanie sa s obdobím komunizmu pova)ujem
Ústav pamä' národa, ktor! sprístup&uje rôzne
dokumenty %tátnej bezpe"nos'. Jedného d&a
som tam náhodne natrafil na materiál, kde bo#
la zmienka o tom, )e Ján Slota, ke. mal sedem#
nás* rokov, s .al%ími kamarátmi emigroval do
Rakúska a po dvoch d&och sa v%etci vrá'li. Celé
mi to akosi ne%lo do hlavy. Niekto emigruje do
Rakúska a potom sa, akoby ni", dobrovo$ne sa
vrá'. Za"al som sa v tom v0ta*, nachádzal som
.al%ie materiály s kon%tatáciami, )e zmie&ova
ná skupina, v ktorej bol aj Ján Slota, bola pri#
chytená pri kráde)i auta vo Viedni. Oni sa teda
dobrovo$ne nevrá'li, oni z Rakúska spä* na Slo#
vensko u'ekli! Dokumenty to potvrdzovali. Ke.
som sa to sna)il konfrontova* s Jánom Slotom,
zvä"%a mi zlo)il telefón. Teda vlastne nie zvä"%a,
ale v)dy. V Markíze sme to samozrejme odvy#
sielali s kon%tatovaním, )e sme sa pokú%ali
získa* vyjadrenie Jána Slotu, "o sa nám ale
nepodarilo. On potom Markízu za 'eto repor#
tá)e za)aloval a Markíza napokon vyhrala na
Okresnom a Krajskom súde v 3iline. 

Iveta Varényiová
Foto: archív Gábora Grendela

Na Filozo(ckej fakulte Univerzity Komenského vy%tudoval !urna-
listiku, ale aj ma*arsk" jazyk a literatúru. Má skúsenosti s prácou
v redakcii, v rozhlasovom %túdiu i pred televíznymi kamerami.
V poslednom ro#níku na strednej %kole za#al písa$ pre denník
Új Szó, odkia) pre%iel do rádia Twist, potom do televízie TA3 a na-
pokon do televízie Markíza. Vyskú%al si tie! prácu hovorcu, kon-
krétne na ministerstve vnútra. Z krátkeho ,irtu s politikou sa stal
pevn" vz$ah a dnes má na starosti tla#ové oddelenie pomerne
#erstvej politickej strany. Napriek tomu sa novinár#iny celkom
nevzdal a svoje postrehy publikuje formou krátkych komentárov
na svojom internetovom blogu. Novinár, hovorca a bloger Gábor
Grendel.

Ka"d$ novinár je
trocha exhibicionista
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Michal Herceg

Ako nezme!ka&
príle"itos&?
Pôsobíte ako !lovek, ktor' o "urnalis#ke sní$
val u" od detstva. Bolo to tak?
Práve)e nie. No mal som kamarátku novinárku
3elku Zem"ákovú, ktorá u) )urnalis'ku vy%tu#
dovala a neraz mi rozprávala ú)asné zá)itky zo
%koly aj spoza %koly. Priznám sa, nebola to ani
vidina %koly, "o ma tam prilákala, ale skôr to,
)e tam bude podobne príjemne. 

Vy ste na katedru nastúpili v roku 2001. Bolo
nie!o, !o ste jej s odstupom !asu v rozvrhu
závideli?
Závidel som jej, )e vtedy fungovalo rozhlaso#
vé %túdio a rádio Rag'me pú%*alo niektoré
príspevky alebo aj celé relácie %tudentov. My
sme takú mo)nos* celkom nemali, hoci rovna#
ko ako vy sme chodili na rozhlasov! ateliér.
Príspevky sme nahrávali na pásku alebo „do
%uplíka“.

Katedra oslavuje %es+desiat rokov. Po!as pia$
#ch z nich bol jej sú!as+ou aj Michal Herceg.
Aké to bolo obdobie?
Aj ke. sa to zdá ako dlhá doba, ubehlo mi to
r!chlo. Bolo to ve$mi príjemn!ch pä* rokov,
lebo popri tom, "o sa dialo na katedre, sa veci
diali aj mimo nej. To dianie ma ve$mi silno v'ah#
lo. Ve. si len predstavme, )e pár dní pred za"i#
atkom %koly sa stali udalosti z jedenásteho
septembra 2001. Na rozdiel od mojich spolu)i#
akov som sa v%ak dlho do )iadnych pracov#
n!ch ak'vít nehrnul. Zabával som sa v%eli"ím
mo)n!m – cestovaním po Slovensku, dopiso#
vaním do tla"e pre nevidiacich – a a) ku koncu
%túdia som za"al pracova* pre Slovensk! roz#
hlas.

Poznatky z ktorého predmetu najviac vyu"í$
vate v praxi?
Zdá sa mi, )e z viacer!ch. Asi %tyri semestre
sme sa u"ili o spravodajsk!ch "i publicis'ck!ch
)ánroch, v rozhlasovej praxi sa síce v%etky typy
)ánrov nepou)ívajú a nekore%pondujú s t!mi,
ktoré sa vyskytujú v tla"i, no je dobré o nich
vedie* a niekedy sa hoci len v rámci experimen#
tu pokúsi* nejak! urobi*. 3ánrová pestros* vo
vysielaní na%ich rádií ch!ba asi nielen mne.
A ve$mi sa mi pá"ilo, ke. sme si uká)ky t!ch
)ánrov s doktorkou Follrichovou "ítali, preto)e
vtedy som pochopil, ako má konkrétny novi#
nársky prejav )ánrovo vyzera*. Agentúrnou
)urnalis'kou sa síce nezaoberám, ale to, "o
predná%ala docentka Hlav"áková, bolo také
precízne a pregnantné, )e si z toho dodnes
ve$a pamätám. Hovorí sa, )e na predná%ky
chodi* netreba, s "ím v mnoh!ch prípadoch aj
ja súhlasím. Ale stálo za to po"úva* napríklad
rozh$adeného a v'pného docenta ,ef"áka ale#
bo docenta Sanda, preto)e práve on dával "as#
to odporú"ania na v!borné knihy, spomeniem
len reportá)e Curzia Malaparteho "i Are'nove
Necudné rozhovory. 

(ím ste v Slovenskom rozhlase za!ínali? 
Anketami. Je to ako novinárska abeceda.
A ako anketa. Vä"%inou ich dostanú za úlohu
%tuden'. Pamätám si na tú prvú na tému, ako
$udia narábajú s biologick!m odpadom. Vtedy
som bol práve na potulkách po Slovensku,
tak)e som získal nejaké v!povede z Kysúc,
nie"o z Oravy a bola tam aj nejaká Bra'slava.
Znelo to regionálne pestro a rôznorodo, a prá#
ve preto mi tá anketa utkvela.

Aká bola va%a prvá reportá"?
Bolo to z rakúskeho Národného parku Dunaj#
ské luhy, ktor! sa nachádza kúsok za sloven#
sk!mi hranicami. Mnohí sa plavili lo.ou, aby si
tento novootvoren! park mohli prezrie*.

(o je pri práci v teréne dôle"ité? 
Tak napríklad pri tom prvom v!jazde bolo dô#
le)ité nezme%ka* spomínanú lo.. Keby som ju
zme%kal, tak sa do toho národného parku ne#
dostanem. Nezme%ka* príle)itos*, okamih,
ktor! sa u) nezopakuje, bolo dôle)ité aj nes#
kôr, ale na%a robota je v!borná v tom, )e ka)#
d! de& t!ch novinárskych príle)itos( mnoho
ponúka. Nezachy'li ste ultramaratónca v cie#
$ovej rovinke? To ni". Zajtra príde na Sloven#
sko %tudentsk! belgick! orchester a budú hra*
to, "o e%te nikdy nikde nehrali. Pote%í ma, ke.
mô)em urobi* zaujímavú tému aj z nejakej „hlú#
pos'“, napríklad z toho, )e $udia %úchajú min#
cou o automat, lebo si myslia, )e tak ju prístroj
$ah%ie zhltne. K tomuto „celospolo"enskému
problému“ sa mi vyjadril aj fyzik zo Slovenskej
akadémie vied. 

Pod,a !oho ur!ujete prioritu pri strihaní
nahrávky? Nako,ko je náro!né zostriha+ ju
tak, aby nestrácala zmysel?
Niekedy je to naozaj *a)ké. Najmä, ke. na#
hráte napríklad hodinu. Ja u) sa to sna)ím ani
nerobi*, lebo viem, )e potom pou)ijem len

zlomok. Napríklad teraz som robil tému o ame#
rick!ch prezidentsk!ch vo$bách z poh$adu
oby"ajného "loveka a jeho vnímania predvo#
lebn!ch debát. V.aka v!bornému responden#
tovi som zistil ve$a vecí zo zákulisia a bolo
%koda ich vyhadzova*. Tento rozhovor mal na#
pokon vo vysielaní d4)ku len pia'ch minút. Z "a#
su na "as sa aj respondent cí' oklaman!, lebo
vydal zo seba v%etko a vo vysielaní sa mu zdá,
)e sa to tam dostato"ne neodrazilo.

Va%e príspevky, v ktor'ch sa venujete jedno$
tliv'm regiónom, si nachádzajú svoje miesto
v rádiu Regina. Je zaujímavé, "e popri "urnal$
is#ke ste %tudovali aj etnológiu. Pomohlo
vám to? 
Ur"ite mi v istom zmysle toto %túdium pomo#
hlo. Sna)ím sa etnologické témy vná%a* aj do
vysielania, napríklad po"as v!ro"n!ch sviatkov
"i Vianoc. Etnológia hovorí o )ivote na%ich pred#
kov, ale aj sú"asníkov v materiálnej, duchovnej
a sociálnej kultúre. Skúma, aké bolo zariade#
nie domov, aké pracovné nástroje $udia po#
u)ívali, ako sa modlili a ako na nich vpl!vali
temné sily a mágia. Druhá "as* bola o sú"as#
n!ch $u.och, napríklad o slovensk!ch au#pair
v Anglicku "i o rôznych modern!ch subkultú#
rach, o migrantoch a .al%ích %pecifick!ch sku#
pinách.

V roku 2011 ste boli nominovan' na novinár$
sku Cenu Bri#sh Council za podporu medzi$
kultúrneho dialógu, v ktorom ste sa venovali
práve obradom pochovávania na%ich národ$
nostn'ch men%ín. Pre!o táto téma?
Zaujalo ma, )e pri niektor!ch pohrebn!ch obra#
doch bola v minulos' prítomná istá bujaros*
a veselos*. Na%i starí rodi"ia si napríklad e%te
pamätajú na no"né „vartovanie“ pri m0tvych.
V niektor!ch rómskych spolo"enstvách sa e%te
donedávna pri vartovaní robili rôzne úsmevné
hry, dokonca aj s jemn!m ero'ck!m nádychom.
Tak)e nie v)dy je to len smutné odprevádzanie. 

Rozm'%,ali ste u" nad t'm, ak' by mal by+ vr$
chol va%ej kariéry?
Neberiem vlastnú kariéru ako horu, po ktorej
sa %tverám nahor. Vnímam ju skôr ako mierne
zvlnenú krajinu, kde sa sem#tam vynorí nejak!
v0%ok. Napríklad ke. sme boli v Nórsku, kde
sme viacerí novinári robili rozhovory s nórskym
krá$om a krá$ovnou, pova)oval som to za nie#
"o v!nimo"né. A popri tom by som bol rád,
keby sa mi podarilo pú%*a* z rúk "o najviac
príspevkov prinajmen%om %tandardnej kvality.

Ste nielen vzorom, ale i mo#váciou. Ako vní$
mate svoj hendikep v súvislos# s va%ím po$
volaním?
Nie som spravodajca, to by bolo z h$adiska r!#
chlos' a opera(vnos' ur"ite náro"nej%ie. Na
publicis'ke si mô)em ve$a vecí naplánova* do#
predu. My publicis' "asto niekam dokrá"ame
a) nieko$ko dní po udalos', ke. u) sa v%etko
o nej vie a tu príde tá nadstavba. Napriek to#
mu, )e robíme na veciach samostatne, vieme
si s kolegami aj pomáha* a tá pomoc je oboj#
stranná.

Sandra Furdová
Rebeka Révészová
Foto: archív Michala Hercega

Narodil sa v Trnave v roku 1983. Magistersk" titul na katedre
!urnalistiky získal v roku 2006 a neskôr %tudoval aj etnológiu
a kultúrnu antropológiu. Odmali#ka bol nad%en"m rozhlasov"m
posluchá#om, a tak prirodzene inklinoval k tomuto médiu.
V sú#asnosti pracuje v Centre publicistiky Rozhlasu a televízie
Slovenska. Nesporne ide o unikátny zjav slovenskej rozhlasovej
!urnalistiky – je nevidiaci.
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Miroslava Neila Cuellar Hospodárová

(o vás mo#vovalo pri v'bere profesie?
Najviac ma mo'vovala predstava miesta, na
ktorom by som pracovala cel! )ivot. Vysvet#
lím. Úplne na za"iatku bola, ako to u) u de(
b!va, tú)ba zmeni* svet. Myslela som si, )e by
som mohla by* veterinárkou, no bolo mi pove#
dané, )e som príli% mali"ká na to, aby som
robila náro"né úkony s ve$k!mi zvieratami.
Neskôr mi napadlo, )e by som mohla by* u)i#
to"ná ako lekárka, no len)e aj ortopéd by mal
by* ve$k! a siln!. E%te chví$u to vyzeralo tak, )e
by som mohla robi* patológiu, ale práve tam
pri%lo na argument o pracovnom prostredí. 

Popritom ste v%ak stále !osi písali, nahrávali
a fotografovali. (o vás nato,ko +ahalo k "ur$
nalis#ke?
Potreba priestoru. U) som sa nedala odradi*,
)e tam berú málo %tudentov a )e ako v!chod#
niarka by som mohla ma* prízvuk. Cel! rok po
tom, "o ma prv!krát neprijali, som mala "as
nazbiera* aké také skúsenos'. Chodila som na
masmediálnu komunikáciu, za"ala som praxo#
va* v rádiu, ve$a som "ítala. Na druh! raz to u)
vy%lo, spravila som krok bli)%ie k svojmu pries#
toru.

Do akej miery Vás ovplyvnili predná%ky z Po$
li#ckého zemepisu?
Do najvä"%ej. Musím poveda*, )e to bol jeden
z mojich najob$úbenej%ích predmetov, ak by
som mohla, e%te by som si ho aj zopakovala.

U"ila ho Bohu%ka Krí)ová, pred vedomos*ami
ktorej som mala v)dy re%pekt. Bola a stále je
pre m&a ve$kou in%piráciou. Ve$mi sa mi pá"i#
lo, )e neponúkala len absolútne pravdy, ale
hne. nieko$ko mo)n!ch vysvetlení problému.
Navy%e, bavilo ma to aj preto, lebo patrím
k t!m, ktorí si radi "ítajú atlasy.  

Kedy ste sa rozhodli spoji+ svoju kariéru s roz$
hlasom?
Úplne na za"iatku. Rozhlas bolo nie"o, "o sa
mi pá"ilo v)dy. Mohla som ho po"úva* pri u"e#
ní, pri %porte, pri upratovaní aj v aute. Pá"ilo
sa mi, )e mô)e by* skoro v%ade, fascinovalo
ma predstavova* si, ako vyzerajú $udia alebo
miesta z reportá)í. Dodnes mi znie v u%iach:
Mária Miku%ová – Moskva, Gregor Mar'n
Papucsek – Budape%* alebo O$ga Baková –
Washington. Ani som netu%ila, )e to raz budú
moji kolegovia. Ve$mi si vá)im, )e som sa mala
od koho u"i*. 

(o pova"ujete za doteraz najv'znamnej%í
zlom vo va%ej kariére? 
Stá) v Moskve, kam som odcestovala v sep#
tembri 2002 na pä* mesiacov. I%la som si tam
zbiera* materiály pre moju diplomovku. Nie#
ko$ko sekúnd po tom, "o som si na svoju pos#
te$ polo)ila ruksak, zaklopali na dvere traja
la'nos. Mimochodom, jeden z nich je dnes
môj man)el. Postupne ma za"lenili do svojej
komunity. Nikto z nich vtedy nehovoril po rus#
ky, ja áno, tak)e sme si pomáhali navzájom. Ja
som im robila spojku s mestom, oni ma u"ili
po %panielsky. V.aka tomu som po návrate na
Slovensko, dostala prácu v rozhlase. No nielen
preto, vtedy práve h$adali )ensk! hlas. 

Bola zahrani!ná poli#ka vá% prvotn' zámer? 
Ur"ite. V)dy ma viac lákalo zahrani"ie ako vnú#
tro, v)dy som si rad%ej pozerala zahrani"né
správy. Ale ono to jedno bez druhého celkom
nefunguje. Po maturite z nem"iny a ru%'ny
som netu%ila, )e raz budem hovori* aj po %pa#
nielsky aj po anglicky. To znamená, )e ani te#
raz nemô)em poveda*, )e vnútro robi* nikdy
nechcem a nebudem.

Videli ste ako funguje "urnalis#ka v Rusku aj
v Kanade. Trúfate si to porovna+ so Sloven$
skom?
Kanada a Slovensko sú dva odli%né svety. Vo
fungovaní tla"oviek, informa"n!ch zdrojov, po#
volení "i schopnos' a ochoty komunikova*.
V Rusku som ako novinárka nepracovala, hoci
som tam pri%la v zaujímavom momente, práve
vtedy, ke. sa stala tragédia v divadle na Dub#
rovke. V tomto "ase sa za"ali meni* pravidlá
hry pre novinárov, e%te stále sa tam ale dali
kúpi* noviny, v ktor!ch sa nepísalo len to, "o
vo v%etk!ch ostatn!ch. 

V ktorej krajine sveta sa Vám pracovalo naj$
lep%ie?
Keby odpovedal môj man)el, povedal by, )e
v ,panielsku. Chodila som tam pomerne

"asto, cí'm sa tam isto. V ,panielsku ma za
nahrávanie na ulici neposlali na v!sluch na
políciu ako na Kube. Na druhej strane, tam sa
mi podarilo rozpráva* so 3enami v bielom
alebo opozi"n!m ekonómom. Pamätám si skôr
$udí, s ktor!mi sa mi pracovalo dobre – na
spisovate$ku z Galície, "a%níka z Kosova, ak'#
vistku z 1e"enska, bulharské babky, ktoré mi
rozprávali o tanci na )eravom uhlí, Slovenku,
ktorá v dedinách na Balkáne zbierala staré $u#
dové piesne, u"ite$ku, ktorá v okolí O/awy
pestuje zeleninu bez hnojív "i indiánskeho
chlapca z Kolumbie. 

Ak' je vá% najob,úbenej%í "urnalis#ck'
"áner?
Reportá), ale nepohrdnem ani dobrou sprá#
vou, zaujímav!m komentárom alebo fejtó#
nom. Reportá)i a dokumentu by som sa v%ak
chcela venova* viac. Pá"i sa mi, )e v sebe mie#
%ajú osobné aj faktografické prvky. 

Ako sa pozeráte na málo priestoru v sloven$
sk'ch médiách venovanému zahrani!nej poli$
#ke? 
Smutn! príbeh, najmä v globalizovanom sve#
te, kde je v%etko so v%etk!m akosi poprepá#
jané. Niekedy sa mi zdá, )e tak ako kedysi
hrozilo pres!tenie informáciami, tak ich e%te
stále mnohí, majú nedostatok. Asi sa spolie#
hajú, )e im ich niekto vyberie, lebo si ich neve#
dia nájs* sami. Teraz mám na mysli najmä
otázku v!beru a spracovania v spravodajstve.
Stáva sa, )e namiesto toho, aby sme ako diváci
"i posluchá"i dostali jednu zmysluplnú anal!zu
za t!)de& a zorientovali sa v problema'ke
r!chlo, sme denne zahltení zbyto"n!mi detail#
ami. 

V nedávnom období ste pôsobili dokonca a"
v Kolumbii. Pocí#li ste, "e vás tam ako "enu –
novinárku vnímali inak?
Ja osobne som cí'la v!hodu v tom, )e hovo#
rím ich jazykom. Cudzinci sú pre $udí v Ko#
lumbii e%te stále zaujímaví, stalo sa mi
napríklad, )e mi môj nov! kamarát povedal:
„Ty si najlep%í cudzinec, ktorého som stretol.“
V%etci naokolo sa za"ali smia* a tak som
pochopila, )e som jedin! cudzinec, ktorého
stretol a ktor! sa s ním rozprával. 

(o mô"e pod,a Vás o!akáva+ %tudent "urnal$
is#ky v slovensk'ch médiách? Pripraví ho
%kola na kariéru?
8a)ká otázka. Ako sa to hovorí o ko&ovi a se#
ne? Podobne by som to videla so %kolou. Pre
niekoho je %túdium na univerzite u)ito"né
viac, pre niekoho menej. Je to ve$mi indivi#
duálne a zále)í aj na tom, s akou predstavou
do %koly pri%iel a "o sa tam dokázal nau"i*
sám. Na to, aby to do&ho niekto nalieval, je
vysoko%kolák u) pomerne ve$k!. Dobr! nov#
inár by mal chcie* vedie*. Sna)i* sa ve$a nau"i*
o tom, o "om robí a vedie* pre koho to robí.  

Ki0y Rei1ersová
Natália Semianová
Foto: archív Miroslavy Hospodárovej

Narodila sa v roku 1979 v Stropkove. Predt"m ako pri%la do
hlavného mesta na !urnalistiku, zarezávala v Pre%ove v národ-
nostnom vysielaní pre Rusínov a Ukrajincov. Po#as %túdia, ktoré
ukon#ila v roku 2005, sa stala redaktorkou Slovenského rozhla-
su, pri#om stále spolupracuje s +esk"m rozhlasom. Popri mno-
h"ch zahrani#n"ch zastávkach absolvovala aj ro#n" pobyt
v Kanade, kde sa rozhodla pracova$ pre tla#ovú agentúru v eko-
nomickom spravodajstve. V decembri 2011 sa v%ak vrátila na
Slovensko, aby o pár mesiacov neskôr nastúpila na materskú
dovolenku. Pri príprave rozhovoru priznala, !e by$ na druhej
strane mikrofónu prijala ako v"zvu, preto!e sa rad%ej p"ta.

Novinár by mal 
chcie& vedie&
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Martina Jan"eková

Verejnoprávne ne-
musí by& zastarané 
a nemoderné
V Slovenskej televízii pracujete od roku 1997.
Nikdy ste nerozm'%,ali nad prácou v súkrom$
nej televízii, ktorá by bola mo"no lep%ie fi$
nan!ne ohodnotená?
Ponuky boli ur"ite aj z komer"nej sféry. Ove$a
viac ako z televízií ich v%ak bolo z firiem na
rôzne PR ak'vity, ktoré by iste boli finan"ne
zaujímavej%ie. To ale pre m&a nie je tá srdcov#
ka, ktorú robím teraz vo verejnoprávnej tele#
vízii.

(o by vám práve komer!ná televízia nemohla
ponúknu+?
Predov%etk!m je u nás priestor pre tvorivos*
a krea'vitu v zmysle verejnoprávnos'. Verej#
noprávne vysielanie sa viac sústredí na to se#
rióznej%ie, je tam vä"%í priestor pre zahrani"né
spravodajstvo, ktoré má opro' in!m televíz#
iám istú pridanú hodnotu a %ir%í záber.

Teraz ste moderátorkou nede,nej relácie Svet
v obrazoch. Predt'm ste ale boli moderátor$
kou hlavného spravodajstva a redaktorkou so
zameraním na zahrani!né spravodajstvo.
V !om je va%a sú!asná práca iná od tej pre$
do%lej? 
Nie som typick! novinár. Nelietam s mikrofó#
nom za poli'kmi a ne"akám na ka)dé vyjadre#
nie. Robím vlastnú reláciu, a to je skôr
dramaturgická práca. Cel! t!)de& sledujem za#
hrani"né udalos', sledujem v%etky zahrani"né
médiá, vyberám aktuality a zaujímavos' pre
divákov. Pracujem aj s obrazovou "as*ou – h$a#
dám obrázky z v!men, strihám, dávam ich do#
hromady so zvukom a hudbou. Nasleduje
preklad z angli"'ny a nem"iny, pod$a toho,
v akom jazyku informácie prídu. Tak)e je to
práca viac#menej redaktorsko#dramaturgická.

Príspevky do relácie si teda pripravujete
sama?
Áno, samozrejme. V%etko pripravujem ja – od
prvého headlinu a) po poslednú zvu"ku. 

Absolvovali ste aj odbornú stá" v CBS v USA
so %pecializáciou na ré"iu a dokumentárnu
dramaturgiu. 2a"íte pri tvorbe relácie aj
z poznatkov získan'ch v Spojen'ch %tátoch?
Samozrejme, preto)e dalo by sa poveda*, )e
Svet v obrazoch je tak! mal! dokument. Má
26 minút, a to je dos* na to, aby "lovek musel
reláciu rie%i* dramaturgicky tak, aby divák po#
"as nej neprepol. Musí tam by* isté gradova#
nie, potom oddychov! príspevok a zas nie"o
zaujímavé. Relácia musí diváka upúta* a udr#
)a* jeho pozornos*. Ré)ia dokumentu je %peci#
fická v tom, )e viem v.aka tomu pracova*
s príspevkami. V praxi mi v%ak nepomáha len
stá) v USA, ale aj stá) v televízii v Perugii, kde
majú v!cvikové stredisko pre novinárov. Tam
som sa podie$ala na tvorbe reportá)í pre
Európsku úniu v oblas' environmentálnej
poli'ky. 

Ako redaktorka zahrani!ného spravodajstva
ste sa stretli s rôznymi osobnos+ami. Kto na
vás urobil ozajstn' dojem a kto, naopak, nie?
Od Bieleho domu a) po filipínske chatr"e som
bola asi v%ade. V Bielom dome som sa stretla
s prezidentom Clintonom. Absolvovala som aj
jeho predná%ky na univerzite, ktoré boli veno#
vané aj v!ro"iu Ne)nej revolúcie, teda sa t!kali
i Slovenska. Prezident na m&a pôsobil presne
tak, ako v televízii. Dokonca mi trochu pripo#
mínal voskovú figurínu. Jeho vizá), gestá, kto#
ré majú poli'ci nau"ené. Príjemne ma ale
prekvapil Tony Blair. Na Brita bol ve$mi príjem#
n!, mil!, usmievav! a )oviálny. 

(o !akáte od nového vedenia Rozhlasu a te$
levízie Slovenska?
Technologick! posun k lep%iemu – to jednoz#
na"ne "akám. Ten musí prís*, ke.)e to celkovo
súvisí s vysielaním 16:9 a to s technológiami,
ktoré máme v sú"asnos', nepôjde. A mo)no
e%te verejné uznanie, o ktoré sa sna)í ka)dé
vedenie. Jednému to v%ak vyjde viac, druhé#
mu menej. Mali by sme to') by* hrdí, )e robí#
me vo verejnoprávnej televízii. Nemali by sme
sa bá* predstavi* do telefónu a poveda*: Ja
som Mar'na Jan"eková, Slovenská televízia.
Ak vedenie toto doká)e vybojova*, tak to bude
skvelé. Mám to') pocit, )e v%eobecne prevlá#
da názor, )e "o je verejnoprávne, tak to musí
by* trápne, nemoderné, zastarané, zlé. Pre"o
by to tak malo by*? Mali by sme *a)i* z toho,
)e mô)eme robi* formáty, ktoré iní nemô)u
alebo nechcú, preto)e v komercii to nejde.
Mô)eme vyrába* relácie typu Svet v obrazoch,
Slovensko v obrazoch, detskú a pôvodnú tvor#
bu. Máme priestor, ktor! komercia nemá. Pre#
to by sme to mali vyu)i*, chy'* sa tejto %ance
a profitova* z toho, )e sme verejnoprávni.
Dúfam, )e novému riadite$ovi sa to podarí.

Pre!o ste sa rozhodli %tudova+ "urnalis#ku?
Skon"ila som matema'cko#fyzikálne gymná#
zium, "o má od môjho vysoko%kolského %túdia
pomerne .aleko. Ve$mi rada som v%ak písala
u) vtedy. Moje slohy boli pova)ované za naj#
lep%ie a teraz sa u) mô)em aj prizna*, )e som
slohy písala aj svojim spolu)iakom. Dokázala
som napísa* pätnás* slohov na jednu tému
a ka)d! bol in!. Vtedy som si povedala, )e asi
mám aj na )urnalis'ku. Hlásila som sa v%ak na
viacero %kôl. Mojím snom bolo najprv sta* sa
lekárkou a ís* do Afriky, tak)e som sa hlásila aj
na medicínu v Bra'slave a v Brne. Prihlásila
som sa aj na )urnalis'ku a pedagogickú na od#
bor este'ka – slovensk! jazyk, kam ma vzali.
Okam)ite, ako mi pri%iel papier zo )urnalis'ky,
)e ma prijímajú, v%ak bolo rozhodnuté. 

Je pod,a vás potrebné "urnalis#ku vy%tu$
dova+, alebo sa dobr'm novinárom mô"e sta+
aj !lovek s in'm vzdelaním?
Ak má niekto dar od Boha a talent, tak to asi
v podstate nemusí %tudova*. Ak mu je písanie
a vyjadrovanie sa slovom prirodzené, tak mô#
)e ma* akúko$vek vysokú %kolu a mô)e sa na#
príklad venova* ekonomickej )urnalis'ke. Na
druhej strane by som to v%ak nezaznávala,
preto)e tréning v danej oblas' je potrebn!.
Trochu som ale ako deficit poci*ovala to, )e
%kola mi dala zo v%etkého nie"o, ale zárove&
ni" konkrétne. Preto som si robila e%te medzi#
národné právo.

Slovenskí novinári nemajú najlep%iu reputá$
ciu v o!iach verejnos#. Pre!o je to pod,a vás
tak?
Preto)e sa tak prezentujeme, bohu)ia$. Ke.
ve"er pozerám s man)elom správy, v%ímame
si, )e si novinári v jednotliv!ch príspevkoch
pletú pojmy. Napríklad si m!lia dl)níka, veri#
te$a "i dl)obu. Alebo v príspevku povedia A,
no ch!ba B. Sami si ten obraz o sebe kazíme.
Pôsobíme nedôveryhodne, preto)e na%e
príspevky pôsobia povrchne. Viem, )e je tu
snaha o americkú )urnalis'ku, teda by* jedno#
duch! a poskytnú* $u.om základnú informá#
ciu. Bez vzdelania a backgroundu to v%ak
nejde. 1lovek musí ma* nie"o na%tudované
a za)ité, bez toho nevyrobíte dobrú správu "i
reportá) a stále to bude povrchné.

Nepramení povrchnos+ novinárov aj z toho,
"e je pre nich !asto práca redaktora len pre$
stupnou stanicou do PR, a teda ju neberú ako
celo"ivotné povolanie?
Iste)e. V mnoh!ch prípadoch je to tak, )e ak
ide o peknú babu, chce by* moderátorkou.
2al%ia kategória sú (, ktorí chcú robi* PR a
hovorcov. 1o si budeme nahovára*, sú to
lukra(vne posty. Problémom je, )e sa stra'lo
to "aro novinárskej profesie najprv si to odd#
rie* a odrobi*, op!ta* sa milión otázok, spravi*
milión rozhovorov a reportá)í, k!m sa
dostanete k niekomu dôle)itému, k!m sa na#
príklad dostanete do Bieleho domu. V tomto
by sme si mali bra* príklad zo zahrani"ia.

Daniela Haj!áková
Foto: archív Mar#ny Jan!ekovej

Martina Jan#eková je moderátorkou nede)nej relácie Svet v ob-
razoch v Slovenskej televízii. Ako hovorí, pripravuje si ju sama
od prvého headlinu a! po poslednú zvu#ku. V STV pracuje od
roku 1997. Od jej nového vedenia o#akáva technologick" posun
aj uznanie verejnosti.
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Miriam Kejzlarová

V %kole nás u!ia, "e novinár musí by+ priebo$
jn', vedie+ zauja+ a preda+ sa. U!ili to aj vás?
Vôbec nie. A myslím si, )e to bola %koda. Na
)urnalis'ku som nastupovala v roku 1989, krát#
ko pred zamatovou revolúciou. Za pochodu sa
v%etko menilo, socializmus sa skon"il a kapitali#
zmus sa vlastne e%te neza"al. Bi:ovali sme sa
ve$a histórie )urnalis'ky, priznávam, )e dnes si
z toho nepamätám ni". Ve$mi sa mi pá"ili pred#
ná%ky doktorky Bohuslavy Krí)ovej. U"ila nás
predmet Zahrani"ná poli'ka, nú'la nás h$ada*
vo veciach súvislos' – to robil v tom "ase málo#
kto.

Revolúcia sa formovala v %tudentsk'ch
radoch. Nepod,ahla aj katedra "urnalis#ky
eufórii zo %tátneho prevratu?
1iasto"ne áno. No ak to porovnávam so sú"as#
nou generáciou, nielen novinárov, boli sme me#
nej presved"ení, )e mô)eme zmeni* svet. Je to
v%ak môj subjek(vny poh$ad, mo)no keby ste
sa sp!tali mojich spolu)iakov, odpovedali by
inak. Z ná%ho ro"níka vy%lo viac $udí, ktorí dnes
rôznymi pozi(vnymi cestami ovplyv&ujú )ivot
Slovenska.

Roky na vysokej %kole a internáte sú vraj naj$
lep%ie v "ivote !loveka. Súhlasíte?
B!vala som v Mlynskej doline na ,turáku, no
neviedla som )iadny divok! %tudentsk! )ivot.
Padol star! re)im a zrazu vychádzali knihy, kto#
ré predt!m vychádza* nesmeli,  le)ala som
v knihách a bola som nudná internátna my%.

Od Tatarku, cez Havla a) po Kerouaca. Navy%e,
bola som za$úbená, tak)e mojou prioritou bola
láska. ,kolu som odsunula na druhú ko$aj. 

Kedy ste nasko!ili na novinársky vlak?
Za"ala som písa* a) v polovici %túdia, potrebo#
vala som povzbudenie. Odi%la som na prax do
regionálneho %túdia STV v Banskej Bystrici
a ukázalo sa, )e to bolo skvelé  rozhodnu'e.
Tam som získala najviac skúsenos(. V tom "ase
tam pracoval +ubo Karásek, ktor! sa mlad!m
sna)il pomáha*. 

Kam viedli va%e kroky po skon!ení %túdia?
Mala som %*as'e, v 3iline za"ínala regionálna
TV Sever. Tak, ako sa ona u"ila – a "asto pri#
pomínala (na tú dobu) lep%ie vybavené %tu#
dentské %túdio – u"ila som sa s &ou. Ve$a vecí
sme robili „za pochodu“ a mnohé reportá)e
boli amatérske. Pre absolventa ako ja to v%ak
bola vynikajúca príle)itos*. 

Nakoniec ste predsa len odi%li do Bra#slavy.
Pre!o?
Do Markízy som nastupovala s t!m, )e bu#
dem robi* spravodajstvo zo )ilinského regiónu.
V Bra'slave som mala osta* len chví$u, preto)e
bolo málo „hotov!ch“ $udí, televízia stavala na
neopozeran!ch tvárach – a boli z toho takmer
tri roky. Odvtedy je vä"%ina mojich pracovn!ch
ak'vít spojená s hlavn!m mestom.

Zvyknete sa niekedy pozera+ na svoje staré re$
portá"e odvysielané bu) v televízii Markíza
alebo v TV Sever?
Áno, a poviem vám, je to pre m&a stra%né. Za#
"nem sa hanbi*, smia* a najrad%ej by som sa
skryla pod "iernu zem. Som ve$mi sebakri'cká,
ako v%etci si myslím, )e dnes by som to robila
inak a lep%ie. Raz som robila )iv! vstup z v!ro#
"ia svie"kovej demon%trácie, kde v pozadí za
mnou skákali rozjarení mladíci a kri"ali do ka#
mery, tak)e som nepo"ula ani vlastné slová.
Rovnako do konca )ivota nezabudnem ani na
)iv! telefonát z parlamentu. Do miestnos' mi
vo%la upratova"ka a zhasla mi, tak)e som si
nevidela na koniec nosa, nieto na text pred
sebou. Tiekol zo m&a pot hrôzy, nie"o som
odb$abotala a rozlú"ila sa. 3ivé vstupy pova)u#
jem  za najvä"%í adrenalín. Aj dnes ich ako divák
pozorne sledujem. Málokto ich vie robi*, dobr!
)iv! príspevok pova)ujem za umenie. 

Novinár!inu ste vymenili za prácu hovorkyne.
Ako reagovalo va%e okolie?
Bol to za"iatok hovorcovskej éry, nie ka)dá in#
%'túcia mala hovorcov tak, ako je tomu dnes.
Mnohí b!valí kolegovia ma prestali pova)ova*
za kamarátku, vnímala som, )e som prekro"ila
pomyslenú hranicu medzi novinármi a poli'k#
mi. Za"iatok bol *a)k! aj osobne, tempo práce
kruté, ale ne$utujem.

Pre!o ste odi%li z Markízy? 
Vnímala som to ako ponuku, ktorá sa neod#
mieta – napriek tomu, )e cesta z dobre zarába#
júcej firmy do %tátnej správy nie je o finan"n!ch
v!hodách. Brala som to ako %ancu pomôc* do#

brému projektu, ke.)e prvá Dzurindova vláda
v "ase svojho nástupu dobr!m a náro"n!m ko#
munika"n!m projektom bola.  Na druhej strane
sa mi pá"ilo, )e budem môc* ovplyv&ova* komu#
nikáciu vlády. Bola to ve$ká v!zva.

Musí by+ hovorca stoto"nen' s názormi
strany?
Hovorca strany ur"ite áno, ja som bola hovor#
ky&ou vlády. Vládu tvorili %tyri strany, ktoré
neboli programovo kompa'bilné. Nebola som
"lenkou )iadnej  poli'ckej strany, ale bolo
jasné, )e budem pracova* pre premiéra a vice#
premiérov. Poli'ke som sa vyh!bala, "oskoro
mi v%ak do%lo, )e moja pozícia nie je dostato#
"ne silná, aby som ovplyv&ovala to, "o som
ovplyvni* potrebovala pre úspech vládnej ko#
munikácie. 

Uva"ovali ste niekedy o návrate k "urnalis#ke?
Nie. Ke. pracujem pre nejakú organizáciu inter#
ne a som sú"as*ou tvorby komunika"nej straté#
gie, nebolo by celkom v poriadku, aby som sa
o t!)de&, "i o pol roka p!tala na to isté ako no#
vinárka. Mojou v!hodou je, )e vä"%ina poli'kov,
s ktor!mi som pracovala, u) nie je v ak(vnom
poli'ckom dianí. Myslím si v%ak, )e nie je cel#
kom férové, ke. sa z hovorcov stávajú opä* no#
vinári.

Máte dlhoro!né skúsenos# a prax v novinár$
stve. Nechceli by ste ís+ u!i+? 
Túto mo)nos* mám otvorenú a nevylu"ujem
ju – ve$a %kolím na komer"nej báze, u"ím klien#
tov mediálnu komunikáciu. Nazna"ila som to aj
t!m, )e som v roku 2008 na Univerzite Komen#
ského obhájila doktorandsk! 'tul s prácou ve#
novanou komunikácii vlády.

Kedy vám napadlo zrealizova+ projekty zamer$
ané na mediálnu komunikáciu?
V "ase, ke. som sa stala mamou, za"al v  mojej
hlave za"al vznika* projekt vlastného mediálne#
ho projektu. Vytvorila som koncept tréningu
pre klientov, ktorí sa potrebujú zdokonali* v ko#
munikácii s médiami a vzh$adom na to, )e som
kou", vyu)ívam v &om aj ve$a prvkov kou"ingu.

Vy ,u)om rozdávate rady, tak"e sná) bude
namieste otázka – kto radí vám?
U"ím sa od lep%ích, je ich ve$a, aj na sloven#
skom trhu. Najviac ma jednozna"ne in%piruje
Du%an Ondru%ek, %éf organizácie Partners for
Democra'c Change Slovakia (PDCS). Mimoriad#
ne skúsen! "lovek schopn! zauja* aj tu najná#
ro"nej%iu skupinu. Samozrejme, stále na sebe
pracujem, vzdelávam sa .alej. 

Na svojej internetovej stránke máte napísané,
"e ,udia vás bavia. Kedy vás nebavia? 
Mo)no vtedy, ke. nariekajú a nesna)ia sa
o zmenu, ma bavia menej. Ob"as to, samozrej#
me, robím aj ja – preto ma to hnevá na in!ch.
Prijímam v%etko $udské, ka)d! pocit u)ívam na#
plno. 1lovek je celistvá bytos* # ob"as nahne#
vaná, ob"as otravná a ob"as aj nega(vna. Ak by
sme boli v%etci stále usmia' a veselí, bola by to
ve$ká nuda. Aj preto je práca s $u.mi tak!m
zá)itkom. 

Anna Jacková
Foto: archív Miriam Kejzlarovej

&túdium na Katedre !urnalistiky Filozo(ckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave skon#ila v roku 1993. Za#ínala v re-
gionálnej televízii TV Sever, neskôr pre%la do spravodajstva
celo%tátnej Markízy. V roku 1998 nastúpila do funkcie ho-
vorkyne vlády Slovenskej republiky. V rokoch 2002 a! 2010 pô-
sobila v poradenskej komunika#nej spolo#nosti SEESAME
Communication Experts. V tejto !ivotnej fáze sa stala mamou
a rozhodla sa, !e aj kvôli de$om chce pracova$ menej a venova$
sa kou#ingu a tréningom dospel"ch. Od roku 2011 je sú#as$ou
tímu zdru!enia VIA IURIS, kde zodpovedá za obsah i formu ex-
ternej komunikácie.

)udia ma bavia. 
Aj tí ob#as otravní...
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Matú! Kostoln#

Dúfam, "e hovorcom
nebudem
Ako sa z absolventa "urnalis#ky stane
%éfredaktor SME?
Od prvého ro"níka vysokej %koly som pracoval
v SME, ktoré ma vychovalo. ,kola v tom zohrá#
va men%iu rolu ako to, "o "lovek robí po nej. 

Máme viacero príkladov, ke) sa %éfredaktor
stal hovorcom – !o by vám museli ponúknu+,
aby ste sa stali niekoho hovorcom?
Najrad%ej by som povedal, )e ni", lebo som
nad t!m nikdy neuva)oval a dúfam, )e ani ne#
budem. Nie celkom rozumiem preskokom me#
dzi novinármi a hovorcami. Na druhej strane
neviem, "o budem robi* o desa* rokov, ale dú#
fam, )e hovorcu nie. 

Prijali by ste do SME niekoho, kto bol hovor$
com?
To zále)í od konkrétneho prípadu. Tí, ktorí sa
stávajú hovorcami, by mali vedie*, )e to zna#
mená opus'* novinár"inu, aj ke. sú prípady,
ke. sa dá hovori* o v!nimkách. Tak! "lovek by
u) ale nemal robi* spravodajcu, mo)no komen#
tátora, kde ka)d! vie, "o za ním je. V ka)dom
prípade to novinám nepomáha, ke. %ikovní
novinári preskakujú na druhú stranu.

A keby ne%lo o hovorcu poli#ka, ale naprí$
klad banky?
V praxi sa to nedeje, lebo v médiách sú men#
%ie peniaze ako napríklad v bankách. Navy%e,
novinárska kultúra je inak nastavená ako tá fi#
remná v bankách. 

Viete si sám seba predstavi+, "e by ste pracov$
ali v bulvárnych novinách?
Nemám rád odsudzovanie bulváru, lebo je to
realita, to chcú $udia "íta*. Niektoré "as' t!ch

novín sú dobre urobené, vedia vycí'*, "o je
pútavé. 1asto to robia %ikovní $udia a sám "í#
tam bulvár ka)d! de&.  Tak)e viem si to pred#
stavi*, ale mám pocit, )e by som to nevedel
robi* a som rád, )e to nerobím. 

Pavel .afr najprv riadil rôzne seriózne denní$
ky a dnes je %éfredaktor Blesku – je to profe$
sionálne?
1ítal som s ním rozhovory a nepozerám sa na
to rovnako ako on. Rozumiem, )e pre niekoho
to mô)e by* v!zva, pokúsi* sa urobi* bulvár
e%te predávanej%ím. Ale nezdá sa mi, )e na
konci d&a z toho bude dobr! pocit, preto)e
niektoré 'e veci nie sú úplne gus'ózne. Ale je
na ka)dom, "o je ochotn! urobi* pre to, aby sa
pá"il. 

Za v'berom tém, spracovaním, je ur!itá filo$
zofia, svetonázor denníka.  Koho je to filozo$
fia – redak!ného kolek&vu, vydavate,a,
%éfredaktora, komentátorov? 
Nemô)e to by* filozofia jedného "loveka alebo
dvoch – troch $udí. SME vychádza u) dvadsa*
rokov, a jeho filozofia sa ve$mi nemení, tak)e
je jasné, )e je to nie"o silnej%ie a hlb%ie ako
$udia, ktorí momentálne o tom rozhodujú. Ja
za t!m stále vidím Karola Je)íka a par'u $udí,
ktorí to zakladali, a ci(m z nich aj Milana
M. ,ime"ku. Pre m&a sa tá filozofia dá zhrnú*
ako sloboda – vnútri v novinách a aj sloboda,
ktorú 'e noviny hlásajú. 

Ak chce komentátor napísa+ nejak' názor,
máte s ním obsahovú debatu?
Nie zaka)d!m, ale prebieha debata o tom,
ak!m spôsobom sa na niektoré veci poze#
ráme. Ten luxus slobody, ktor! tu máme, so
sebou nesie aj *a)ké situácie, ke. si nemys#
líme v%etci to isté. Ale to je normálne a zdra#
vé. V tom základnom sa v)dy zhodneme.
Tradícia slovensk!ch novín nie je ako v an#
glosaskej )urnalis'ke, kde sa názorové texty
pí%u v mene redakcie. U nás je tradícia ne#
mecká, alebo na%a stredoeurópska, )e názo#
rové texty pí%u autori a sú to názory t!ch
konkrétnych autorov, aj ke. noviny si musia
uvedomova*, )e mô)u by* vnímané ako názory
redakcie. Nepova)ujem za nezvy"ajné, )e
v jedn!ch novinách vyjdú dva texty od dvoch
autorov a jeden je mierne za a druh! je mier#
ne pro'. Aj "itate$ chápe, )e to nevytvára ne#
poriadok, ale diskusiu a pestros*. Naj"astej%ia
diskusia na porade je, kto a ako napí%e st4p"ek
na 'tulnej strane. Je za t!m reálna debata, nie
je to tak, )e by som na druh! de& "ítal, "o si
myslia moje noviny. 

Ak chce komentátor napísa+  to, s !ím vä!%ina
redakcie nesúhlasí – vyjde to?
Nepamätám si situáciu, )e by to nevy%lo. Na%e
noviny sú zrozumite$né a $udia, ktorí sem idú
pracova*, vedia, do "oho idú. Viem si predsta#
vi*, )e by ten komentár nevy%iel, ak by podpo#
roval hanobenie rasy, alebo hlupákov, ktorí

%íria extrémizmus. Nestáva sa nám to, lebo
pracujeme so %pi"kou slovenskej )urnalis'ky
v tejto oblas'. Dôle)ité je, ako je to vyargu#
mentované – viem si predstavi*, )e by tak!
text do novín ne%iel, ak by nebol vyargumen#
tovan!, ale postaven! len na emóciách. Najin#
tenzívnej%iu debatu sme v novinách mali
v "ase schva$ovania eurovalu a pádu vlády
Ivety Radi"ovej. Jeden z na%ich komentátorov
písal, )e euroval je zlé rie%enie. 2al%í dvaja ko#
legovia boli predsved"ení o opaku. Ke. Európ#
ska únia dostala Nobelovu cenu, hlavn! text
na komentárovej strane písal, pre"o je to
zvlá%tne rozhodnu'e, st4p"ek novín hovoril, )e
Európska únia ju dostala zaslú)ene. Pod$a m&a
boli 'e argumenty dobré aj v jednom aj v dru#
hom prípade. To neznamená, )e sme bez ná#
zoru alebo schizofrenickí. Svet je ove$a
pestrej%í. 

Ktor' denník je pre SME na Slovensku naj$
vä!%ia konkurencia?
Je ich tak málo, )e v%etky pova)ujem za
konkurenciu. Ako prv! "ítam Nov! 1as. 

V !om je najvä!%ia pridaná hodnota denníka
opro# napríklad televízii a rozhlasu?
Správy sú hlb%ie ako len základná informácia.
Pokú%ame sa, aby sme i%li .alej, aby na%e
správy boli analy'ckej%ie a silnej%ie. Ale naj#
silnej%í sme v komentároch, máme dobrú
kultúru aj zahrani"ie a sme schopní stále
otvára* nové témy – to je najsilnej%ie. 

Tak"e redaktor, ktor' nepriná%a svoje nové
témy, ale napríklad chodí po tla!ovkách, by
sa v SME neu"ivil?
Tak je to u) viac menej vo v%etk!ch novinách.
Aj kolegom to príde ako úplne samozrejmé, )e
neobsadzujeme v%etky tla"ovky, ale zhá&ame
si témy sami. Pre noviny nemá ve$kú hodnotu,
ak novinár nie je schopn! prinies* viac ako
zápis z tla"ovky. 

Viete si predstavi+, "e by slovenské noviny
priamo podporili politka pred vo,bami, ako
napríklad v USA?
Na%a tradícia je iná – aj my pred vo$bami pí#
%eme texty o tom, "o pova)ujeme za zlé a "o
za dobré,  ale nerobíme to vo forme, )e by
sme podporili konkrétneho poli'ka a za'a$ na
to nevidím dôvod. V Amerike je to postavené
na súboji dvoch $udí, a to je bu. áno alebo
nie, ná% volebn! systém je prestej%í a kompli#
kovanej%í.  Ale ak nehovoríme o podpore kon#
krétneho poli'ka, ale o nejakom názorovom
prúde, tak to je jasné aj dnes. SME bolo v)dy
na strane liberálnej demokracie, slobody
a zodpovednos'. V)dy sme boli na strane
vä"%ej integrácie do Európy, lebo vtedy aj
teraz je pre nás Európa aspo& kotvou a isto#
tou, )e táto d)ung$a sa a) tak nezvl"í. Niektorí
$udia v redakcii sú konzerva(vnej%í, iní liberál#
nej%í, ale ten základ pla( – je tu prirodzená
a hlbko v)itá úcta k slobode a demokracii. 

Peter Hanák
Foto: autor

Od roku 2006 je %éfredaktorom denníka SME. Za#al v 'om pra-
cova$ u! v roku 1994, na zahrani#nom oddelení, ktoré neskôr
viedol. Krátko bol aj zástupcom %éfredaktora Martina Milana
&ime#ku, ktorého po jeho abdikácií nahradil. Za najdôle!itej%ie
hodnoty denníka, ktor" vedie, pova!uje úctu k slobode a demo-
kracii, zodpovednos$ a orientáciu na Európu. Filozo(u denníka
pod)a neho ur#uje jeho história. Za najvä#%iu prednos$ denníka
SME pova!uje priná%anie nov"ch tém a %pi#kové komentáre.
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Silvia Krpelanová

(o vám napadne ako prvé, ke) sa povie
„katedra "urnalis#ky“?
Fíha, asi pavla". Bolo to na%e ob$úbené miesto
po"as prestávok. Aj vtedy, ke. skú%ky dopadli
zle, na pavla"i v)dy vládla dobrá nálada.

V rozhodovaní, kam ís+ na vysokú %kolu, vám
pomohol vtedaj%í priate,. Ako to prebiehalo?
V maturitnom ro"níku som sa ani ja nevedela
rozhodnú*, kam a "o ís* %tudova*. Prihlá%ka dl#
ho le)ala na stole nevyplnená. A) sa pera chy'l
môj vtedaj%í frajer. A rozhodol dobre. Málokto
má to') také %*as'e, )e si omylom vyberie po#
volanie, ktoré ho napokon baví tak ako m&a.

Ktorého z va%ich b'val'ch pedagógov pova"u$
jete za najvä!%ieho „poho)áka“? 
Jednozna"ne Marka ,kopa. Re)isérom a doku#
mentaristom bol to') viac ako pedagógom.
V.aka tomu vedel v!borne pracova* s $u.mi.
+udsky si zasa najviac vá)im doktorku Máriu
Follrichovú. V%etci sa od nej máme "o u"i*.

A kto bol najvä!%í kat?
Vo ve$kom s(nala hlavy profesorka Sera-nová.
!
Uva"ovali ste niekedy nad t'm, "e by ste drali
lavice aj z opa!nej strany, teda spoza katedry? 
Ur"ite, ale "lovek by mal u"i*, a) ke. na to
dozrie a  má "o nau"i*. Teraz by som to asi e%te
nezvládla, do budúcnos' je to ale akiste ve$ká
v!zva. Katedre to') pod$a m&a stále ch!bajú
u"itelia, ktorí majú skúsenos' zo skuto"n!ch
médií.

Ak by ste si mali predstavi+ katedru ako reál$
neho !loveka, ako by vyzerala?
Bola by to seniorka v rela(vne dobrej kondícii,
ktorá naberá druh! dych – ke.)e na &u pri%li
kone"ne u"i* $udia z praxe. Problém katedry
to') stále vidím v mno)stve teórie.

Marián Le%ko – novinár a publicista, tak znie
názov va%ej diplomovej práce. Pre!o práve
táto téma?
Maro%a Le%ka si vá)im ako novinára aj "loveka.
Ke. som si mala z ponuky %koly vybra* tému
na diplomovku, ni" ma nenadchlo. Nu) som si
tému vymyslela sama a som spokojná, lebo
pracova* rok na takomto projekte s "lovekom,
ako je Maro% Le%ko, je v podstate zábavné.
A to mô)e o práci na svojej diplomovke pove#
da* asi málokto.

Pomohla vám %kola dosta+ sa do zamestnnia?
To nie, ale prinútila ma nájs* si prácu. Od
prvého ro"níka sme museli ma* absolvovanú
redak"nú prax, a tak sme, sprvo' najmä kvôli
kreditom, za"ali pracova* v rôznych redakciách.
Ja som sa dostala do tla"ovej agentúry SITA.
Dodnes som ve$mi v.a"ná vtedaj%iemu vede#
niu, ktoré sa nebránilo elévom. Hoci fakt je, )e
prechádzka ru)ov!m sadom to nebola. Ale je
to takto: hodia vás do vody a vy v nej musíte
pláva*. Alebo sa utopíte.

Ke) u" spomíname prácu, va%e za!iatky sú
spojené s tla!ovou agentúrou SITA. Vä!%ina
odborníkov odporú!a práve takéto za!iatky.
Bol to dobr' prv' krok?
Osved"ilo sa mi to, ke.)e pod$a m&a je najdô#
le)itej%ie najskôr sa nau"i* zrozumite$ne písa*,
na "o je tla"ová agentúra ako stvorená. Praco#
vala som v redakcii Zaujímavos(. Nebola to
)iadna vá)na novinár"ina, ale skvel! odrazov!
mos(k. Zdr)ala som sa tam tri roky. Pamätám
si, )e môj prv! mesa"n! honorár bol 500 ko#
rún, ale aj to sa mi zdalo ve$mi ve$a vzh$adom
na to, "o som robila. Nie)eby som robila málo,
ale ka)dú vetu bolo po mne treba prepisova*.
Ten, kto si ale nevypí%e ruku po"as %koly, to
potom trpko $utuje.

Po trojro!nom pôsobení v SITA nasledoval vá%
prechod do redakcie denníka SME. Oslovil vás
Eugen Korda...
Je&o ma stretol na tla"ovke v nemocnici. Po
nej pri%iel s t!m, "i nechcem robi* videorepor#
térku pre portál denníka SME. V tom "ase to
bola taká neprebádaná hú%'nka – nikto presne
nevedel, "o má od toho "aka*. „Sme"ko“ sa ale
stalo priekopníkom videospráv na na%om trhu.
S Je&om nám to napriek komplikovanos' na#
%ich pováh klapalo .al%ie tri roky.

V jednom rozhovore ste spomínali, "e zo SME
sa vám odchádzalo ve,mi +a"ko. Pre!o?
V „Sme"ku“ bola v)dy dobrá nálada a rozh$a#
dení $udia. Ale bolo to aj kru%né obdobie,
vz*ahy medzi vládnou mocou a denníkom
SME boli napäté. V tak!ch "asoch sa novinár

ve$mi ve$a nau"í, redakcia sa zomkne a po#
tom vám je clivo, ke. sa to má skon"i*. Navy%e
v SME som stretla aj môjho dnes u) man)ela
Romana. Tak)e – aj preto nebol ten odchod
$ahk!.

Ako sa teda „upiekol“ vá% novinársky prestup
do televízie Markíza?
Po troch rokoch v SME som mala pocit, )e za#
"ínam stagnova*. To za)íva ka)d! novinár. Ke.
v%ak v správnom "ase neodíde, za"ne to by*
vidie* na jeho práci. Ke. mi zavolal Luká% Diko
a dal mi ponuku ís* do Markízy, povedala som
si: „1o ak takáto ponuka u) nepríde...“ A bolo
rozhodnuté.

Kto vám najviac pomohol v za!iatkoch vá%ho
pôsobenia v Záhorskej Bystrici?
Mohla by som spomenú* x $udí, ale strávili by
sme tu cel! de&. Mnohí. Ale najviac mi pomo#
hol môj man)el.

Ste sú!as+ou najsledovanej%ej televízie. Do$
siahli ste u" svoj vrchol alebo máte e%te ne$
jaké vy%%ie ambície?
Momentálne nemám ambíciu dosta* sa nie#
kam .alej, u nás to v podstate ani ve$mi nej#
de. Mô)ete pracova* na sebe ako redaktor,
editor alebo by* vo vedení redakcie. Ni" me#
dzit!m nie je. Na to ale treba ve$a skúsenos(,
a tak trochu sa ako %éf aj narodi*. No %éfom
nie je "o závidie* a dnes u) vôbec nie. Navy%e
ja teraz z médií odchádzam.

U" ste to na!rtli, onedlho vás !aká "ivotná
zmena – bude z vás mami!ka. Nebude vám
ch'ba+ pracovn' zhon v redakcii?
Pri die*a' bude toho zhonu asi e%te viac. !

Po!as kariéry ste za"ili nieko,ko kurióznych
situácií aj s teraj%ím premiérom Robertom
Ficom. Napríklad vás pozval na víno. 
Áno, my na seba máme %*as'e. O tom víne
písal aj bulvár. Bohu)ia$, nev%imol si, )e to bo#
la jeho odpove. na moju otázku, pre"o sa u)
po nieko$k!krát nemá "as stretnú* s $u.mi,
ktorí pri%li protestova* pro' pezinskej skládke
pred úrad vlády. To hovorí o poli'kovi ve$a.
A áno, inokedy som ho nazvala pánom Dzu#
rindom, hoci na Dzurindu som sa chcela len
p!ta*. S Dzurindom som si tie) u)ila svoje.
Raz som z neho v 'tulku spravila predsedu
SMER#u. A "uduj sa svete, nikto z SDKÚ ani
Smeru sa nes*a)oval. Takéto smutno#smie%ne
„kiksy“ sa stávajú – hlavne ke. sa ponáh$ate.
Bohu)ia$, slovenská )urnalistika kríva pre
ove$a vä"%ie novinárske pre%$apy...

Katedra "urnalis#ky oslavuje svoje 60.
v'ro!ie. (o by ste jej za"elali k okrúhlemu
jubileu?
Prajem katedre, aby vychovala novinárov,
ktorí budú pou)ite$ní pre trh. Aby z nej vychá#
dzali )urnalis', ktorí budú dodr)iava* e'ck!
kódex a za ktor!ch sa katedra nebude musie*
hanbi*.

Katarína Kukurová
Róbert Bu!ek
Foto: archív Silvie Krpelanovej

Hoci ju na !urnalistiku zaviala náhoda, dnes je z nej politická
redaktorka. Hovorí o sebe, !e je perfekcionistka a hnevá ju ka!d"
„kiks“. Aj taká je absolventka Katedry !urnalistiky Filozo(ckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Krpelanová
(rod. P'a#ková). Tvrdí, !e keby nemala okolo seba )udí, ktorí ju
podporujú a mu!a, ktor" netrvá na teplej ve#eri, naplno by
svoju prácu robi$ nemohla. B"valá novinárka tla#ovej agentúry
SITA a denníka SME, dnes redaktorka TV Markíza si u! #oskoro
vyprázdni zásuvky a uprace pracovn" stôl. Kariéru vymení za
materstvo. Nielen o tom sme sa zhovárali so Silviou Kr-
pelanovou. Kde inde ako v parlamente.

*kola ma prinútila
nájs& si prácu
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Lucia Kubo!ová-Virostková

Som rozhlasov$ #lovek
Pri va%ej profesii ste boli nútená ve,a cesto$
va+ a spoznáva+ nové kultúry. Ako ste to
zvládali u" v %tudentskom veku? 
Myslím si, )e v mladom veku je to najlep%ia
skúsenos*, akú "lovek mô)e získa*. U) po"as
%túdia som bola na trojmesa"nom novinár#
skom pobyte v Holandsku a to naozaj v%et#
k!m odporú"am. 1lovek získa in! poh$ad na
mnohé veci a zis(, )e Slovensko nie je pupok
sveta. Stáva sa tolerantnej%ím a otvorenej#
%ím. 

Po %túdiu ste sa do spomínaného regiónu –
u" ako rozhlasová spravodajky*a – opä+ vrá$
#li. Svoj profesijn' "ivot ste osudovo spojili
s Európskou úniou. V ak'ch farbách vidíte
jej budúcnos+?
Dúfam, )e sa postupne bude dari* odstra&o#
va* chyby a lep%ie vyu)i* to dobré, "o prinies#
la. Myslím, )e niektorí Slováci ve$mi r!chlo
zabudli na pocit, ke. nám hrozilo, )e zostane#
me s Bulharskom a Rumunskom jedinou kra#
jinou v regióne mimo EÚ. Dnes máme to
%*as'e, )e mô)eme Brusel kri'zova* zvnútra,
"o je na%e legi(mne právo aj povinnos*. Ke.
som e%te pre Rádio Twist informovala o prís#
tupovom procese, bola som idealistka a kri#
'ckej%í poh$ad som naberala postupne. Asi
najviac som precitla po návrate na Sloven#
sko – zdá sa mi, )e mnohé veci spojené s kon#
krétnymi ob"anmi sa v in%'túciách rie%ia ako
vo vzduchovej bubline. Ale stále som za EÚ
v.a"ná a dúfam, )e pre)ije.  

Aká bola va%a spolupráca s bruselsk'mi úrad$
níkmi v porovnaní s t'mi slovensk'mi?
V podstate rovnaká, na oboch miestach sa na#
%li $udia viac i menej otvorení pre rozhovor
a sprostredkovanie informácií "i ich %ikovné za#
kr!vanie. V prípade niektor!ch hovorcov bol
mo)no v európskych in%'túciách profesionál#
nej%í prístup v tom, )e vedeli na niektoré témy
reagova* promptne a bez toho, aby iba pre"í#
tali "i odrecitovali reakciu, ktorú im schválilo
ich vedenie. Aj samotní úradníci boli ochotne#
j%í posunú* informácie o7 record. Azda preto,
)e v kolose in%'túcií a pri ich nadnárodnom
charaktere necí'li tak! tlak zhora.

V jednom rozhovore ste povedali, "e v Bruseli
reportér !asto nemal !as dosta+ sa veci na
kore*, a tak iba k-zal po povrchu. Vpl'valo to
na jeho v'kon?  
Ob"as som z tejto povrchnos' nemala dobr!
pocit, ale na%*as'e som po"as celého pobytu
pracovala aj pre portál EUobserver, kde boli
objavy zalo)ené na hlb%ej anal!ze. Povrchnos*
sa prejavila skôr pri dennom rozhlasovom
spravodajstve v jeden a pol minútov!ch repor#
tá)ach na rôzne témy, ktor!ch som musela vy#
chrli* aj nieko$ko denne. Kompenzovala som si
to zameraním sa na témy zaujímavé pre slo#
vensk!ch posluchá"ov a ob"as aj cez publicis#
'cké príspevky v relácii ,túdio svet.

V roku 2008 ste boli za sériu rozhlasov'ch
príspevkov na tému Maastrichtskej zmluvy
nominovaná na novinársku cenu, ktorú udelil
Európsky parlament. Ako si spomínate na
túto skúsenos+?
Téma znie poriadne nudne, ale verím, )e cyk#
lus príspevkov o eure a o tom, ako chodia Bel#
gi"ania do Maastrichtu na marihuanu, tak!
nebol. Rada si spomínam najmä na nahá&a"ku
za „co7eeshopmi“ v Maastrichte, ktorého
starosta vysvet$oval, pre"o ich chcú presunú*
z centra mesta na okraj a ako pro' tomu
protestujú Belgi"ania, hoci je to vnútorná vec
Holandska. Bol to zaujímav! príklad na to, "o
priniesla nudná Maastrichtská zmluva pre
spoluprácu policajtov a sudcov v "lensk!ch %tá#
toch.   

Hovoríme preva"ne o rozhlasovej praxi. Nelá$
ka vás tá televízna?  
Vyskú%ala som u) noviny aj internetov! portál,
ale rozhlas je moja srdcovka. Myslím, )e som
rozhlasov! "lovek. Ke. som pri%la na internát
do Británie, prvá vec, ktorú som urobila, bola
tá, )e som z ta%ky vybalila rádio a zapla ho. A)
potom som sa za"ala vyba$ova* a prezlieka*.
Nemusím ma* televíziu, ale potrebujem rádio.
Do televízneho spravodajstva by som si u) ne#
trúfla, ale do moderovania televíznej diskusie
alebo prípravy televíznej publicis'ky by som
%la. Televízia je v%ak "asovo ve$mi náro"ná
a nie je vhodná pre "loveka, ktor! má rodinu.

Nemáte pocit, "e volanie po serióznom
spravodajstve je na Slovensku momentálne
#ché?

Nie, mám skôr opa"n! pocit. +udia chcú po"u*
seriózne informácie, mo)no len zábavnej%ou
formou. V)dy som )asla pri sledovaní správ na
BBC. Ko$ko v'pu a originality sa dalo vyu)i*
v tomto mienkotvornom médiu. Dúfam, )e sa
t!m smerom h!beme aj my. 

Povolanie novinára sa spája aj so zdravou dr$
zos+ou a" bezo!ivos+ou. To rozhodne nie je
vá% prípad – ako ste naberali zdravé sebave$
domie?
Ur"ité schopnos' si "lovek vybuduje "asom.
Napríklad pri komunikácii. Inak sa rozpráva
s be)n!mi $u.mi o be)n!ch problémoch a inak
dotla"í poli'ka, aby odpovedal na otázku. Ja
istotne nebudem patri* medzi najsebavedo#
mej%ích, ale aj na tom sa dá popracova*. Ni"
nie je stratené, ak je "lovek 'chej a plachej
povahy. Svojich snov sa netreba vzda*. 

Dopomohla vám k získaniu potrebnej drzos#
aj %kola?
Nie, drzos* prichádza s praxou a sebavedomím.
,kola vám mô)e pomôc* s nadobudnu(m
potrebn!ch prak'ck!ch zru"nos(, ale na prax
vás najlep%ie pripraví len prax. Najprv som bo#
la dos* prekvapená, )e %kola je zameraná viac
teore'cky, no s odstupom "asu som pochopila,
)e univerzitné vzdelávanie musí by* uchyte#
né aj o teore'ck! základ. Mám v%ak pocit, )e
teória na slovensk!ch %kolách je zameraná
"isto na memorovanie, a nie na vyu)i'e zís#
kan!ch poznatkov v praxi. Fakty majú v!znam
len vtedy, ak slú)ia ako podklad pre argument. 

Pochádzate z Oravy, a tak ste pravdepodobne
b'vali na internáte. Vyskú%ali ste si tam aj
rozhlasové %túdio? 
Áno, bolo to vysielanie %tudentov pre %tuden#
tov v Mlynskej doline. Ke. "lovek pre%iel kon#
kurzom, mohol si vymyslie* vlastnú reláciu. Ja
som mala reláciu Luciine oko a bol to tak! sú#
bor fejtónov o %tudentskom )ivote. Raz som
tam mala aj vzácneho hos*a, Júliusa Sa'ského,
"o bolo pre m&a naozaj ú)asné. Bol naozaj
skvel!. Spomínam si, ako pri%iel do %túdia
a %tuden' mu doniesli zavárané "u"oriedky.  

Na renomovanom literárnom portáli literar$
nyklub.sk bol uverejnen' vá% poviedkov'
debut Dve svadby a !ajka. Máte trvalé proza$
ické ambície?  
Je to skôr tú)ba ako ambícia. Skúsila som si ju
"iasto"ne naplni* po"as materskej dovolenky,
ale musím prizna*, )e literatúra je ove$a *a)%ia
ako novinár"ina. Pre novinára je jazyková for#
ma dôle)itá, ale základ je informácia. Ak je
pravdivá a zaujímavá a novinár ju dobre komu#
nikuje, misia je splnená. V literatúre je mo)né
v%etko, ale zárukou nie je ni". A aj ke. moja
poviedková prvo'na bola uverejnená – dokon#
ca vy%la aj v ma.arskom literárnom "asopise –
za'a$ som oh$adom svojich literárnych mo)#
nos( skôr skep'cká.  

Miriama Králiková
Peter Ligas
Foto: Elitsa Vutcheva

Narodila sa v Ni!nej v roku 1978. Katedru !urnalistiky absolvo-
vala v roku 2002, pri#om u! v predposlednom ro#níku sa jej po-
darilo dosta$ na stá! do národnej rady a prispieva$ do #asopisu
Parlament. -al%í rok u! pracovala v rádiu Twist, kde sa po
prv"krát stretla so zahrani#n"m spravodajstvom, ktoré u! ne-
opustila. Svoje renomé si vybudovala predov%etk"m ako spravo-
dajky'a Slovenského rozhlasu v Bruseli a tejto verejnoprávnej
zna#ke ostala verná ako redaktorka pre ekonomiku a európske
zále!itosti dodnes. Ako sama tvrdí, miluje hovorené slovo, o #om
nás presved#ila profesionálnym a úprimn"m vystupovaním.
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Diana Ma!lejová

(o teraz robíte?
Moja práca je rozdelená na dva okruhy. Hlav#
n!m okruhom je novinár"ina, predov%etk!m li#
teratúra a literárna kri'ka. Druh!m okruhom je
predcvi"ovanie pilatesu. Pohyb a prevetranie
hlavy sa mi skvele dop4&ajú.

Novinárstvo je dos+ sedavé zamestnanie.
Okrem toho, )e je to sedavá práca, je aj dos*
samotárska. Pracujem na vo$nej nohe, mám te#
da nieko$ko zamestnávate$ov. Vä"%inou robím li#
terárnu kri'ku a rozhovory, pri "om som
v podstate stále sama.

Pracujete teda preva"ne z domu a svoje
príspevky zasielate do redakcií?
Áno, mám s nimi dohodnuté balíky materiálov,
ktoré im musím odovzda*. Napríklad tri recen#
zie a dva rozhovory mesa"ne.

Ve,a ,udí si zvolí povolanie novinára práve pre
"ivot na vo,nej nohe. Nie je to v%ak náro!nej$
%ie ne" práca na pln' úväzok?
8a)%ie to je, ale závisí to od povahy. Ja som u)
v druhom ro"níku na )urnalis'ke  mala asi tri
práce. Ke. som do%tudovala, tak som dostala
ponuky aj na pln! úväzok. Nevedela som si v%ak
predstavi*, )e by som mala ka)d! de& o ôsmej
ráno prís* do kancelárie, sadnú* si za po"íta"
a písa* stále len pre jedného vydavate$a. Takto
mi to vyhovuje. Je to síce náro"nej%ie na pre)i#
'e, ale ke. je "lovek zodpovedn!, pracovit!
a ne"aká, )e mu z profesie.sk spadne zamest#
nanie, tak sa dá uchy'*.

Ako túto va%u vo,nos+ vnímajú vydavatelia?
Nechceli by na vás ma+ exkluzívne práva?
V tla"ovom sektore, kde pôsobím, sa mi to ne#
zdá také prísne. Okrem toho, na vo$nej nohe je
nás viac a teraz je pre )urnalis'ku tak zlá situá#

cia, )e niektorí vydavatelia sú aj radi, )e ma ne#
musia posadi* do kancelárie a, bohu)ia$, pla'*
za m&a v%etko, "o by mali.

Aké témy naj!astej%ie spracovávate?
Na literárny server kniho)út.sk robím literárne
recenzie a rozhovory so spisovate$mi, pri"om
knihy aj spisovate$ov si vyberám preva)ne sa#
ma. Rovnakú kombináciu pripravujem aj pre
Kni)nú revue, pre In.Ba vyrábam literárnu rub#
riku a ob"as aj tak variujem, )e kde#tu nie"o
po%lem. Do Adamka pí%em rozprávky a v!znam#
nú "as* mojej práce tvorí móda. O tej pí%em pre
%tvr*ro"ník Season Report. Je to ve$mi pekná
práca, celkom relaxujúca, aj ke. raz za tri me#
siace musím odovzda* pomerne slu%n! balík
dvadsia'ch "lánkov. Pí%em sem o móde, ktorú
pova)ujem za umenie.

Pre!o ste sa rozhodli pre %túdium "urnalis#ky?
V)dy som mala písanie rada a nevedela som si
predstavi* ni" iné, "o by som robila. Tú)ila som
by* novinárka, spisovate$ka a )iadna iná mo)#
nos* ako )urnalis'ka sa mi u) za mlad!ch liet
nenaskytala.

Svoju vo,bu teda ne,utujete.
Ur"ite nie. Ja som si nikdy nemyslela, )e %kola
by mi mala nie"o nalia* do hlavy. Na mnohé
predmety a vyu"ujúcich v%ak spomínam dobre
a to je tak pod$a m&a úplne v%ade. V%imla som
si, )e (, ktorí u) po"as %koly pracovali a sna)ili sa
vyprofilova*, svoju vo$bu ne$utujú.

Vedeli by ste vymenova+ niektoré osobnos# na
katedre, ktoré na vás zanechali dojem, ktoré
vás pozna!ili?
Zaujímavá bola pre m&a osobnos* takzvaného
tajomného mu)a – docent Val"ek. Paradoxne,
aj ke. som vtedy mnoh!m veciam z jeho pred#
ná%ok nerozumela, ve$a som si zapamätala
a nikdy na&ho nezabudnem. 2alej profesorka
Sera-nová, aj ke. to$ko, "o som sa natrápila
s dejinami som sa nikdy predt!m, ani potom
v %kole nenatrápila!. Ve$mi dobre spomínam
aj na doktorku Krí)ovú. Ona mi dala ve$a aj $ud#
sky, je pod$a m&a tak! správny dobr! "lovek,
ktor! ma v %kole "o h$ada*. Na konci %túdia som
si ako vedúcu diplomovej práce vybrala docent#
ku Hlav"ákovú a mô)em poveda*, )e mi ako %ko#
lite$ka ve$a dala. Nau"ila ma pracova* s textom
aj s vedomos*ami. To, "o som získala pri diplo#
movej práci, sa nedá porovna* s bakalárskou.

Ve,a ,udí si "urnalis#ku vyberá pre prácu
v spravodajstve. Vás to nikdy nelákalo?
Nie, pre m&a to je len sprostredkovávanie infor#
mácií, "o je príli% málo krea(vna práca. Okrem
kultúry ma v podstate )iadna iná oblas* profe#
sionálne nezaujíma.

Sledujete spravodajstvo? Mal by sa !lovek
udr"iava+ v obraze?
Novinár z hociktorej oblas' by mal ma* v%e#
obecnú inteligenciu a mal by si ju aj rozvíja*. Ja
som si napríklad v posledn!ch mesiacoch obno#
vila preukaz do univerzitnej kni)nice
a samo%túdium ma ve$mi nap4&a.

Myslíte si teda, "e by bolo dobré urobi+ zo "ur$
nalis#ky dvojkombináciu aj s in'm odborom
ako to bolo kedysi?
Vtedy to bolo pod$a m&a dobré. Pre m&a bol
napríklad magistersk! stupe& dos* teore'ck!,
skôr by som presunula v%etku teóriu do bakalár#
skeho %túdia a potom by som u) len %tudentov
%pecifikovala do niektorej oblas'. Mnohí "er#
stvo vy%tudovaní novinári sme sa 'e) zhodli, )e
"asto vôbec nevieme, aké zmluvy si vybavova*,
"o v praxi znamená napríklad práca na )ivnos*.
Zi%iel by sa aspo& jeden semester tak!chto
prak'ck!ch informácií.

Vydali ste knihu krátkych poe#cky laden'ch
útvarov s názvom Aj o vetre. Ako ste sa dostali
k písaniu literatúry?
V detstve som ve$a písala. Potom i%lo umelecké
písanie trochu do ústrania, no na vysokej %kole
sa to vo mne opä* otvorilo. Pamätám si pres#
ne, kedy som napísala prvú poviedku. Bolo to
v zimnom období, pr%alo a ja som nastúpila do
trolejbusu, kedy mi napadla. Pri%la som do pod#
niku, napísala som prvú poviedku a potom to u)
i%lo.

V knihe predos#erate nezvy!ajn' poh,ad na
situácie, ktoré sú v%ak preva"ne ka"dodenné.
Mám ve$mi rada jednoduchos* v literatúre.
Presne ako Hemingway, ktor! popisoval princíp
$adovej kryhy. 1itate$a pod$a m&a treba necha*
prem!%$a*, nevnucova* mu názory alebo my%#
lienky. Ke. pí%em, tak mám pocit, )e iba odzr#
kad$ujem ur"ité obrazy a sna)ím sa do toho
vlo)i* nejakú náladu.

Ako ste postupovali pri redigovaní a vydávaní
knihy?
Jednu dobu som za"ala cí'*, )e jedna kapitola
je uzavretá. Rozposlala som to pár vydavate$#
stvám, z ktor!ch sa mi okrem in!ch ozvala Sofa,
ktorá sa mi v)dy pá"ila v.aka knihám, ktoré vy#
dávajú. Bol v%ak trochu problém s peniazmi,
preto)e vydanie knihy bolo potrebné zapla'*.
Poslala som teda mo)no aj pä*sto mailov po
rôznych firmách a bankách so )iados*ou o po#
moc. +udia okolo m&a si vtedy klepali na "elo,
)e sa mi to ako debutantke v )iadnom prípade
nepodarí, ale jedna firma sa ozvala a zaspon#
zorovali mi to. V.aka tomu kniha vy%la.

Vo svojej tvorbe sa venujete aj de+om, pí%ete
rozprávky do mesa!níka Adamko. Neplánujete
ich vyda+ aj kni"ne?
Práve sa v 1echách pripravuje vydanie mojej
detskej rozprávkovej knihy. Do 1iech som tú
rozprávku poslala len tak pokusne, ale do
troch – %tyroch dní sa mi ozvali tri vydavate$#
stvá, "o na Slovensku niekedy trvá aj mesiace
(aspo& mne). Koncom tohto alebo za"iatkom
budúceho roka by mala kniha vyjs* simultánne
v "eskom aj slovenskom jazyku, no kvôli tomu
sa vydávanie dos* vle"ie. Pamätám si, ako som
raz hovorila pánu Bre"kovi, )e vydávam knihu
a on mi odve'l, )e kniha je *a)k! pôrod !.
Mal pravdu.

Kris&na Hudeková
Foto: archív Diany Ma%lejovej

Rozhovor s.Dianou Ma%lejovou sme robili v.kaviarni, ktorú
naz"va svojou prenesenou pracov'ou. Rodená Bratislav#anka
prispieva do viacer"ch periodík najmä o.literatúre, ktorú aj sama
tvorí. Vo vydavate)stve Sofa jej vy%la zbierka poviedok Aj o.vetre.
Do mesa#níka Adamko pí%e detské rozprávky, ktoré plánuje
vyda$ aj kni!ne.

Kniha je &a"k$ pôrod
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René Medzihradsk#

V Iraku sme museli
jazdi& v opancierova-
n$ch autách
Pre!o ste sa rozhodli %tudova+ "urnalis#ku?
Tá my%lienka vo mne skrsla asi v polovici gym#
názia. Stra%ne ma pri*ahoval televízny svet,
ktor! som si na vlastnej ko)i vyskú%al v regio#
nálnej televízii v Bardejove. 3urnalis'ku som
bral ako akúsi vstupenku, aby som mohol ro#
bi* novinára. Okrem UK som si dal, samozrej#
me, prihlá%ky aj inam, ale v%etky boli rovnako
zamerané, napríklad som si dal prihlá%ku na
masmediálnu komunikáciu. 3urnalis'ku v Bra#
'slave som pova)oval za „top“ a ke. ma prija#
li, neváhal som ani minútu. 

Ke) ste spomenuli regionálnu televíziu, akú
funkciu ste tam zastávali?
Robil som tam s kamarátmi, upozor&ovali sme
na problémy mesta takou hravou, humornou
formou. Tam som si prv!krát vyskú%al stand#
upy, zahlásenia, písanie scenárov a tak .alej.
Mali sme asi %estnás* "i sedemnás* rokov
a zis'li sme, )e práca v médiách nie je taká
jednoduchá, ako sme si mysleli. Kamará' sa
nakoniec za"ali ubera* in!m smerom, no m&a
to chy'lo.

Mnohí %tuden#, ktorí sem prídu z v'chodu,
sa stretnú s t'm, "e ich v televízii alebo v rá$
diu odmietnu pre ich v'razn' prízvuk. Stretli
ste sa aj vy s t'mto problémom?
Ja som mal 'e) tento problém, je to pochopi#
te$né, ke.)e "lovek odjak)iva )ije v tom regió#
ne. No na katedre sme na tom pracovali a ono
to samé odi%lo. 

Po!as %túdia ste praxovali v agentúre SITA,
v TV Centrum aj v Slovenskej televízii, ako
tam prebiehala va%a prax?

,tuden' katedry majú nálepku, a tak majú
dvere do agentúr i redakcií jednoducho otvo#
rené. Asi by som sa mal trochu vrá'* a pove#
da*, )e kedysi som chcel robi* %portového
redaktora, ke.)e som desa* rokov hrával sú#
*a)ne hádzanú. V agentúre SITA som aj robil
%port, no potom, ke. som bol v STV, v televízii
JOJ a nakoniec v TA3, sa mi viac zapá"ilo do#
máce spravodajstvo. ,port stále milujem, no
domáce spravodajstvo je pestrej%ie. ,port je
o tom: niekto dá gól, niekto nedá gól, no na#
príklad v poli'ke to nie je také jasné, a tak je
to zaujímavej%ie.

Ste známy t'm, "e sa podrobne zaoberáte ro$
zli!n'mi kauzami, napríklad poli#ck'mi, ale
niektoré témy zasahujú aj organizovan' zlo$
!in a sú pova"ované za rizikové. Ako sa na to
pozeráte?
Nikdy cielene nevyh$adávam nejakú senzáciu,
v)dy si rad%ej v%etko overím, lebo sa mi viac#
krát stalo, )e som nie"o nato"il a potom som
mal telefonáty typu: „Ako si si to dovolil?!“.
Preto sa v)dy sna)ím da* priestor obidvom
stranám, v%etk!m zainteresovan!m, aby som
sa nemusel bá* toho, )e by niekto mohol na#
padnú* moju objek'vitu.

Ako inak, okrem overovania informácií, sa
e%te pripravujete na nakrúcanie reportá"í?
V%etko sa to za"ína de& pred nakrúcaním. 1lo#
vek musí vymyslie* tému, zvá)i*, "i je to mo)#
né nakrú'*, "i má dostatok respondentov, "i
bude mo)né ís* v ten de& do terénu a tak .a#
lej. Ve"er predt!m sa mi v%etko mie%a v hlave
a na druh! de& mám u) v mysli hotov! scenár,
tak len zis*ujem nejaké detaily a telefonujem
respondentom. Samotné nakrúcanie v teréne
je u) len bodka za t!m v%etk!m. Av%ak, ak ma
vy%lú k nejakej nehode alebo po)iaru, to sú
iné prípady. Vtedy rie%ime v%etko na mieste.

Moderujete aj reláciu T'"de*, ako by ste ju
popísali nieko,k'mi vetami?
T!)de& som prebral po kolegyni pred vy%e ro#
kom, je to tak! preh$ad toho, "o sa za t!)de&
udeje. V%etko si pripravujem sám za pomoci
reportá)í od kolegov. Som dramaturg, scená#
rista i moderátor. Poz!vam si aj hos( a v)dy
som rád, ke. je niekto v nede$u ve"er ochotn!
prís* (smiech). 

Zaoberáte sa #e" témou polície a armády.
V tomto smere ste absolvovali pár ciest na
Blízky v'chod. V !om spo!ívali #eto náv%tevy?
V Afganistane som bol s vládnou delegáciou
na základni v Kandaháre, kde boli na%i vojaci.
I%lo o tradi"nú predviano"nú náv%tevu, na kto#
rej prezident nav%(vi vojakov a odovzdá im
dary. Ke. sa mi naskytla ponuka tam ís*, aj
ke. som vedel, )e to so sebou nesie isté riziko,
prik!vol som a mô)em poveda*, )e je to jeden
z mojich najlep%ích zá)itkov. Dokonca som si
predstavoval, )e by som tam pôsobil ako ko#
re%pondent. M&a to') nebaví vysedáva* v re#
dakcii. 3urnalis'ka pre m&a znamená by*
v teréne, a nie sedie* za stolom.

Spomínate, "e ste vopred vedeli, "e ide o rizi$
kovú zónu. Aj ste sa osobne stretli s nejak'm
nebezpe!enstvom?
V Afganistane nám vojaci vraveli, )e bombové
a raketové útoky sú na dennom poriadku. Ka)#
d!ch desa* metrov tam mali betónové bunkre,
kam sa pri útokoch skr!vajú. Oni to u) brali
ako nie"o úplne normálne. Ukazovali nám ho#
ry, z ktor!ch rebeli odpa$ujú rakety na ich zák#
lad&u. Vojaci mali na základni dokonca stenu,
na ktorú si kreslili "iarky, ktoré symbolizovali,
ko$ko útokov u) pre)ili, a táto stena bola u)
úplne plná. Irak bol v%ak in!. V Afganistane
sme sa pohybovali len po tej základni, tak)e
"lovek sa mohol cí'* rela(vne v bezpe"í, ale
v Iraku sme boli priamo v meste – v Bagdade.
U nás je normálne, )e sa mô)eme prejs* po
ulici, no tam nie. Pohybova* sme sa museli
v opancierovan!ch autách s nepriestreln!mi
sklami, okná v hoteli sa nedali otvori*, v%ade
dookola boli ozbrojení vojaci v kuklách, a to
ani nespomínam, )e v 'eni bolo vy%e 40 stup#
&ov. 

Ako spomínate na svoje za!iatky v TA3?
Na katedre som nav%tevoval televízny ateliér.
Viedla ho doktorka Darina Va%i"ková, ktorá
nám povedala, )e do TA3 h$adajú nov!ch $udí.
Podarilo sa mi prejs* konkurzom, vtedy bol
%éfredaktorom Alfonz ,uran a som mu dodnes
v.a"n!, )e mi vtedy dal %ancu. Ako ka)d! som
za"ínal na tzv. reportérskej slu)be, "o zname#
ná by* ak!msi asistentom v redakcii. To mi
dalo základ. Zis'l som, "o sa v televízii od "lo#
veka o"akáva, a ke. som o rok za"al sám na#
krúca*, u) som nebol tak! vystresovan!, lebo
som vedel, ako "o funguje. V TA3 je skuto"ne
skvel! kolek(v a ke. do& "lovek raz príde, u)
je ve$mi *a)ké odís*. 

Prácu novinára nie je jednoduché zosúladi+
s rodinn'm "ivotom. Predsa len "urnalis# ne$
majú pravidelnú pracovnú dobu a !asto
pracujú „od nevidím do nevidím".  Ako sa na
to pozeráte?
Ono by sa to aj dalo zosúladi*, no problém je
v tom, )e aj ke. "lovek ide po práci domov, on
tou prácou )ije. Toto zamestnanie je ist!m
spôsobom )ivotn! %t!l. Napríklad aj ke. som
niekde na dovolenke s priate$kou, tak stále
sledujem spravodajstvo a u) jej to aj niekedy
ide na nervy (smiech).

Viackrát ste spomenuli, "e !lovek musí by+
novinárom telom i du%ou, myslíte si teda, "e
%túdium "urnalis#ky je v tomto prípade nevy$
hnutné? Nesta!í ma+ k tomu len vz+ah?
,túdium )urnalis'ky je ak!msi odrazov!m
mos(kom. Na katedre som sa dozvedel veci,
ktoré sú skuto"ne potrebné a vyu)ívam ich
doteraz a nesmiem zabudnú*, )e medzi
spolu)iakmi som stretol aj mno)stvo skvel!ch
$udí. Tá %kola nám tak'e) dávala ve$a slobody,
a tak sme mali ve$a mo)nos( pri"uchnú* si k
praxi. Bez %túdia by som rozhodne nebol tam,
kde som teraz.

Slavomír Held
Foto: archív televízie TA3

René Medzihradsk" ukon#il magisterské %túdium na katedre
!urnalistiky Univerzity Komenského v roku 2009. Od roku 2007
pôsobí v televízii TA3, kde sa %pecializuje na domáce spravo-
dajstvo. Vo svojich reportá!ach sa zameriava najmä na kauzy
a policajnú tematiku a u! vy%e roka moderuje reláciu T"!de'.



absolventi

25

60 interview

Mária Miková

Pre!o ste sa rozhodli %tudova+ "urnalis#ku?
Bola som mal! knihomo$, ktorého otcova
sestra nau"ila "íta* kni)ky e%te pred nástu#
pom do %koly. Takmer celé rodinné príbuzen#
stvo ku mne pristupovalo systémom, )e raz
budem pokra"ova* v %$apajach pradeda Pet#
ra I$kovi"a (z vetvy Dion!za I$kovi"a), ktor!
pri%iel do Bohom zabudnutej dediny na v!#
chodnom Slovensku %íri* ako u"ite$ osvetu.
Plánovali zo m&a ma* u"ite$ku, ale láska ku
knihám, ktoré som si sama vyrábala a ilus#
trovala, odovzdanie sa "asopisu, ktor! sme
vydávali na Gymnáziu v Starej +ubovni, roz#
hodlo, )e pôjdem na )urnalis'ku.

Po absolvovaní "urnalis#ky ste sa rok veno$
vali %túdiu %paniel!iny v Madride, neskôr
ste pracovali pre mesa!ník Slovák v Ame$
rike, ktor' má redakciu v New Jersey. Ako
ste vnímali rozdiely medzi novinárskou prá$
cou v zahrani!í a u nás?
Práca v mali"kej redakcii, ktorá informáciami
z Ameriky a zo Slovenska udr)iavala v sloven#
skej, najmä tej povojnovej komunite vz*ahy
a kontakty, sa nedá porovna* s profesionali#
tou a technick!m vybavením celosloven#
sk!ch periodík. Podobne ako v prípade
Madridu, aj New York bol pre m&a zaujímav!
najmä z jazykového poh$adu. Do redakcie
v Passaicu v New Jersey som sa nanomino#
vala samozvane, ako kedysi v prvom ro"níku
na )urnalis'ke do Smeny, a tak ako som bola
v.a"ná  redaktorom, )e mi dali %ancu u"i* sa
za pochodu, mi nezatvoril dvere pred nosom
ani %éfredaktor Slováka v Amerike Ján Holl!

a dovolil mi prispieva*, robi* korektúry.
Zoznámil ma s mnoh!mi zaujímav!mi osob#
nos*ami, mnoh!mi potomkami vys*ahova#
n!ch Slovákov, ale aj s podrobn!m archívom
slovenského vys*ahovalectva, preto)e
v Passaicu, kde majú sídlo noviny, je  boha#
t! archív t!ch, ktorí pred mnoh!mi rokmi
museli opus'* svoj domov.   

Ako s odstupom !asu hodno&te v'hody
a nev'hody tohto povolania? 
V ka)dej )ivotnej etape asi trochu inak. Ako
za"ínajúca „novinár"i"ka“ som mala pocit, )e
toto povolanie je môj svet. Dáva mi vo$nos*
a slobodu, a pritom mo)nos* neustále sa
vzdeláva* a cestova*. Bohu)ia$, nebola som
e%te zru"ná v tomto nádhernom, ale ná#
ro"nom remesle. Skôr som za t!m h$adala
v!hody, zra&ovali ma nev!hody, ktoré pri#
chádzali s t!m, )e ste v neustálom pokluse,
ale svoje povolanie som vnímala ako bláz#
niv! v!let. Hádam a) po tridsiatke, ke. som
sa stala matkou, som si za"ala uvedomova*,
)e aj ke. nemám trpezlivos* a chu*, nemô#
)em necháva* detaily napríklad na korek#
torky. U"ila som sa plánova*, pripravova* sa
na rozhovory a s textom pracova* tak, aby
som neodovzdala polotovar. Aj teraz, prav#
da)e, stále vnímam v%etky v!hody aj nev!#
hody, za mnohé spomeniem mo)nos*
stretáva* sa s $u.mi, ktor!ch by ste inak
nestretli. Je tu ve$k! stres a chaos, "o v%ak
teraz, u) dvadsa* rokov od skon"enia )urna#
lis'ky, vidím, je to, )e novinár"ina, a najmä
tá v Slovenke, ma nau"ila ve$kej pokore.
Niekedy sa pris'hnem, )e krá"am okolo kat#
edry )urnalis'ky na ,túrovej ulici a s láskou
myslím na profesorov, ktorí tam u"ia, ale aj
ktorí u) tam nie sú. 2akujem za v%etko, "o
ma nau"ili a najmä za to, )e popri v%etkej tej
aser'vite do m&a vt4kali aj zásadu, aká je
dôle)itá e'ka a )e sú hranice, ktoré musíte
re%pektova*. 

Ako vyzerá vá% be"n' de* v redakcii?
Mo)no to trochu pre)eniem, ale ani jeden
de& v redakcii nie je rovnak!. ,éfredaktor má
síce isté privilégiá, na rozdiel od redaktorov,
ale, aspo& v mojom prípade je to tak, )e som
tu ako orol, ktor! striehne na nedostatky – aj
ke., pravda)e, stane sa, )e chyby sa nájdu.
Od rána telefonujem. Bu. s riadite$kou vy#
davate$stva, s ktorou si delíme prácu, alebo
som v kontakte s redaktormi v teréne. Cho#
dím na pracovné stretnu'a, "ítam hádam
v%etky noviny a som na aktuálnej vlne, "o
znamená, )e mám pripravené nielen nad#
"asové témy, ale k!m neodídeme do tla"e,
pozerám internet, televíziu a p!tam sa
redaktorov, "i sa nie"o nedeje, "o mô)eme
s'hnú* zachy'*. V podstate sme v perma#
nentnom strehu, trochu otrokom:#) informácií
a v)dy pod tlakom, aby sme odi%li na"as do
tla"e a aby tla"iari vy%li dobre s "íslom. Môj

ka)dodenn! kolobeh vyzerá z poh$adu
be)ného "loveka, ktor! má pevn! pracovn!
"as, ur"ite ve$mi chao'cky, ale mne to vy#
hovuje. Je to môj )ivotn! %t!l. Mám v)dy na
zreteli, komu "asopis ponúkam. Hoci nieke#
dy, ke. ma po náro"nom dni "aká e%te
ve"er#ná akcia, sa pos*a)ujem, .akujem za
toto ú)asné povolanie.

Spomínali ste, "e máte mo"nos+ stretáva+ sa
so známymi osobnos+ami. Kto z nich vás naj$
viac oslovil? 
Táto práca ma nau"ila, )e ku ka)dému
"loveku pristupujem s úctou a báz&ou. Tak#
mer v%etci $udia, s ktor!mi som sa mohla
stretnú*, mi dali ve$a. Za mnoh!ch spome#
niem Michala Do"olomanského, s ktor!m
ma dal osud necel! rok pred jeho odchodom
dokopy. Stali sa z nás blízki priatelia, tak)e mi
povedal aj osobné veci, ktoré som v%ak, as#
po& si to myslím, nikdy nezneu)ila. T!)de&
pred svojou smr*ou mi telefonoval do redak#
cie, pre"o ako "lovek, ktor! je jeho priate#
$om, nezastavím besnenie, ktoré sa okolo
neho rozvírilo. Ve$mi t!m trpel, bol psychicky
na dne z bulvárnych 'tuliek, kde striehli na
jeho koniec. Bola som napokon %*astná, )e
som uverejnila jeho ostré vyhlásenie namie#
rené pro' akejko$vej $udskos' a e'ke, lebo
o nieko$ko dní zomrel. E%te predt!m mi polo#
)il otázku – Majka, naozaj mi s$úbite, )e to
vyjde? 3e ma Slovenka obháji pred prenasle#
dovaním? Nezmenili ste na mojom vyhlásení
ani "iarku? Ke. som mu pre"ítala 'tulok Zas#
tavte po$ova"ku na "loveka aj s mojím posto#
jom k celej  kauze, mala som pocit, akoby
mu nie"o *a)ké padlo zo srdca. 

.túdium "urnalis#ky u!í svojich
posluchá!ov rozpoznáva+ jednotlivé "ánre,
u!í ich zásadám novinárskej praxe... Akú
radu by ste dali %tudentom "urnalis#ky, ako
sa sta+ dobr'm novinárom?
Univerzálna rada neexistuje a paradoxne,
necí'm sa na to povolaná, aby som mohla
niekomu radi*. Stále som iba pe%iak, ktor! za
pochodu absorbuje mno)stvo informácií
a cenn!ch rád od in!ch, ove$a múdrej%ích
osobnos(. V ka)dom prípade, u"ím sa im by*
rovnocenn! partner, veri* si a dáva* zo seba
to najlep%ie. Tak)e mlad!m novinárom od#
kazujem – aby si vá)ili druh!ch, nepodce&o#
vali partnerov a zárove&, aby si verili, )e
zvládnu spracova* akúko$vek tému. Lebo
ka)dá, aj tá najnáro"nej%ia téma sa dá spra#
cova* cez osobit! uhol poh$adu. Dôle)ité je,
aby sa v nej "lovek nato$ko zorientoval, )e
obsahu témy uverí aj "itate$. 

Tereza Jur!íková
Foto: archív Márie Mikovej

V detstve bola mal"m knihomo)om, ktorého rodina nau#ila #íta$
u! pred nástupom do %koly. Na gymnáziu sa podie)ala na v"robe
#asopisu. V prvom ro#níku na !urnalistike v Bratislave za#ala
praxova$ v t"!denníku Smena. Po absolvovaní %túdia odi%la do
USA nabra$ skúsenosti v mesa#níku Slovák a u! nieko)ko rokov
úspe%ne stojí na #ele najstar%ieho !enského #asopisu na Sloven-
sku – Slovenka.

Novinár#ina ma na-
u#ila ve'kej pokore
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Lenka Miller-Mlyn"eková

Na!la som sa v public
relations
Pre!o ste sa rozhodli "ivi+ práve písaním?
U) ako malá %kolá"ka som ve$mi rada písala
a mojím ob$úben!m predmetom bol slovensk!
jazyk. U)ívala som si najmä hodiny slohu. Na#
vy%e, na základnej %kole som prispievala do
%kolského "asopisu a ako %iesta"ka som sa sta#
la sú"as*ou novovzniknutého %kolského rádia.
Po"as ve$k!ch prestávok sme )iakom, a takisto
aj u"ite$om, hlásili správy. Tie sa t!kali najmä
noviniek na %kole, no nech!bali ani perli"ky "i
básne. Neskôr, po"as strednej %koly, som za"a#
la prispieva* do na%ich miestnych novín Poprad
a aj do Podtatransk!ch novín. Pamätám si, )e
v)dy, ke. sa ma dospelí p!tali, "ím chcem by*,
ke. vyras'em, hrdo som hovorila – novinár#
kou. 

Rodi!ia vám nestáli v ceste? Nechceli ma+
rad%ej z malej Lenky pani doktorku? 
Nie, nechceli a nebránili mi. Práve naopak.
Odmala mi hovorili, )e %kola je to najdôle)i#
tej%ie a v%etko ostatné musí ís* bokom. Ke.
som im oznámila, "o chcem %tudova*, neboli
prekvapení, lebo moje tú)by poznali a asi im to
pri%lo prirodzené. Videli, )e to, "o robím, ma
baví. Pamätám si, )e moja mama ve$mi rada "í#
tala moje slohové práce pred celou rodinou.
Niekedy som sa a) hanbila a v duchu som si
hovorila – bo)e, u) zase ich "íta! 

Pochádzate z Popradu. Vymenili ste ka"do$
denn' poh,ad na slovenské ve,hory za bra$
#slavské mrakodrapy...
Poprad je nádherné mesto, ale pre m&a a)
príli% pokojné. V Bra'slave si ka)d! príde na
svoje. Pri v!bere vysokej %koly som sa
nerozhodovala len pre odbor, ale aj pre mesto,

v ktorom zakotvím. Kto uva)uje o práci v mé#
diách, mal by uva)ova* aj o mo)nos'ach praxe.
Takmer v%etci moji spolu)iaci u) po"as %koly
praxovali v médiách. Neviem si to predstavi*
napríklad v Ru)omberku...

Aká ste boli %tudentka? 
Nepatrila som k %tudentom, ktorí mali v indexe
zhora nadol samé A. Neznamená to v%ak, )e
ma %kola nebavila. Práve naopak. Boli pred#
mety, ktor!m som sa venovala aj nad rámec
%túdia. Napríklad som si na leto po)i"ala z kni)#
nice zaujímavé knihy na "ítanie. Mala som ra#
da najmä predmety Public Rela'ons, Inzercia
a reklama, Mediálny ateliér "i Fotografia. ,kolu
som mala rada aj preto, )e nám poskytovala
dostatok vo$ného "asu. Mohli sme tak nabera*
nové poznatky a skúsenos' z praxe. 

Koho z pedagógov ste si ob,úbili?
Doktorku Krí)ovú. Najmä pre jej profesionalitu,
rozh$ad a férovos*. Navy%e, doká)e zauja*.
Spomínam si, )e nás u"ila zahrani"nú poli'ku
a ke.)e ma poli'ka ve$mi nezaujíma, myslela
som si, )e mi tento predmet ni" nedá. M!lila
som sa. ,t!lom, ktor!m nám podávala nové
poznatky a informácie, vo mne vzbudila záu#
jem. Vá)ila som si aj odbornos* doktorky ,kva#
reninovej, doktorky Follrichovej, docenta
Sanda a .al%ích.

Obleky, spolo!enské %aty, vá"ne tváre a slzy
%+as#a. To v%etko patrí k promóciám. Aké má$
te spomienky na #e svoje?
Nie som zástancom $udí, ktorí si prídu vyzdvih#
nú* diplom na %tudijné oddelenie len v rifliach.
Promócie patria k ukon"eniu %túdia, a to naj#
mä na univerzitnej pôde. Navy%e, Univerzita
Komenského je zna"ka. Aj preto som rada, )e
som mala promócie. 

V sú!asnos# ste vedúcou redaktorkou !aso$
pisu Na%a univerzita práve na Univerzite
Komenského. Ako ste sa k tej práci dostali?
U) vo %tvrtom  ro"níku som za"ala pracova*
v tomto univerzitnom "asopise. Mo)no jedn!m
zo základn!ch krokov k tejto práci bol aj Web#
journal, teda internetov! portál katedry )ur#
nalis'ky, ktor! zalo)ila doktorka Bachletová
v "ase, ke. som bola %tvrtá"ka. Stala som sa
editorkou rubriky Kultúra a Vizuálne umenie.
Redigovala som a potom uverej&ovala na
webe novinárske prejavy, ktoré mi bu. poslali
spolu)iaci alebo kolegovia z katedry. A v pod#
state toto robím dodnes.

Ako vás prijali noví kolegovia?
Samozrejme, )e to nebolo na za"iatku $ahké.
Univerzita je svojim spôsobom konzerva(vna
a preto)e som mala ove$a star%ích kolegov,
nevedeli, ako ma majú prija*. Sledovaním
mojej práce v%ak postupom "asu zis'li, )e
robím veci dobre a kvalitne. Dnes ma berú,
dúfam, ako rovnocennú kolegy&u.

Po t'ch dlh'ch rokoch s perom a zápisníkom
v ruke, baví vás e%te novinár!ina?
Viac ako typická novinárska práca ma baví
public rela'ons. To je vlastne to, "o dodnes

robím. Nikdy by som si nepomyslela, )e public
rela'ons bude nie"o, "o budem robi*. Kedysi
som ani nevedela, )e nie"o také existuje. Av%ak
po prvom pri"uchnu( k tejto práci som zis'la,
)e je to ve$mi krea(vna práca a zah0&a aj novi#
nárske zru"nos'. 

(o je nápl*ou va%ej práce?
Public rela'ons spája ve$a oblas(. Na%e PR
oddelenie ("i)e po slovensky – vz*ahy s verej#
nos*ou) má na staros' vnútorné, ale aj vonkaj#
%ie PR univerzity. Vnútorné je zamerané na
%tudentov a zamestnancov. Vonkaj%ie na
médiá a verejnos*. Dobr! „piarista“ musí
vedie* písa* tak, aby oslovil cie$ovú skupinu.
Takisto musí vedie* komunikova* s $u.mi. Ja
napríklad komunikujem od %tudentov cez pro#
fesorov a) po vedenie univerzity. S ka)d!m z
nich v%ak treba hovori* inak tak, aby sme
získali informácie, aké potrebujeme. Ja sa za#
meriavam viac na vnútorné PR a kolegovia na
vonkaj%ie. 1asopis Na%a univerzita je okrem
webu najv!znamnej%ím médiom na univerzite,
cez ktoré komunikuje nielen vedenie so %tu#
dentmi a zamestnancami, ale aj fakulty medzi
sebou. Príprava "asopisu od návrhu obsahu,
cez tvorbu a editáciu textov, v!ber fotografií,
a) po korektúry grafick!ch náh$adov a prebra#
'e hotového vydania – je v mojej ré)ii. Dôle)i#
té na pozícii PR pracovníka sú aj organiza"né
schopnos', ke.)e ka)doro"ne pripravujeme
rôzne akcie, ako napríklad Univerzitná kvapka
krvi, "i zbierku hra"iek alebo kníh pre detské
domovy. 

Vä!%ina novinárov rada fotografuje. Ak' je
vá% vz+ah k fotoaparátu?
Fotografovanie ma ve$mi baví. Tento talent
som v sebe objavila po"as pobytu v Amerike.
Pre Na%u univerzitu aj fotografujem a doku#
mentujem rôzne univerzitné akcie. Teda ja
som také diev"a pre v%etko. Ob"as som i gra#
fik, ob"as 'e) trochu právnik a ob"as aj
sekretárka.

V minulos# ste pracovali na Ministerstve
kultúry SR...
Na Ministerstve kultúry SR som pomáhala
(mu, ktor! pride$oval granty organizáciám na
rôzne kultúrne poduja'a. Táto práca mi
ukázala situáciu na slovenskej kultúrnej scéne.
Utvrdila som sa, )e chcem robi* )urnalis'ku,
no zárove& chcem robi* aj nie"o v spojitos'
s kultúrou. Verím, )e 'eto dve veci sa mi po#
darí raz spoji*. 

„E%te neviem, !i si dám vytetova+ hada na
!lenok, alebo krí"ik za ucho. Uvidím o rok.“
Takto ste kedysi zakon!ili jeden zo svojich
príspevkov uverejnen'ch na Webjournale.
Pre%lo viac ne" len jeden rok. Máte teto$
vanie? 
Teraz ste ma nachytali. U) si ani nepamätám,
)e som kedysi tak!to "lánok napísala. Musím
sa v%ak prizna*, )e tetovanie mám. Je to práve
krí)ik za prav!m uchom! 

Mar#n Pite,
Foto: archív Lenky Miller$Mlyn!ekovej

Ako malé diev#atko tú!ila moderova$ ve#erné televízne noviny.
Postupom #asu sa v%ak vypro(lovala a dala prednos$ printov"m
médiám. V sú#asnosti je vedúcou redaktorkou #asopisu Na%a
univerzita a venuje sa najmä public relations. Poprad#anka
Lenka Miller-Mlyn#eková si vyskú%ala aj prácu na Ministerstve
kultúry SR a zistila, !e úradní#kou nikdy nebude. V budúcnosti
by v%ak chcela spoji$ !urnalistiku s kultúrou...
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Martin Mózer

Ako sa stal z mladíka sympa#zujúceho s pun$
kovou kultúrou usporiadan' novinár, ktor'
takpovediac musí poslúcha+ in'ch?
Nikdy som nepatril medzi extrémistov a záro#
ve& by som sa nikdy nevzdal vnútornej slobody.

Ste autorom dokumentu Závadová mláde",
ktor' odkr'va %ikanu panká!ov po!as komu$
nizmu. Aká bola reakcia najvä!%ích punkov'ch
legiend – napríklad takého Ko*'ka zo Zóny A –
ke) ste ich s touto témou oslovili?
Reakcie boli vo v%eobecnos' priaznivé. S v!#
nimkou Ko&!ka, ktor! dos* *a)ko niesol, )e sa
preberala jeho údajná spolupráca so ,tátnou
bezpe"nos*ou. Treba v%ak poveda*, )e doku#
ment nie je len o punkovej kultúre, ale je aj dô#
kazom toho, akí odvá)ni dokázali by* niektorí
mladí $udia, ke. si uvedomíme, "o im reálne
hrozilo.

Vrá+me sa e%te ku Ko*'kovi. Naozaj kolabo$
roval s e%tebákmi? 
Jedna vec sú archívne materiály, pod$a ktor!ch
jeho meno figuruje na zozname tajn!ch spolu#
pracovníkov. Na druhej strane sa u) nedá zis'*,
"i skuto"ne doná%al, preto)e v%etky dôle)ité
zlo)ky z jeho spisu boli zni"ené v "ase ne)nej
revolúcie. Ko&!k sa v%ak nikdy netajil t!m, )e sa
st!kal so svojím riadiacim dôstojníkom. Naivne
veril, )e má do "inenia so ,,slu%n!m" e%tebá#
kom. Pokia$ viem, 'eto jeho stretnu'a nikomu
neublí)ili.

Po!as %tudentsk'ch !ias ste sa venovali brit$
sko$írskym vz+ahom a údajne ste dokonca ist'
!as pobudli v rodine prívr"encov IRA. (o Vás
mo#vovalo k sledovaniu tejto problema#ky?
Mal som mo)nos* b!va* v jednej katolíckej rodi#
ne z Belfastu. Prítomnos* britskej armády v Se#
vernom Írsku naz!vali okupáciou. I%lo o $udí,
ktorí sa v 70#tych rokoch pridali na stranu IRA.
Musíme si uvedomi*, )e v tom "ase dochádzalo
k brutálnemu útlaku miestnych katolíkov, ktorí
nemali prácu, b!vanie, mo)nos* %tudova* a po#
dobne. Spolupráca s IRA bola ich prirodzenou
reakciou na to, "o sa dialo.

Aké bolo pozorova+ #eto veci zblízka? Dostá$
vali sme o tom z médií pravdivé informácie?
V tom "ase to bolo dos* nebezpe"né. Z dne%#
ného poh$adu to vnímam ako mladícku ne#
rozvá)nos*. Stretávanie sa s ak'vistami IRA,
respek(ve Sinn Fein, bolo riskantné, preto)e
(to $udia boli sledovaní a pova)ovaní za teroris#
tov. Raz sa mi dokonca stalo, )e pri návrate na
le'sko Heathrow ma "akali britskí detek(vi.
Odviedli ma na v!sluch a p!tali sa, s k!m som
pri%iel do kontaktu. Z toho vypl!va, )e sledovali
asi aj m&a. A "o sa t!ka médií, informácie o se#
veroírskom konflikte boli v tom "ase absolútne
nepravdivé. Ve. a) dnes britská vláda priznáva
zlo"iny, ktor!ch sa v minulos' dopus'la.

Va%im pravdepodobne najznámej%ím po$
!inom, za ktor' ste dostali aj ocenenie
Osobnos+ televíznej obrazovky, je reportá"
o najh,adanej%om mu"ovi Slovenska Jozefovi
Rohá!ovi. Napísali ste o *om dokonca aj kni$
hu. (im Vás jeho prípad zaujal?
Jeho príbeh je skvel!m námetom na holly#
woodsky trhák. Ke. si uvedomíme, "ím v%et#
k!m tento "lovek pre%iel, tak zis(me, )e jeho
osud je prí*a)liv! nielen pre novinára, ale aj pre
%irokú verejnos*. Sved"í o tom vysoká sledova#
nos* rozhovorov, ktoré boli odvysielané
v televízii a porazili konkuren"né reality %ou
a nakoniec aj dobrá predajnos* knihy.

Pre!o aktuálne sedí v ma)arskej väznici?
Je to stará pesni"ka – na poli'ckú objednávku.

Vo väzení ste s Rohá!om urobili rozhovor a to
aj napriek tomu, "e pri vypo!úvaniach vraj ce$
l' !as ml!í a ignoruje akéko,vek otázky, !ím
ste sa dotkli ega ma)arsk'ch vy%etrovate,ov.
Ako sa Vám ho podarilo presved!i+, aby pre$
hovoril?
To sa nedá vysvetli*. Je to otázka skôr pre neho.

3udí, ktorí jeho prípad sledujú, by sme mohli
zjednodu%ene rozdeli+ do dvoch táborov na
t'ch, ktorí veria, "e je nevinn' a je obe+ou jus$
&cie a na t'ch, ktorí ho pova"ujú za oby!aj$
ného vraha s dojímav'm hereck'm nadaním. 
Dlhé roky bol Rohá" médiami vykres$ovan! ako
zlo"inec. Túto nálepku získal e%te za socializmu,
za'a$ mu v%ak nikto ni" nedokázal. Mojou úlo#
hou nie je patri* do nejakého tábora, ale chcem
priná%a* informácie, ktoré mo)no prispejú k ne#
jakému v!sledku a nie dokazova* niekomu vinu
– to je úlohou vy%etrovate$ov.

Nemali ste v súvislos# s touto kauzou strach, "e
odhalíte nie!o, !o by e%te aj dnes mohlo in'm
u%kodi+ a "e sa takto dostanete do problémov?
Myslím si, )e novinár, ktor! rie%i takéto témy,
nemô)e pracova* so strachom.

Vyhrá"al sa Vám niekto?
Konkrétne v tejto kauze nie.

A v in'ch áno?
Stále sa mi niekto vyhrá)a, ale to je sú"as* mo#
jej práce. Sú pritom rôzne typy vyhrá)ok, nie
len fyzické. Napríklad v prípade umu"en!ch
k&azov (P;emysla Coufala a ,tefana Poláka)
som bol pranierovan! vo Va'kánskom rozhlase
a dostával som telefonáty, aby som sa do toho
nestaral.
Ako to vyzerá s Rohá!om teraz?
Je vo väzbe v Ma.arsku. Nikto nevie, ako to
s ním dopadne.

Je pod,a Vás mafiánska tema#ka vhodná do
médií?
A kde inde je vhodná?
Do policajného a vy%etrovate,ského prostredia?
Polícia na Slovensku nemá najlep%iu poves*
a médiá ve$akrát nahrádzajú jej úlohu.
Nemenej zaujímav'm materiálom sú Va%e prís$
pevky o arcibiskupovi Sokolovi a jeho údajnej
kolaborácii s komunistami. Bol Sokol e%tebák?
Pod$a materiálov dostupn!ch v ÚPN bol
dokázate$ne tajn!m spolupracovníkom.
Nako$ko jeho spolupráca u%kodila in!m, to vie
iba on sám.
Ak' je pod,a Vás súvis medzi minul'm po!í$
naním Sokola a nie tak dávnym odvolaním
arcibiskupa Bezáka, ktor' po *om prebral ve$
denie Trnavskej arcidiecézy?
Nemám dostatok informácií, aby som sa k tejto
veci mohol vyjadri*.
Myslíte si, "e Bezák pri%iel na nie!o, na !o
nemal?
To si netrúfnem poveda*.

Na to, kto stál za jeho odvolaním, v%ak ur!ite
nejak' názor máte.
Tejto téme som sa nevenoval. Z môjho poh$adu
je to len pomsta a zárove& boj o moc. Ale to je
len môj názor.
Aktuálne pracujete ako %éf zahrani!ného
spravodajstva v televízii JOJ. Nie je to tam pre
Vás, ako pre !loveka venujúceho sa kontro$
verzn'm témam, trochu nuda?
Kontroverzn!m témam sa nedá venova* ka)d!
de&. Ka)dá práca sa po "ase stane ru'nou a to
je stav, ktor! je be)n! v ka)dej profesii.
Ktor'm témam zo zahrani!ia sa nevenuje
primeraná pozornos+?
Seriózne témy zo zahrani"ia sú v spravodajstve
bohu)ia$ na okraji záujmu a slú)ia skôr ako do#
plnkov! servis.
Mohli by ste na záver – aj na základe Va%ich
skúsenos& zo zahrani!ia – poveda+, v !om sú
najvä!%ie nedostatky slovenskej "urnalis#ky
a pred ak'mi v'zvami stojí?
Najvä"%ími nedostatkami sú neprofesionalita,
povrchnos* a nezáujem o exkluzivitu. Najvä"#
%ou v!zvou je nepodlizovanie sa vkusu diváka.

Jozef Ka%!ák
Foto: archív Mar#na Mózera 

Martin Mózer prejavoval záujem o kontroverzné témy u! ako
%tudent !urnalistiky, ke* po#as pobytu v Írsku b"val ist" #as v ro-
dine stúpencov Írskej republikánskej armády (IRA). Neskôr spra-
coval témy súvisiace s komunistick"m re!imom ako napríklad
%ikanovanie rockov"ch rebelov #i kolaborovanie arcibiskupa
Sokola so &tátnou bezpe#nos$ou. Jeho najznámej%ím prínosom
je v%ak reportá! – a kniha – o slovenskom ,,superzlo#incovi"
Jozefovi Rohá#ovi. Aktuálne je %éfom zahrani#ného spravodaj-
stva v televízii JOJ, preto!e ako sám hovorí, aj práca na kontro-
verzn"ch témach sa po #ase stane rutinou.

Seriózne témy zo za-
hrani#ia slú"ia iba ako
doplnkov$ servis
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Milan Novotn#

*tudenti "urnalistiky
by mali postupne zlep-
!ova& neradostn$ stav
na!ich médií
Ak' bol "ivot %tudenta pred vy%e dvadsia#mi
rokmi?
V nie"om jednoduch%í a najmä menej finan#
"ne náro"n! ako )ivot sú"asn!ch %tudentov,
v nie"om naopak obmedzenej%í, takpovediac
,,ideologicky zo%nurovanej%í“, vzh$adom
k vtedaj%ím poli'ck!m pomerom. Ako azda
u ka)dého, aj u m&a v%ak %tudentské roky pa#
tria k t!m najkraj%ím v doteraj%om )ivote. Boli
sme dobrá par'a nielen v rámci ná%ho krú)#
ku, mali sme kvalitné prepojenia aj s mlad%ími
i star%ími ro"níkmi. No a k tomu )ivot na in#
ternáte... Tam sme mali v!borné vz*ahy
s kolegami z in!ch %tudijn!ch kombinácií,
mnohé priate$stvá pretrvali dodnes. U) vy%e
dvadsa* rokov pravidelne ka)d! %tvrtok hráva#
me halov! futbal a okrem toho sa minimálne
raz ro"ne sna)íme „vypadnú*“ na víkend mimo
Bra'slavy. Tam berieme so sebou, pri#rodzene,
aj man)elky (vo viacer!ch prípadoch b!valé
spolu)ia"ky) a potomstvo – tak)e tá zostava je
v)dy pestrá a po"etná, doteraj%í rekord je vy%e
50 osôb. V tomto smere som trochu $utoval
bra'slavsk!ch spolu)iakov, ktorí internát nikdy
neza)ili. Vz*ahy, ktoré nadvia)ete na „intráku“
po"as rokov %túdia, ako vypl!va aj z vy%%ie uve#
deného, sú "asto celo)ivotné...  

Na ktor'ch pedagógov si najrad%ej spomí$
nate? 
V pamä' mi utkvel, )ia$, u) neboh! docent
Boris Droppa a jeho neopakovate$n! zmysel

pre humor. Domnievam sa, )e viacer!m z nás
ostali na&ho krásne spomienky. Takou pri#
rodzenou autoritou bol v tom "ase docent
Peter Balá), ktor! nás u"il %tylis'ku. Vá)il som
si ho pre jeho fundovanos* a prístup k vy#
u"ovaniu. Doteraz som v kontakte s na%ou
vtedaj%ou ro"níkovou vedúcou, doktorkou
Bohuslavou Krí)ovou – ke. sa nachádzam
ne.aleko ,túrovej ulice a obaja máme aspo&
pár minút vo$ného "asu, rád zájdem na „kus
re"i“. Ak tam stretnem aj in!ch vyu"ujúcich
z mojich "ias, v)dy sa rád pristavím a pozho#
váram. 

Aké bolo vyu!ovanie "urnalis#ky vo va%ich
%tudentsk'ch !asoch?
T!m, )e sme %tudovali v druhej polovici
osemdesiatych rokov, kedy sa pod vplyvom
Gorba"ovovej perestrojky za"al pomaly
(v mnoh!ch oblas'ach )ivota spolo"nos' na#
ozaj ve$mi pomaly) oslabova* poli'ck! re)im
aj vo vtedaj%ej 1SSR, aj na%e %túdium sa pos#
tupne „ideologicky uvo$&ovalo“. Ur"ite sa to
nedalo porovna* napríklad so %túdiom )urnal#
is'ky za"iatkom normalizácie alebo celkovo
v sedemdesiatych rokoch. Pri aplikácii „Po#
u"enia z krízového v!voja“ to muselo by*
vtedy ve$mi tvrdé. My sme v rokoch 1988 –
1989 u) aj na t!ch najideologickej%ích pred#
ná%kach (tzv. „spolo"n! základ“, teda Dejiny
MRH a KS1 "i marxis'cko#leninská filozofia)
za"ali by* "oraz drzej%í, viac a otvorenej%ie
sme sa p!tali a oponovali vyu"ujúcim. A ke.
nás chceli zastavi*, argumentovali sme, )e
ve. o tom sa u) otvorene pí%e aj v sovietskej
tla"i – tú si ani najvä"%í ideológovia na fakulte
kri'zova* nedovolili, ve. bola dlhé de#
sa*ro"ia, tak ako cel! Sovietsky zväz, ich
vzorom. 

Ako sa zo %tudenta "urnalis#ky stal diplo$
mat? 
Neby* spolo"ensk!ch zmien v roku 1989,
skon"il by som pri %portovej )urnalis'ke.
Spomínané zmeny a následné rozdelenie
federácie nasmerovali v prvej polovici devä*#
desiatych rokov mnoh!ch vtedaj%ích absol#
ventov vysok!ch %kôl z mojej generácie do
%tátnej správy vznikajúcej Slovenskej repu#
bliky. M&a to „zavialo“ na tla"ov! odbor mini#
sterstva zahrani"n!ch vecí. V rámci pôsobenia
v bra'slavskom ústredí rezortu, ako aj po"as
viacro"n!ch pracovn!ch pobytov na na%ich
ve$vyslanectvách vo Var%ave a v Moskve, mi
pri spracúvaní jednotliv!ch materiálov v)dy
ve$mi pomáhali „nadrilované“ návyky formu#
lova* stru"ne, jasne, preh$adne. Pri vyslaní
v Po$sku som okrem in!ch úloh mal v agende
aj funkciu tla"ového tajomníka, tam bolo
ve$mi dôle)ité vedie* nadviaza* a udr)iava*
dobré vz*ahy s miestnymi zahrani"nopoli'c#
k!mi )urnalistami. V!sledkom spolupráce boli
mnohé spravodajské príspevky, ale aj viacero
rozsiahlej%ích materiálov v%eobecno#infor#

ma"ného i reportá)neho charakteru o Slo#
vensku. Ka)d! z nich som pova)oval za
úspech, ke.)e po$sko#slovenské vz*ahy v ta#
moj%ích celo%tátnych médiách rozhodne ne#
patria medzi prioritné témy.

Aj ke) sa ak&vnej "urnalis#ke nevenujete,
ak' máte názor na sú!asnú mediálnu
tvorbu?
V t!ch euforick!ch "asoch po prevrate by mi
ani vo sne nenapadlo, v akom stave budú
o dvadsa* rokov naj"ítanej%ie slovenské den#
níky a "asopisy a najsledovanej%ie televízie.
Ko$ko priestoru sa dáva nepodstatn!m té#
mam a bezv!znamn!m $u.om. Celostranové
materiály o rôznych )úroch a in!ch „zábav#
kách“ tzv. smotánky, rozsiahle prezentácie
„celebri'ek“, ktoré za'a$ v )ivote dokázali len
odvá)ne sa odhali* na verejnos', resp. sta* sa
x#tou priate$kou pochybného podnikate$a.
Opro' tomu naozaj dôle)ité témy spracované
absolútne povrchne alebo vôbec nezachy#
tené a informácie o skuto"ne v!znamn!ch
$u.och (napr. slovenskí lekári a vedci s v!#
sledkami %pi"kovej medzinárodnej úrovne)
zastr"ené niekde v pä*riadkovej no'cke na
desiatej strane alebo ani nepublikované. Mé#
diá majú obrovskú zodpovednos*, ke.)e
okrem rodiny a %koly aj ony formujú hod#
notov! rebrí"ek mladej generácie a ponúkajú
jej vzory osobnos( a ich )ivotného %t!lu –
v drvivej vä"%ine prípadov, )ia$, prízemnej
úrovne.

Katedra "urnalis#ky oslavuje 60. v'ro!ie. (o
by ste jej zapriali?
U"ite$om by som za)elal "o najviac %tudentov,
ktorí majú záujem o %túdium serióznej )urna#
lis'ky, majú odhodlanie pracova* na sebe,
neustále sa vzdeláva* a získava* "o naj%ir%í
rozh$ad (ve. ako sa hovorí, správny )urnalista
by mal vedie* o v%etkom nie"o a o nie"om
v%etko), pri spracúvaní materiálov ís* pod
povrch danej témy, h$ada* fakty a súvislos',
overova* ich – skrátka namáha* sa, nek4za*
pohodlne po povrchu, ne%íri* nepodstatné
informácie o nepodstatn!ch $u.och a udalos#
'ach... Tak budeme ma* viac kvalitn!ch a kva#
lifikovan!ch )urnalistov v praxi, ktorí budú
môc* postupne zlep%i* sú"asn! neradostn!
stav na%ich médií. ,tudentom by som zaprial
"o najviac vyu"ujúcich, ktorí by ich vedeli
správne mo'vova*, zanie'* pre %túdium
a tak'e), aby dokázali t!ch pár rokov vysoko#
%kolského %túdia vyu)i* "o naju)ito"nej%ie.
3iadne .al%ie obdobie ich )ivota u) nebude
také bezstarostné a  bezproblémové ako to,
"o práve pre)ívajú. Dovo$ujem si touto cestou
pozdravi* v%etk!ch vyu"ujúcich na katedre
)urnalis'ky, ktorí si ma pamätajú a im, ako aj
v%etk!m ostatn!m, za)ela* ve$a úspechov
v ich záslu)nej, spolo"ensky v%ak stále nedo#
cenenej pedagogickej "innos'.

Zuzana Kostrábová
Foto: archív Milana Novotného

Absolvent katedry !urnalistiky v Bratislave (1991). Bol jedn"m
zo spoluorganizátorov %tudentskej demon%trácie v Bratislave
16. novembra 1989 – prvého verejného protestu slovensk"ch
%tudentov proti vtedaj%ím spolo#ensk"m pomerom od roku
1969. Od 20. novembra 1989 #len prvého Koordina#ného %traj-
kového v"boru %tudentov FiF UK. V rokoch 1990 – 1991 pred-
seda &tudentského parlamentu FiF UK. Od roku 1995 pracovník
Ministerstva zahrani#n"ch vecí a európskych zále!itostí SR.
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Branislav Ondrá!ik

Pracujete na Fakulte masmédií Paneurópskej
vysokej %koly. Ako ste sa dostali od práce no$
vinára k u!ite,skému remeslu?
Bol som doktorandom a v akademickom systé#
me vzdelávania som postupne prechádzal od
základnej %koly k strednej. Od prvej, druhej vy#
sokej %koly k tretej, a potom som zostal u"i*.
Popritom som stále pracoval ako novinár a) do
roku 2010. Odvtedy pracujem ako PR mana)ér
pre Európu, Blízky V!chod a Afriku v spolo"#
no#&s' ESET. Zárove& aj teraz stále pí%em. Na
Facebooku mám zriadenú stránku o správach,
blogujem. A niekedy aj pre médiá komentu#
jem médiá.

Príde v "ivote novinára k istému zlomu, ke) si
povie: dos+, za!nem sa venova+ nie!omu
inému?
Áno, situácia v médiách je v%eobecne zlo)itá.
To je jedna vec. Nemyslím si, )e ma to prestalo
bavi*, i ke. sa ist! stupe& únavy po takmer
dvanás'ch rokoch )urnalis'ky a práce v mé#
diách dostaví. Stále pracujem s médiami, pí#
%em, len u) je to z tej druhej strany. Mo)no
práca v médiách u) nebola pre m&a tak!m do#
brodru)stvom. Mo)no tam nebola u) taká slo#
boda, ktorú mám vo firme.

Ve,a novinárov za"ilo vojnu na vlastnej ko"i.
Láka vás takáto skúsenos+?
Pre m&a nie je synonymom dobrodru)stva ís*
do vojnového konfliktu alebo vidie* násilie.
Hoci ako dopisovate$ SME som pokr!val aj

tragédiu na univerzite Virginia Tech v Blacks#
burgu, kde jeden zo %tudentov postrie$al desi#
atky .al%ích.

Pamätáte si na svoj prv' !lánok?
Môj prv! "lánok vy%iel bu. v denníku Práca
alebo Pravda. Nespomínam si úplne presne,
ktor! bol skôr. V Práci, odborárskom denníku,
to bol komentár k $udsk!m právam. Vtedy som
e%te nemal ani poriadny vlastn! po"íta", tak
som odovzdal "lánok napísan! rukou. A predsa
bol publikovan! na komentárovej strane, "o
bola pre m&a, samozrejme, ve$ká vec. Pribli)#
ne v tom istom "ase mi vy%la poznámka v den#
níku Pravda o kvalite bra'slavskej hromadnej
dopravy. Oba 'eto "lánky mám niekde odlo#
)ené. Napísal a publikoval som ich e%te nie#
kedy po"as %túdia na gymnáziu. Hne. po
skon"ení strednej %koly som pracoval v Tla"o#
vej agentúre Slovenskej republiky. V prvom
ro"níku vysokej %koly som za"al pracova*
v Hospodárskych novinách.

Na vysokej %kole ste vraj sedávali v prvej lavi$
ci. V%etko ste si písali, hlásili ste sa, vedeli
ka"dú odpove)... Vraj ste boli hviezda, ro!ní$
ková „star“. Mo"no sa budete !udova+, ale
niektorí u!itelia va%e meno spomínajú.
Naozaj? Hoci presne takto si to nevybavujem.
Tak to ma úprimne te%í, ale nespomínam si, )e
by som bol nejaká ve$ká hviezda. Nemal som
pocit, )e vy"nievam z davu. A u) vôbec nie, )e
som hviezda. Jeden ro"ník som mal dokonca
viacero trojok, "o sú vlastne známky E. Ale je
to milé, .akujem.

Ko,ko z toho, !o ste sa nau!ili v %kole, ste vy$
u"ili v praxi?
Odpove. mô)e by* pozi(vna aj kri'cká. Mys#
lím si, )e katedra )urnalis'ky bola u) vtedy
v!razne pozadu za praxou. A teraz je to e%te
markantnej%ie. Ale ve$a vecí som sa nau"il. Ne#
myslím si, )e je to nejaká „elektri"ková“ %kola.
Dokazuje to aj fakt, )e ve$a $udí, ktorí toto hov#
oria, sami túto %kolu nedokon"ili. Ak je to naj#
$ah%ia %kola na svete, tak mohli za*a* zuby
a dokon"i* ju. ,túdium )urnalis'ky bolo super
v tom, )e umo)&ovalo práve ak(vnu prácu no#
vinára. Nebola taká náro"ná, aby ste popri nej
nemohli pracova*. Boli tam skvelí pedagógo#
via, od ktor!ch ste sa mohli ve$a nau"i*, na#
príklad docent Samuel Bre"ka. Bol aj mojím
%kolite$om v doktorandskom %túdiu. Ale bol to
'e) docent Lubo% ,ef"ák, ktor! u"il propedeu#
'ku, právo a históriu americkej )urnalis'ky.
Samozrejme, profesor Andrej Tu%er, ktor! bol
sám dlho ak(vnym novinárom. Pamätám si na
profesorku Danu%u Sera-novú, docenta Jozefa
Vatrála "i na docenta Jána Sanda s jeho bon#
motmi a .al%ích...

Aké tri vlastnos# musí ma+ novinár?
Mal by chcie* by* tam, kde sa nie"o deje. Mys#
lím si, )e ja to v sebe mám. Pokia$ ide o m&a,
v momente, ako uvidím agentúrne „flash“
správy alebo „breaking news“ na CNN, vyvolá
to vo mne pocit, )e chcem by* v tej chvíli na
danom mieste. 2alej by mal chcie* objavova*

nové veci. Teda ma* aj zmysel pre nové dobro#
dru)stvo. Správny novinár by mal ma* v sebe
morálny kódex, dobr! charakter, neustúpi*
v boji za pravdu a spravodlivos*.

.tudovali ste nielen na slovenskej univerzite,
ale aj na t'ch zahrani!n'ch. Aké sú na porov$
nanie #eto %koly?
V Amerike som písal moju dizerta"nú prácu,
teda "as* môjho PhD. %túdia. Potom som %tu#
doval poli'ckú komunikáciu na University of
Leeds v Anglicku. Ak by som to mal zhrnú* do
jednej vety, tak v Amerike a Ve$kej Británii som
pochopil, o "om je univerzita a univerzitné
vzdelávanie. Nedá sa to, bohu)ia$, porovna*
s univerzitn!mi %kolami u nás.

Ktor' zo slovensk'ch denníkov alebo t'"den$
níkov pova"ujete za kvalitné !ítanie?
Ur"ite denník SME.

Vravíte to preto, lebo sám ste pracovali
v tomto denníku?
Nie... Myslím si, )e SME sú najlep%ie noviny,
lebo ponúkajú najviac inves'ga(vnej )urnali#
s'ky s kvalitn!mi komentármi. Nechcem po#
veda*, )e je to jednook! medzi slep!mi, ale
pod$a m&a jednozna"ne vy"nieva svojou kvali#
tou. Na Slovensku zasa a) tak ve$a periodík ne#
máme, ale nehovorím, )e dobré veci nie sú aj
v in!ch denníkoch. Pracoval som predsa aj
v Novom 1ase a Hospodárskych novinách.

Verejnos+ hád"e novinárov do jedného vreca.
Hovorí sa o nich ako bezcharaktern'ch
,u)och. (o si o tom myslíte?
Spolo"nos* sa stavia vo"i médiám a novinárom
dos* nega(vne. Ur"ite si nemyslím, )e novinári
sú bezcharakterní, preto)e práve novinár by
mal ma* správny morálny kódex, chrbtovú kos*
a charakter. T!ch novinárov, ktorí 'eto vlast#
nos' nemajú, by som nenaz!val novinármi.
Asi je aj tak!ch dos* a myslím, )e to súvisí
s t!m, ako je ich práca ohodnotená. Pamätám
si na jeden rozhovor. Sle"na chcela ís* %tudo#
va* mediálnu komunikáciu alebo )urnalis'ku
a ja som sa jej p!tal, "o ju na tejto práci láka.
Ona mi odpovedala, )e by chcela by* moderá#
torka ako Aneta Pari%ková. Myslím si, )e „ap#
peal“ )urnalis'ky sa posunul od "ias, ke. sme
%tudovali tento odbor my. Ako povedal Tho#
mas Je7erson, keby som si mal vybra* vládu
bez tla"e alebo tla" bez vlády, vybral by som si
to druhé. Dnes sa to niekedy vníma inak.

Tú"ite po novinárskej cene?
Doteraz som e%te )iadnu nedostal. Neviem,
ako je to mo)né: ke. som ju nedostal ja, tak
kto in!? V)dy je milé dosta* nejakú cenu za
ocenenie va%ej práce. Teraz, ke. nerobím
v )urnalis'ke, ju u) ale asi *a)ko dostanem.
Nezaspávam v%ak s pocitom, )e chcem dosta*
novinársku cenu. Av%ak mám trochu v!hrady
k novinárskej cene, ktorá sa ude$uje u nás. Ne#
myslím si, )e existuje len jeden "lovek, ktor!
vie robi* dobré karikatúry, dobré rozhovory a
iba jeden "lovek vie robi* dobrú inves'ga(vu.
Ve$mi by sa mi pá"ilo, keby vyhral novinársku
cenu napríklad aj niekto z bulvárneho peri#
odika.

Henrieta Mihalková
Foto: Ivan (aniga

&tudoval na troch vysok"ch %kolách. /urnalistické %túdium na
Filozo(ckej fakulte Univerzity Komenského ukon#il v roku 2003.
Na Michigan State University v USA pôsobil ako %tipendista.
Taktie! absolvoval %túdium politickej komunikácie na University
of Leeds. Ako mlad" novinár za#ínal v Tla#ovej agentúre Sloven-
skej republiky. Pracoval v Hospodárskych novinách a v nede)ní-
ku Nov" +as Nede)a. Do roku 2010 písal pre denník SME.
V sú#asnosti pracuje na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej
%koly v Bratislave ako odborn" asistent a zástupca vedúceho Ús-
tavu masmediálnej komunikácie. Je tie! PR mana!érom
spolo#nosti ESET pre Európu, Blízky v"chod a Afriku.

Novinársky "ivot
nemá prestávku
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Terézia Ron"áková

Za najvy!!iu 'udskú
kvalitu pova"ujem
osobnostnú zrelos&
Pre!o ste vlastne i%li %tudova+ "urnalistku?
Asi z toho mylného dôvodu, )e som rada
písala. Jeden vyu"ujúci nám to hne. na za"i#
atku „otrepal o hlavu“ s t!m, )e )urnalista nie
je ten, kto rád pí%e a do %uplíka si strká nejaké
poviedo"ky. 3urnalista je o osobn!ch danos'#
ach, o odvahe, dravos' a zvedavos'. Ja som
bola práve tá, "o rada písala. A rovnako ako
sloven"inu som mala rada matema'ku. Práve
v tom roku, ke. som i%la na v!%ku, v%ak nikde
neotvárali kombináciu matema'ky so
sloven"inou. Bola som sklamaná. Do toho
v%ak pri%iel môj tatko, ktor! je pre m&a autori#
tou. Vyhlásil jednu zo svojich prorock!ch viet:
mám by* novinárkou a on e%te pripla( k t!m
pia'm prihlá%kam, "o som si dávala na rôzne
odbory – sloven"ina, la'n"ina, matema'ka,
nábo)enstvo a podobné kombinácie. Brala
som to ako „pokyn zhora“ – ke. to vyjde, tak
)urnalis'ka.

V roku 2002 ste získali cenu rektora Univerz$
ity Komenského za v'borné v'sledky na Filo$
zofickej fakulte a aj viacero )al%ích ocenení.
Mne sa zdá, "e ste boli ak&vna %tudentka,
ktorá sedela v prvom rade, mala napísané
v%etky poznámky, priebe"ne si !ítala odpo$
rú!anú literatúru... Proste tak' poc#vec.
To som bola! 

Mali vás spolu"iaci radi, ke) ste boli taká?
So spolu)iakmi som vôbec nemala vz*ah. Mys#
lím si v%ak, )e to vôbec nebolo preto. Skôr i%lo

o dôsledok toho, )e som sa nedokázala za"le#
ni* do vysoko%kolského )ivota pln%ie. Preto
som si vybrala tento aspekt, v ktorom som sa
realizovala %tyri roky. S odstupom "asu to $utu#
jem a pova)ujem svoj vysoko%kolsk! )ivot do
istej miery za prespat!. Akoby sa odvíjal len
v jednej sfére. Po boji som múdrej%ia, skúse#
nej%ia a anga)ovala by som sa vo viacer!ch
oblas'ach. Sna)ila by som sa vysoko%kolsk!
)ivot pre)i* pln%ie, pestrej%ie.

(o to znamená, !o iné by ste robili?
Vtedy som neviedla nijak! spolo"ensk! )ivot.
Vylie"ilo ma a) Spolo"enstvo Ladislava Hanu#
sa, do ktorého som sa dostala po skon"ení
%koly. Objavila som úplne nov! svet. Za"ala
som chodi* na stretnu'a, mali sme diskusie,
%portové a kultúrne ak'vity. Ve$mi ma to za#
"alo bavi* a sama som sa ak(vne zapájala.
Organizovala a moderovala som diskusie, ob#
javila nov! rozmer. Predt!m som bola %tuden#
tka, "o sedela v Univerzitke a museli ma od'a$
vy*ahova* o ôsmej, ke. zatvárali. Pre%tudovala
som v%etky noviny, "o sme mali vo vzorke na
dejiny )urnalis'ky. Chodila som spa* o pol de#
siatej, vstávala o pol %iestej. Bola som prvá
v %kole a niekedy som tam "akala na vrátni"ku.
Na tre*om poschodí bola miestnos*, kde boli
dva po"íta"e a jedna tla"iare&. Ja som pri%la
v)dy pekne prvá, obsadila som si po"íta" a
„*ukala“ si seminárky a "lánky, "o sme mali
doda* na hodiny. Bol to dos* such! )ivot. !

Bra#slavská katedra má 60 rokov. (o je za
t'ch 60 rokov pod,a vás najviac hodné osla$
vy? Aké najvä!%ie dobro urobila za t'ch 60
rokov?
Pod$a m&a sú najvä"%ím dobrom vo v%eobec#
nos' vz*ahy. Aj na bra'slavskej katedre pod$a
m&a vzniklo ve$a vzácnych vz*ahov a stretli sa
v!nimo"ní $udia. Vznikli vz*ahy, ktoré boli in#
%pirujúce, dali dobré impulzy a dobr! základ.
Mo)no som to vtedy neocenila, ale oce&ujem
to teraz, ke. sa stretávam po desia'ch rokoch
s pedagógmi. A) sa "udujem, odkia$ sú na%e
vz*ahy také srde"né. Sú vo"i mne ústretoví
a láskaví. 

Jeden z va%ich príspevkov v Otázkach "urnal$
is#ky má #tulok: „Kvalita vzdelávania stojí na
kvalite ,udí“. Ktorú svoju kvalitu – ako
pedagóga – si najviac ceníte?
Za najvy%%iu $udskú kvalitu pova)ujem osob#
nostnú zrelos*. K tomu e%te len smerujem, ale
dúfam, )e som na dobrej ceste. Chcela by som
zrelos* pova)ova* za svoju kvalitu aj "o sa t!ka
pedagóga, lebo ke. je "lovek osobnostne zre#
l!, tak sa to prejaví vo v%etk!ch oblas'ach, kde
pôsobí. To je podstatné a v%etky ostatné veci –
rodina, zamestnanie, sa odvíjajú od podstaty.

Viete krátko poveda+, !o je osobnostná
zrelos+?
Je to správne uchopenie svojho )ivota v zmys#
le: pre"o som tu, kam idem, odkia$ som. Ke.

má "lovek uspokojivo zodpovedané 'eto otáz#
ky, tak je vnútorne spokojn!. Od toho sa od#
víja rebrí"ek  hodnôt, jeho priority. A myslím
si, )e zrelos* mô)e na základe prirodzen!ch
danos( dosahova* ka)d!. Vypl!va z toho aj
pravá sloboda "loveka; t!m pádom nie je zá#
visl! od svojho majetku, od zdravia, od úspe#
chu, ob$úbenos', autority, moci. Nezávislos*
je 'e) dôsledkom zrelos'.

Na novinár!ine ma láka akcia, sila médií,
mo"nos+ meni+ veci k lep%iemu, ve,a zá"itkov
s rôznymi ,u)mi v rôznom prostredí. V !om
spo!íva atrak#vita "ivota "urnalis#ckého
akademika?
V prvom rade je pre m&a stále atrak(vnej%í
)ivot novinára ako )urnalis'ckého akademika.
1asto hovorím, )e )ivot v redakcii mi ve$mi
ch!ba a toto beriem skôr ako momentálnu
v!zvu, o ktorej neviem, "i pre m&a pla( na#
v)dy. Ale momentálne pla(. Ak'vita je pre
m&a hlavne vo v!skumnej oblas'. U) po"as
%túdií ma bavilo skúma* a písa*, p!ta* sa, ís*
do h4bky, h$ada* prí"inu, formulova* problém.
S t!m je spojená tvorivos*. Novinárska "as*
zostáva v zverej&ovaní, publikovaní, %írení –
aj ke. sú to traktáty, ktoré majú tristo strán
a nemajú masové publikum.

Hypote#cká otázka: ak by ste mohli %tuden$
tov nau!i+ len jednu vec: ktorá by to bola?
Za najv!raznej%í znak schopnos( )urnalistu
pova)ujem vnútornú tú)bu h$ada* a spozná#
va*. To im najviac ch!ba a mô)em poveda*, )e
by som ich to chcela najviac nau"i*. Nie len
povrchne urobi*, "o sa )iada, ale ma* vnútorn!
zápal. Neviem, "i sa tomu dá nau"i*, ale asi sa
dá ku tomu vies*.

Ste celkom mladá, 32$ro!ná docentka. Ste na
nejak' v'sledok svojej vedeckej práce najviac
hrdá?
Ide práve o práce v oblas' prieniku nábo)en#
ského a publicis'ckého %t!lu. Bola to téma
dizerta"ky aj habilita"nej práce a vy%lo to
kni)ne ako trilógia. Smejem sa zo seba, )e u)
mám trilógiu ako Tolkien.

Niekde som !ítal, "e va%e mo0o je nasle$
dovné: „Nesna"i+ sa o sebaovládanie, ale o
sebadarovanie“. Ako to vyzerá v praxi?
Je to prekonávanie mojich povahov!ch
danos( a celé moje „stratené“ vysoko%kolské
%túdium bolo práve o sebaovládaní. Jedn!m
mojim )ivotn!m prelomom bol pobyt v Ríme,
ktoré som zobrala ako vy%e ro"né duchovné
cvi"enia a )ivotnú reflexiu. Toto mo/o je záver
môjho rímskeho pobytu. V praxi by to malo
znamena*: nespolieha* sa na seba, nesna)i* sa
zo seba „vydolova*“ nie"o dobré, ale zo srdca
pristupova* k )ivotu, k $u.om ku vz*ahom,
ve$korysej%ie a ve$kodu%nej%ie.

Michal Magu%in
Foto: archív Terézie Ron!ákovej

Docentka Terézia Ron#áková, PhD. pôsobí na Katedre !urnalis-
tiky Filozo(ckej fakulty Katolíckej univerzity v Ru!omberku.
V roku 2002 ukon#ila %túdium !urnalistiky na FiF UK v Brati-
slave. Ako novinárka pracovala v tla#ovej agentúre SITA, v Kato-
líckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Vo vedeckej
práci sa sústredí na publicistick" a nábo!ensk" %t"l a na !urna-
listickú !ánrológiu. Je tie! aktívnou #lenkou Spolo#enstva La-
dislava Hanusa, zdru!enia mlad"ch katolíckych novinárov
Network Slovakia a Fóra pre verejné otázky.
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Jana Shemesh

Bolo pre vás %túdium "urnalis#ky splnen'm
snom, alebo skôr spôsobom, ako sa vyhnú+
prírodn'm vedám na vysokej %kole?
Druhá mo)nos*. Hoci som v)dy rada písala.

Aké boli va%e pisate,ské za!iatky, k'm ste za$
!ali %tudova+ "urnalis#ku?
Nejako programovo som nepísala. Ur"ite som
ve$a "ítala. Dnes mám pocit, )e novinári ne#
majú ve$a na"ítané. 

Do akej miery vás %túdium "urnalis#ky
nau!ilo robi+ skuto!nú novinár!inu?
To neviem posúdi*. Ur"ite nebolo zbyto"né
pre získanie základn!ch návykov. Ale )urnali#
s'ka sa vyvíja nesmierne r!chlo a %tudova* by
"lovek mal stále. 

Na !o si dnes najviac spomínate zo svojho
%tudentského "ivota na katedre "urnalis#ky?
Tak na "o si najviac spomínam, to by som asi
nemala publikova*. A ani mnohí kolegovia by
asi neboli nad%ení. Ale vá)ne. Na pár u"ite$ov,
ktor!ch predná%ky stáli za to.

Na konci akého príbehu ste sa rozhodli pre
"ivot v Izraeli?

Ja odchod do Izraela pova)ujem za za"iatok.
Kontakty so Slovenskom, osobné ani pracovné
som neodstrihla, tak)e ani tam sa ni"
neskon"ilo.

Pre!o ste sa rozhodli vychováva+ svoju dcéru
v Izraeli namiesto Slovenska?
Nemyslím, )e je dôle)ité, kde die*a vychová#
vate, ale ako. Moja dcéra hovorí perfektne po
slovensky, vie ve$a slovensk!ch pesni"iek aj
básni"iek. To isté pla( pre hebrej"inu. Ale k
otázke: nejako sa to rozhodlo samé.     

(o robíte okrem prispievania do slovensk'ch
médií?
Vychovávam dcéru a momentálne pí%em svoju
druhú knihu.    

Aké pracovné kontakty ste získali v Izraeli? 
Mám známych vo viacer!ch denníkoch,
samozrejme, som v spojení s rozli"n!mi ana#
ly'kmi. Izrael"ania sú ve$mi ochotní vysvet$o#
va* svoje pozície. 

Obraz Blízkeho v'chodu v slovensk'ch
médiách vytvárajú predov%etk'm informácie
o napä& a konfliktoch. Ak' je rozdiel medzi
médiami vykres,ovan'm a skuto!n'm "ivo$
tom v tejto oblas#?
Priepastn!. Mô)em hovori* hlavne o Izraeli.
Tam je teraz rela(vne pokojne, aj ke. hrozby
sú silné. V zásade mám pocit, )e Izrael má
úplne iné problémy, ako by to mohlo vyzera*
hlavne z televízneho spravodajstva.

O ktor'ch problémoch Izraela sa z na%ich
alebo svetov'ch médií nedozvieme?
O sociálnych rozdieloch medzi centrom a per#
ifériou, ktoré sú zna"né. O tom, )e v Izraeli
vyrastá jedna celá skupina $udí, ktorí sú
napríklad po"íta"ovo negramotní. Hovorím o
ultraortodoxn!ch de*och. Ak zoberieme do
úvahy, )e Izrael je %pi"ka v IT technológiách a
t!chto de( len pribúda, je to tristné. 

Pracujete ako spravodajky*a z Blízkeho v'$
chodu. Ako vnímate svoju informa!nú zod$
povednos+ vo vz+ahu k Slovákom, pre
ktor'ch ste prak#cky jedin'm primárnym
zdrojom informácií z tejto oblas#?
Mám profesionálnu zodpovednos*, ako ka)d!,
kto chce robi* túto prácu poriadne. Ja by som
sa nevidela ako jedin! primárny zdroj. Infor#
ma"n!ch mo)nos( majú teraz $udia
neúrekom.

Denník SME, pre ktor' pracujete, publikuje aj
agentúrne správy z Izraela a )al%ích
pri,ahl'ch oblas&. Tie vznikajú vyu"ívaním
sprostredkovan'ch zdrojov, napríklad od sve$
tov'ch agentúr. Stáva sa, "e s vami redakcia
SME konzultuje ich pravdivos+ alebo nezau$
jatos+?
E%te sa mi to nestalo. Myslím, )e tam pracujú
kolegovia, ktorí vedia veci posúdi*. Aj ke.
chyby robíme v%etci, vrátane m&a.

Akú úlohu pripisujete objek&vnos# v súvislos$
# so svojimi novinárskymi prejavmi? 
Ja skôr ako objek'vite prikladám dôle)itos* to#
mu, aby bol novinár férov!, vedome neklamal
a rozm!%$al nad t!m, kto a pre"o mu ponúka
také a také informácie. 1i sa mi to darí, to nech
posúdia iní. 

Aké )al%ie kvality musí ma+ pod,a vás dobr'
zahrani!n' spravodajca?
Myslím, )e v prvom rade by mal )i* "o najdlh%ie
v krajine, kde )ije. Mal by aspo& trochu pozna*
jazyk a sna)i* sa zdokona$ova*. Mal by vedie*
posúdi*, "o zaujíma jeho "itate$ov a mal by ve#
die* písa*. To je ale ideál. Slovenské médiá
v tejto chvíli na spravodajcov finan"ne nemajú. 

V !om vidíte najvä!%ie podobnos# a, naopak,
odli%nos# slovensk'ch a izraelsk'ch médií?
Spája ich boj o pre)i'e. To sa t!ka hlavne prin#
tov. V izraelsk!ch médiách je e%te menej zahra#
ni"ného spravodajstva ako v slovensk!ch. Prídu
mi 'e) viac agresívnej%ie, ale netreba zabúda*,
)e v%etky médiá v Izraeli pracujú pod istou
formou cenzúry v zále)itos'ach národnej bez#
pe"nos'. V Izraeli pracuje úrad vojenského
cenzora na dennej báze.

Ktoré správy sa do izraelsk'ch médií nedostá$
vajú?
Niektoré správy t!kajúce sa armády, predpok#
ladám. Niekedy sa stane, )e o nejakej udalos'
informujú zahrani"né médiá, lebo izraelské ne#
mô)u. A 'e ich potom aj tak uverejnia, s t!m,
)e sa odvolajú na zahrani"né zdroje.   

Ako vykres,ujú izraelské médiá Európsku
úniu, prípadne Slovensko? 
Slovensko je pre médiá sú"as*ou v!chodnej
Európy, nejako %peciálne ho nerie%ia. Izrael za#
ujímajú hlavne postoje európskych krajín
v zmysle, "i sú proizraelské alebo propales(n#
ske. Teraz sa trochu viac informovalo o finan#
"n!ch problémoch v únii, ale Izrael"anov
v prvom rade zaujímajú Spojené %táty.     

Ak' je izraelsk' mediálny obraz konfliktu
v S'rii?
Podobn! ako v Európe. Médiá sú tu 'e) od#
kázané na sekundárne zdroje. Len je tu, mys#
lím, vä"%ia opatrnos*, lebo v Izraeli ani netu%ia,
kto vlastne sú pro'asadovskí rebeli. Asada ma#
jú pre"ítaného. Neznamená to, )e by nechceli,
aby padol, majú v%ak obavy z toho, "o príde po
&om.    

Vo svojej novej knihe Smr+ si ani ne%krtne roz$
právate príbeh Kláry, novinárky so zdravotn'$
mi problémami, ktorá si +a"ko zvyká na "ivot
v cudzej krajine. V !om je Klára rovnaká ako
Jana Shemesh?
V mnohom.    

(o vás mo#vovalo k napísaniu knihy?
Oslovilo ma vydavate$stvo. 

Mô"u sa !itatelia te%i+ na rovnak' %t'l písania
a témy, ktoré rozoberáte na svojom blogu?
Téma je rovnaká, %t!l je trochu in!. Kniha je in#
%pirovaná denníkmi, ktoré som si písala po"as
mojej choroby. 

Autor: Andrej Majláth
Foto: Tomá% Benedikovi!, SME

Jana Shemesh (rod. Miku%ová) je novinárka !ijúca s man!elom
Ra(m a dcérou Ruth ne*aleko izraelského Tel Avivu. Zo Sloven-
ska odi%la v roku 2006, u! pred odchodom sa v redakcii denníka
SME nieko)ko rokov %pecializovala na spravodajstvo z Blízkeho
v"chodu. Dnes pracuje ako zahrani#ná kore%pondentka z Izraela
a *al%ích krajín tejto oblasti. Venuje sa politickému spravoda-
jstvu, spracúva aj publicistické témy z ka!dodenného !ivota v !i-
dovskom %táte. Osobn" !ivot #itate)om pravidelne odkr"va na
svojom internetovom blogu na adrese shemesh.blog.sme. sk.
Blog sa stal základom jej novej kni!nej publikácie Smr$ si ani
ne%krtne, ktorú vydáva v novembri 2012. Za svoju prácu získala
viacero novinárskych ocenení, napríklad cenu Nadácie otvorenej
spolo#nosti za sériu st0p#ekov Izraelsk" zápisník pre denník SME,
ktorú dostala dvakrát po sebe v rokoch 2008 a 2009. &túdium
na Katedre !urnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave
úspe%ne ukon#ila v roku 1997.

Slovenské a izraelské
médiá spája boj
o pre"itie
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Martina Skúpa

Z vá%ho ro!níka vy%lo viacero úspe%n'ch ab$
solventov. Spomeniem mená ako Jozef Bed$
nár, Jano Bednari!, Mário Ge%vantner, Jaro
Novák, Lucia Laczkó, Alena Walterová, Tomá%
Valá%ek a )al%í. Ste e%te v kontakte so svojimi
b'val'mi spolu"iakmi?
Pravda)e. Dokonca sme mali aj nieko$ko stre#
távok – ak si dobre spomínam, posledná bola
asi pred troma rokmi. A samozrejme, komuni
kujeme primárne cez sociálne siete. Ale naprí#
klad s Máriom Ge%vantnerom, Janou
Morhá"ovou a Ri%om Pupalom sa stretávame
neprestajne – sme stará vytrvalá par'a z vyso#
kej.

Ako si spomínate na !asy strávené na katedre?
Sú to ve$mi príjemné spomienky. Boli sme pr#
v!m porevolu"n!m ro"níkom, tak)e prijímacie
skú%ky mo)no prebiehali benevolentnej%ie,
ne) to bolo neskôr. Asi to bolo aj t!m, )e nikto
nevedel, "o presne sa od neho o"akáva – ani
%tuden', ani profesori. Ale o to bola atmos#
féra na katedre uvo$nenej%ia a príjemnej%ia.
Ja som v%ak strávila v Bra'slave iba tri roky,
potom som odi%la %tudova* do Parí)a. V tom
"ase mala to') katedra rozbehnut! prog#
ram spolupráce s parí)skou CFPJ – Centre de
forma'on et de perfec'onnement des
journalistes, "o bola jedna z najlep%ích %kôl
)urna#lis'ky vo Francúzsku, tak)e som mala
obrovské %*as'e a najmä skvelú príle)itos* po#
sunú* sa .alej.

Utkvelo vám v pamä# aj nie!o konkrétne? 
To, ako hráme s Ge%vantnerom a Bednari"om
pi%kvorky na angli"'ne. (smiech) K tomu by
som sa pravdepodobne priznáva* nemala...

Spomínam si ale aj na $udí ako Droppa, ,ef"ák,
Duhajová "i sloven"inárov Tvrdo&a a Balá)a,
ktorí nám toho dali ve$a. Boli to naozaj skvelí
profesori.

V sú!asnos# pracujete ako zástupky*a %éf$
redaktora v !asopise Plus 7 dní. Aká bola
va%a cesta z katedry na túto pozíciu?
Stra%ne dlhá. Pre%la som si ohromn!m
mno)stvom rôznorod!ch médií a tam, kde
som nepracovala, som prinajmen%om bola na
konkurze. Pôvodne som za"ínala v Smene,
pokra"ovala v Telegrafe, Kultúrnom )ivote,
rádiu Rag'me, SME a napokon v t!)denníku
1as. Potom ma oslovili $udia z Plus 7 dní, kde
som doteraz.

Okrem novinárskej práce ste sa venovali aj
inej !innos#. V roku 2007 ste spolo!ne
s Richardom Pupalom a )al%ími vydali knihu
Ivan Mistrík: !lovek odinakia,. (ím vás osob$
nos+ pána Mistríka zaujala?
Oslovili nás Mistríkove netere na základe "lán#
kov, ktoré sme písali pre t!)denník 1as. Mys#
lím, )e sa to volalo Hviezdy v"eraj%ka a bolo to
o skvel!ch star!ch hercoch ako Va%ek, Rapai#
"ová "i Palúch, ktorí pre médiá nespravodli#
vo zapadli prachom. Diev"atá za nami pri%li
s t!m, )e by chceli urobi* knihu o svojom str!#
kovi, a "i by sme nechceli napísa* )ivotopisnú
"as*. My sme na to k!vli. Bolo to lákavé a vzru#
%ujúce zárove&. 

Ak'm spôsobom ste o *om získavali infor$
mácie?
Z rozhovorov a spomienok jeho priate$ov
a známych. Chceli sme ís* viac do h4bky jeho
osobnos' a nielen hovori* o tom, "o a s k!m
nato"il. Vy'povali sme si viacer!ch hercov
a re)isérov, s ktor!mi spolupracoval a klebe'li
sme o &om. Nezáväzne. Mimochodom, ani je#
den z $udí, s ktor!mi sme sa stretli, na&ho ne#
povedal ni" zlé, a to ani o7 record. Musel to
by* naozaj ú)asn! "lovek. 

Svojho !asu ste sa zú!astnili odbornej konfe$
rencie PR needs vs. media needs, ktorá sa za$
oberala budovaním vz+ahov medzi médiami
a PR agentúrami. Ako h,adíte na prob$
lema#ku PR vs. médiá? 
Je to stra%ne komplikovaná oblas*. Obidva
segmenty chápem a treba uzna*, )e oba to ne#
majú $ahké. Mnoho $udí to')to striehne na
médiá, aby nerobili „utajenú“ reklamu tre(m
subjektom. Osobne nemám pro' PR "lánkom
ni" – samozrejme, ak sú informácie v nich pl#
nohodnotné, pravdivé a dá sa priestor aj dru#
hej strane. Ve. keby sme PR brali naozaj
striktne, tak by sme nemohli písa* o ni"om.
Vy%la nová kniha, nové CD hudobnej skupiny,
skúma sa nov! liek na rakovinu – to v%etko je
predsa vo svojej podstate PR...

Mnoho novinárov sa !asom dostane aj na
pozície hovorcov alebo pracovníkov PR agen$
túr, no o nejak' !as sa vrá#a spä+ k novi$
nárskej práci. Ako vnímate kolegov, ktorí
takto „striedajú“ profesie?

Zále)í na tom, v ak!ch médiách pracujú. Pokia$
nezabudnú na to, )e boli novinármi a správajú
sa ku svojim kolegom normálne, nemám s t!m
problém. Mnohokrát sa v%ak stáva, )e za"nú
ma* pocit, )e sa musia poms'* za príkoria,
ktoré im hovorcovia spôsobili a za"nú sa sprá#
va* úplne rovnako ako hovorcovia, na ktor!ch
predt!m nadávali – pre ich neochotu "i ne#
schopnos*. V takom prípade to u) v poriadku
nie je.  

Ak' je vá% názor na sú!asn' stav mediálneho
trhu na Slovensku?
Pravdupovediac, prekvapuje ma, )e hoci sa
neustále hovorí o konci tla"en!ch médií,
neustále u nás vznikajú nové "asopisy – popri
tom kvante, "o u) existuje. 1o sa t!ka zamera#
nia a obsahu... Mediálny trh kopíruje dopyt,
a preto na Slovensku nemá pod$a m&a zmysel
robi* periodiká postavené na zahrani"n!ch
vzoroch. Médiá sú tovar ako ka)d! in! a ich vy#
davatelia ich chcú predáva*, preto ich robia
tak, aby ich $udia chceli kúpi*. Ide len o to, aby
médiá dokázali uko"írova* mieru bulvárnos'
a ponúknu* "itate$om popri klebetách aj to, "o
ich oboha(. Osobne si myslím, )e to robí Plus
7 dní, ale ja som mo)no zaujatá. (smiech) Ne#
súhlasím s názorom, )e Plus 7 dní nie je ser#
iózny "asopis, je síce pravda, )e 'tulky sú
bulvárne, to ale neznamená, )e vo vnútri nie
je ni" seriózne.

A !o budúcnos+ médií?
U) asi desa* rokov sa hovorí o tom, )e tla"ené
periodiká zaniknú, no ni" také sa dosia$ ne#
stalo. Je fakt, )e $udia majú menej pe&azí,
a preto si rad%ej pre"ítajú noviny na internete,
ale zánik printov pod$a môjho názoru za'a$
nehrozí. Slovensko je ve$mi tradicionalis'cké
a jeho obyvatelia si e%te stále radi pre"ítajú
"asopis, ktor! si mô)u prelistova* a fyzicky od#
lo)i* na poli"ku – a potom, ke. im padne do
záchoda tablet, je to ur"ite vä"%ia %koda, ako
ke. tam padnú noviny. Tak)e, pod$a m&a tla"
pre)ije – prinajmen%om t!)denníky a mesa"ní#
ky ur"ite. Pri denníkoch si u) taká istá nie som,
ale to uká)e len "as. 1o sa in!ch médií t!ka,
tam problém nevidím, prinajmen%om televízie
sa prispôsobili dobe. Ke.)e filmy si $udia s'ah#
nu z webu, stavili na reality show. Vychádza
im to – aj ke. mne to teda, priznám sa, lezie
poriadne na nervy.

Ke) sme pri budúcnos#, nedá mi nesp'ta+ sa
aj na systém Piano. Myslíte si, "e má na
slovenskom trhu miesto?
Priznám sa, )e som o tom len pred nedávnom
uva)ovala a úprimne, neviem. V!hodou Piana
je, )e je lacné, ale dnes u) ka)d! "aká, )e vám
v%etci ponúknu aj nie"o navy%e, ne) len prís#
tup ku komentárom. Ale chápem, )e ak sa
chcú médiá zachráni*, potrebujú nejak! nás#
troj na to, ako zarobi* aj na svojich elektro#
nick!ch verziách. Ak by som sa v%ak ja mala
rozhodnú* "i si tento systém predpla(m, od#
pove. by bola nie. Rad%ej si kúpim noviny.

Autor: Miroslav Me*hert
Foto: archív Mar#ny Skúpej 

Martina Skúpa (42) v minulosti pracovala v periodikách Smena,
Kultúrny !ivot, +as #i v rádiu Ragtime, odkia) jej kroky viedli do
t"!denníka Plus 7 dní, kde v sú#asnosti zastáva post zástupkyne
%éfredaktora. Ako sama tvrdí, tla#en"m médiám zatia) zánik
nehrozí – aspo' nie na Slovensku, no vä#%iu %ancu na pre!itie
majú t"!denníky a mesa#níky.

Zánik tla#en$ch médií
zatia' nehrozí



absolventi

33

60 interview

$ubica Stanek

+urnalistika je pre
zanieten$ch 'udí,
ktorí sa neboja
Na "urnalis#ku ste sa prihlásili v porevolu!$
nom roku 1991. Pre!o ste sa rozhodli práve
pre túto %kolu?
Na )urnalis'ku som i%la kvôli tomu, )e otvárali
nov! odbor )urnalis'ka a dokumentaris'ka
v audiovizuálnych médiách, ktor! mal na sta#
ros' pán Slovák (Mgr. Ján Slovák pôsobil po
novembrovej revolúcii ako jeden z vedúcich
katedry – pozn. autorky). Ve$mi sa mi zapá"il
práve ten prienik )urnalis'ky s dokumentaris#
'kou, a teda aj s fotografovaním. 

Aké boli va%e novinárske za!iatky?
E%te po"as %koly som robila v Centre nezávislej
)urnalis'ky s Katkou Vajdovou, "o bola pre
m&a ve$mi obohacujúca skúsenos*. Pracovala
som aj ako redaktorka v Rádiu Rag'me. To ma
v podstate priviedlo k zásadám )urnalis'ky.

Po!as vá%ho pobytu v Lond'ne ste dokonca
spolupracovali s BBC. Mnohí novinári nedo$
siahnu tak' úspech za cel' "ivot. Pre!o ste sa
v"dy napokon vrá#li domov? Nelákala vás
práca v zahrani!n'ch médiách?
Ja viem, )e je be)né osta* „vonku“. Nikdy som
si vnútorne nevyrie%ila, pre"o som sa v)dy vrá#
'la domov, ale tak mi to bolo vlastné. ,tudo#
vala som v Taliansku, Prahe, Budape%' aj
v Lond!ne. V)dy som to brala ako ve$mi prí#

jemné a obohacujúce skúsenos'. Chcela som
sa v%ak vrá'* domov. Asi to bolo t!m domo#
vom (smiech).

Dlh%iu dobu ste sa venovali problema#ke et$
nicity a nacionalizmu. Kedy ste za!ali ma+ pr$
v'krát záujem o podobné témy?
Pre)ila som rozpad 1eskoslovenska, ktor! sa
mi zdal by* úplne absurdn!. V demokra'ckej
krajine sa %tát rozpadne bez toho, aby prebe#
hlo referendum a nejaká hlb%ia spolo"enská
debata. Po tom, ako som nastúpila do %koly, sa
za"ali vyplavova* nadnesené, ale aj existujúce
tenzie medzi 1echmi a Slovákmi. V médiách sa
dos* v!razne objavovala ma.arská tema'ka.
To ma na%tartovalo, aby som sa na Stredoe#
urópskej univerzite v Prahe venovala práve
rozpadu 1eskoslovenska z poh$adu lingvis'c#
k!ch rozdielov.

V roku 2002 ste za!ali pracova+ pre Nadáciu
otvorenej spolo!nos#. (o bolo va%ou mo#vá$
ciou pre to, aby ste sa stali sú!as+ou tre#eho
sektora? Hovorí sa, "e práca v mimovládnych
organizáciách je behom na dlhé trate...
V)dy som mala ve$mi blízko k filmu a po návra#
te z Lond!na som pracovala na Medzinárod#
nom filmovom fes'vale Bra'slava. V tom "ase
ma oslovili z Nadácie otvorenej spolo"nos',
aby som urobila projekt pre talentovan!ch
rómskych )urnalistov, teda pre Rómov, ktorí
chceli písa*, mali ambície, mali chu* dozvedie*
sa viac o tom, ako písa*, no nemali vzdelanie.
Ponuku som prijala. Spolu so So&ou Vatrálo#
vou a .al%ími $u.mi sme pre nich vytvorili
mo)nos* stá)í. To bol môj prv! kontakt s nadá#
ciou, vzniklo to tak spontánne. Som ve$mi ra#
da, lebo mi dala mo)nos* vytvori* Novinársku
cenu a v!stavu No Comment. Dala mi mo)nos*
podie$a* sa na tvorbe verejnej poli'ky. Je to
ve$mi rôznorodá práca.

S médiami spolupracujete u" nieko,ko rokov.
Ako vnímate fakt, "e rómska otázka vzbudzu$
je v na%ej spolo!nos# !oraz vä!%ie vá%ne?
Majú na tom pod,a vás zásluhu aj samotní
novinári a médiá?
Rozhodne. Médiá sú spoluzodpovedné za vy#
tváranie obrazu a za prehlbovanie, v niekto#
r!ch prípadoch nega(vneho obrazu o Rómoch.
Médiá ale nie sú alfou a omegou v tejto spolo#
"nos'; rozhodne nie sú jedin!m vinníkom. Sú
len sú"as*ou %ir%ej mozaiky. Medzi $u.mi, ktorí
sa na tom podie$ajú, sú verejní "initelia, poli'ci
aj rôzni takzvaní ak'vis', ktorí túto tému rám#
cujú neraz ve$mi ne%*astne a ve$mi agresívne.

Napriek tomu, !o by ste vy osobne pova"o$
vali za najvä!%ie prehre%ky novinárov pri zo$
brazovaní podobn'ch tém?
Na za"iatku by som si vzala na hlavu klobúk
"loveka, ktor! sa v médiách pohybuje. Pri
spú%*aní kampane Rómovia. Aj toto je ich sku#
to"n! príbeh sme h$adali partnerov v médiách.
Mala som mo)nos* rozpráva* sa napríklad s No#
rou Sli%kovou, s Alexejom Fulmekom "i so ,te#
fanom Hríbom. Na%la som $udí, ktorí cí'a, )e tá
téma je zanedbaná, ale )e ju nezanedbávali

len novinári. Na%la som $udí, ktorí zrazu preja#
vili ochotu zauja* postoj. Viete, ke. napríklad
v ekonomickom t!)denníku nemajú dostatok
prostriedkov na "loveka so %pecializáciou v ob#
las' energe'ky, nemô)em od nich chcie* "lo#
veka, ktor! sa bude %pecializova* na Rómov...

Pochopite,ne. Tá otázka je e%te stále kladená
na ni"%ie prie!ky...
Áno, presne tak. 3ijeme v spolo"nos', ktorá je
diverzifikovaná, kde rôzne médiá spracúvajú
rôzne témy. Nedá sa zo v%etkého vini* len mé#
diá. Treba poveda*, )e sú to verejní "initelia,
ktorí by mali informácie pre spolo"nos* formu#
lova* jednozna"ne, ktorí by mali sprostredkú#
va* také mediálne odkazy, aby spolo"nos*
zjednocovali, a nie ju vyhrocovali. Teraz si vy#
mením klobúk a budem kri'ckej%ia k médiám.
Pred tak!mi desia'mi rokmi boli 'e lapsusy
zjavné a boli v%ade. Kriminalita sa "asto spája#
la s etnicitou. To v profesionálnej )urnalis'ke
nemá miesto. 

Niektoré subjekty v%ak upozor*ujú na to, "e
novinárom ch'bajú v danej oblas# potrebné
vedomos#. Neboli by cestou k zlep%eniu na$
príklad vzdelávacie kurzy, ktoré by organizo$
val neziskov' sektor v spolupráci so %kolami?
Ur"ite. Ak by mala katedra záujem o kurz pre
budúcich novinárov, v nadácii by sme o tom
mohli uva)ova*. Hovoríme konkrétne o Ró#
moch, "o je momentálne to boles'vé a zane#
dbávané ohnivko v spolo"nos'. Katedra
)urnalis'ky aj iné masmediálne fakulty by to
v%ak mohli po&a* z poh$adu diverzity v spolo"#
nos'. 3ijeme v rôznorodej spolo"nos', v ktorej
sú migran', sociálne aj zdravotne znev!hod#
není $udia. Bolo by fajn, keby táto rôznorodos*
dostala v médiách priestor. Aby sme sa zbavili
ilúzie o "isto slovenskej a etnicky "istej spo#
lo"nos'.

Povedali by ste teda, "e "urnalis#ka na
Slovensku urobila za uplynulé roky pokrok?
V tomto smere pre%la slovenská )urnalis'ka
ve$kú cestu. Teraz je v!zvou pre médiá nezo#
sta* v stereotypoch. Neprebera* automa'cky
rétoriku, ktorú pou)ívajú verejní "initelia, ale
sta* sa ak(vnym nosite$om odkazov, ktoré
budú na%u spolo"nos* posúva* .alej. Ka)dé
médium má okrem spravodajstva mo)nos* pri#
nies* aj -"er "i reportá). Myslím si, )e profe#
sionálna )urnalis'ka je na to dobr!m nosi"om.

Ak by ste mali na záver poveda+ tri dôvody, pre
ktoré sa opla& by+ novinárom, ktoré by to boli?
3urnalis'ka je vhodn!m povolaním pre $udí,
ktorí sú ve$mi zanietení, ktorí cí'a hodnoty,
ak!mi sú transparentnos* v spolo"nos', rov#
nos* %ancí, sociálne hodnoty. Je pre $udí, ktorí
sa neboja. Ak (to $udia pôjdu na )urnalis'ku
a popritom vy%tudujú politológiu alebo nie"o,
"o ich ponorí hlb%ie aj do inej tema'ky, budú
ma* spokojn! )ivot. Stanú sa, obrazne pove#
dané, „supermanom“ v spolo"nos', ktor! bu#
de odha$ova* korup"né %kandály, bude písa*
o t!ch slab!ch a bude nap4&a* funkciu )urnalis#
'ky v pravom zmysle slova.

Júlia Poláková
Foto: archív 3ubice Stanek

1ubica Stanek pôsobí v mimovládnej organizácii Nadácia
otvorenej spolo#nosti ako zástupky'a riadite)ky pre tvorbu
politík, stratégií a médiá. Na katedru !urnalistiky nastúpila
v roku 1991. Po získaní titulu pokra#ovala v %túdiu v Taliansku,
Prahe, Budape%ti, Lond"ne a na Vysokej %kole v"tvarn"ch umení
v Bratislave, kde sa venovala dokumentárnej fotogra(i. Vo
Ve)kej Británii si na konto pripísala aj cennú spoluprácu s BBC.
Prvé novinárske skúsenosti jej prinieslo pôsobenie v Centre
nezávislej !urnalistiky a v Rádiu Ragtime. Práca v Nadácii
otvorenej spolo#nosti pri%la spontánne a umo!nila jej sta$ sa
spoluautorkou Novinárskej ceny a v"stavy fotogra(í a karikatúr
No comment.
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Petra Stano Ma%a!ovská

Va%a silná spravodajská kariéra kulminovala
poli#ck'm spravodajstvom v Hospodárskych
novinách. Dnes pôsobíte ako hovorky*a.
Pre!o?
V spravodajstve (televíznom, rozhlasovom,
agentúrnom) spracovávate udalos' t!kajúce
sa predov%etk!m toho d&a. Bola som
nau"ená, )e )urnalis'ka sa robí takto, ale tá
printová je iná. Hospodárske noviny sa sna)ia
pozera* sa za roh. Nie na to, "o je dnes, ale "o
z toho dne%ka bude zajtra. To bolo síce
v!zvou, ale zárove& dos* komplikované,
najmä ke. pí%ete o poli'ke. Navy%e, priná%a*
ka)d! de& nejakú kauzu alebo objav sa nedá.
Print ma nap4&al a posunul .alej, ale bral mi
ve$a z novinárskej energie a zo súkromného
)ivota. Zdalo sa mi, )e ak budem na takéto
plné obrátky pracova* ka)d! de&, tak o pol
roka vyhorím. Po %ies'ch ak(vnych – ú)as#
n!ch, ale aj náro"n!ch rokoch v spravoda#
jstve, po"as ktor!ch som si skúsila v%etky typy
médií  a nielen redaktor"inu, parlamentné
spravodajstvo, ale aj moderovanie poli'ck!ch
diskusií, som mala pocit, )e to autorsky dl#
hodobo neunesiem.

Vtedy ste sa rozhodli prejs+ do pozície hovor$
cu?
Bolo to presne v tom "ase. Ke. pri%la ponuka
pôsobi* ako hovorca nemocnice, za"ala som

ju zva)ova*. Viacerí ma odhovárali, nech si
nezabuchnem dvere. Povedala som si, )e to
skúsim. Zavá)ilo, )e %lo o apoli'cké  hovor#
covstvo.

Je pravda, "e ke) !lovek raz prekro!í pomy$
selnú barikádu medzi novinármi a hovorca$
mi, nikdy sa nevrá#?
Poznám $udí, ktorí sa vrá'li spä*. Neodsudzo#
vala by som to. Hovorca by mal ma* mediálnu
skúsenos*, preto)e o to $ah%ie sa mu spolu#
pracuje s médiami. Ak sa vrá' spä* k novi#
nár"ine, jeho pobyt na pomyselnom druhom
brehu mu mô)e pomôc* v tom, aby sa na veci
pozeral z istého nadh$adu. Z mnoh!ch novi#
nárov mám pocit, nech sa na m&a nenahne#
vajú, )e sa v novinárskom prostredí pohybujú
dlho a akoby uverili v realitu, ktorú spolu#
vytvárajú v danom médiu. Ozajstn! svet v%ak
neodzrkad$uje mediálnu realitu, tam je ve$k!
rozdiel. Ak by ka)d! z novinárov nachví$u okú#
sil prácu hovorcu, pochopil by napríklad, pre#
"o vám niekedy niekto neodpovie v"as alebo
momentálne odpoveda* nemô)e vôbec. Po#
chopí naozaj mnohé. Hovorcovstvo mi u)
teraz dalo ve$mi ve$a a mo)no to bude znie*
paradoxne, ale ja sa necí'm by* nenoviná#
rom, ke. som hovorcom. Mám dojem, )e
robím ve$a z novinár"iny. Nemám k dispozícii
tla"ové oddelenie – sama si získavam infor#
mácie, overujem ich, aktualizujem, presne
ako ke. som sedela niekde v redakcii. Pí%em
tla"ové správy, kreujem vyjadrenia a som v
neustálom kontakte s médiami. Viacerí nov#
inári zanevreli na novinársku brand)u, ke. sa
stali hovorcami. Pozerajú sa na )urnalistov
úplne inak, odsudzujú ich za to, ako sa k nim
správajú. Jasné, )e to nie je ideálne, nie v%etci
sa vedia p!ta* a správa*, ale nezanevrela som.
Sna)ím sa o obojstranne korektn! vz*ah. Je na
ka)dom hovorcovi, "i vidí pre seba cestu spä*
alebo nie. On sám musí vedie*, do akej miery
bol profesionálny a ako je na tom jeho poves*
objek(vneho novinára.

Je novinár!ina povolanie pre %pecifick' typ
!loveka alebo je povolaním, ktoré formuje
svojich ,udí?
Na novinár"inu musíte ma* predispozície,
preto)e %kola vás nenau"í písa*, hovori* bez
jazykov!ch deformít, ani pôsobi* dôveryhod#
ne na obraze. Musíte ma* na to predpoklady.
Novinár by mal by* ten typ "loveka, ktor! je
prirodzene zvedav! a zaujíma sa o to, "o sa
deje okolo neho, teda o veci verejné. Mal by
by* rovnako e'ck! v novinár"ine, ako aj v be)#
nom )ivote. Ak v &om niekoho nepodrazím,
tak to neurobím ani ako novinár. Ak niekomu
s$úbim, )e utajím zdroj, tak to dodr)ím. Na#
prie" Slovenskom %tuduje )urnalis'ku ve$mi
ve$a $udí. Je úplne zrejmé – matema'cky – )e
v médiách a príbuzn!ch pozíciách sa nedo#
ká)u uplatni*, lebo kapacitne to mo)né nie je.
Napriek tomu je o túto profesiu ve$k! záujem.

+udia si mo)no od nej s$ubujú zvidite$nenie
alebo ú"as* na dôle)it!ch udalos'ach %tát#
neho alebo iného rozmeru. Niektorí novinári
si novinár"inou proste potrebujú nie"o doka#
zova*. Nerobia ju pre in!ch, ale pre seba. A to
ur"ite správne nie je. Novinárom by mal by*
len "lovek, ktor! má úmysel robi* svoju prácu
pre verejnos* –  preto, aby sa nie"o v spo#
lo"nos' zlep%ilo, aby sa na nie"o poukázalo...
Nie len preto, aby som dnes pokryl túto uda#
los* a zajtra .al%iu a pozajtra .al%iu a mama
ma videla v televízii. 
1asto sa stáva, )e  medializovan! problém
vznikne v dôsledku nejakej diery v zákone "i
iného systémového zlyhania, ale len málokto
sa pozrie na podstatu. V%etci rie%ia vä"%inou
iba povrch – "o sa stalo a nie pre"o sa to
stalo. A ke. sa p!tate novinára, pre"o nejde
po prí"ine, dostanete odpove., )e to je na
.al%í príspevok. Ale k nemu sa u) nik nevrá'.
Je v podstate jedno, ktoré spravodajstvo poz#
eráte, preto)e ide po udalos'ach d&a a ve$mi
ich bulvarizuje. Úplne vám deformuje,
pokrivuje poh$ad na realitu. Printy sa na seba
'e) ve$mi poná%ajú. Príde ist! impulz a po#
tom sa v%etci to"ia okolo tej jednej témy na#
miesto toho, aby sa niekto sna)il inicia(vne
tému nájs*. Je to problém na%ich redakcií.
V 1esku majú v redakciách ove$a viac novi#
nárov, v.aka tomu majú "as h$ada* si zaují#
mavé témy – a nemyslím len %kandály "i
kauzy – a %tudova* si veci. V spravodajstve
mô)u tvori* jednu reportá) aj tri dni, v publi#
cis'ke pokojne aj dva t!)dne. U nás je to
sci#fi – v spravodajstve ka)d! de& vyrába ka)#
d!. Je to choré a mô)e to plodi* iba povrch#
nos*. Preto doká)u robi* tak!chto novinárov
aj $udia, ktor!ch mo'vácia k novinár"ine je
rôzna. Ve$a tak!ch som poznala, sú rok – dva
v brand)i, a potom  idú niekam úplne inam.
Skúsili si to. Skúsili si obraz, mikrofón, dik#
tafón, ale "o po nich zostalo? Vyp4&ali len
zabehnuté %ablóny televíznych a rozhlasov!ch
príspevkov, "i textov. 
Ke. som nedávno po rokoch vyliezla z nov#
inár"iny, ostala som prekvapená, aké majú
novinári vo v%eobecnos' zlé meno. Otec,
mu), sestra a vä"%ina mojich kamarátov sú
novinári. 3ijete v tom prostredí a zrazu uvidíte
)urnalis'ku inak. Be)ní $udia si o nás novi#
nároch myslia, )e sme nekorektní, kúpení,
proste neobjek(vni. Nemáme dobr! kredit.
A to je presne preto, )e ideme iba po bulvár#
nych, lacn!ch a povrchn!ch veciach a $udia
nemajú dojem, )e sme tu pre nich. 

Zuzana Jakúbková
Foto: archív Petry Stano Ma+a%ovskej 

Petra Stano Ma$a%ovská sa popisuje ako mediálny ,uktuant.
Pochádza z rodiny s novinárskou tradíciou. Jej pestrá !urnali-
stická kariéra dokazuje, !e jablko nepadlo *aleko od stromu.
Po#as gymnázia chodila pomáha$ do Karloveskej televízie. Ako
%tudentka !urnalistiky bola elévkou v domácej redakcii TASR
a na tla#ovom odbore Úradu vlády. V*aka Slovenskému rozhlasu
má skúsenosti aj s rozhlasov"m spravodajstvom, kde okrem
iného moderovala politickú diskusnú reláciu Sobotné dialógy.
Jej cit pre spravodajstvo sa prejavil aj v spravodajskej televízii
TA3. Nevynechala ani tla#, konkrétne denník Hospodárske
noviny. Teraz pôsobí ako hovorky'a Univerzitnej nemocnice
Bratislava, no stále sa pova!uje za novinára.

Novinár by tu mal
by& pre 'udí
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Marie Stracenská

Novinársku kariéru ste za!ali ako reportérka...
Za"ínala som v Slovenskom rozhlase, hoci som
%tudovala tla" a agentúru. Vôbec som nechcela
robi* v rozhlase. Predsa som tam ale nastúpila
a robila som sedem rokov v relácii Pozor, zá#
kruta! Potom som na dva roky pre%la do Rádio#
)urnálu, robila som aj Sobotné dialógy, No"né
pyramídy a podobne. 

(o vás teda priviedlo do rozhlasu?
Stopla som si svojho %éfa. I%la som za kamará#
tom do Prahy. Bola som druhá"ka na vysokej.
Zastavilo mi auto s rakúskou zna"kou. Za"ala
som hovori* po anglicky, on na m&a reagoval
ve$mi namosúrene. Mala som vtedy holú hlavu
a on si myslel, )e som chalan. Keby vedel, )e
som )ena, vraj by mi nikdy nezastavil. Po chvíli
sme zis'li, )e sme Slováci. Ve$a sme toho ne#
hovorili, a) potom pred Prahou. Tam sa ma
op!tal, kedy sa vraciam. Dohodli sme sa, )e ma
vezme aj naspä*. V Bra'slave z neho vypadlo,
)e je 'e) novinár a )e pracuje v rozhlase a "i by
ma nezaujímalo, ako to tam vyzerá. Ja som sú#
hlasila, ve. pre"o nie. Vpadla som tam rovno
na poradu a on ma predstavil ako novú kole#
gy&u. Tak som nastúpila do rozhlasu. V.aka
tomu, )e som si stopla vlastného %éfa, Juraja
Puchera.

Aké boli va%e za!iatky? 
Prvé reportá)e som robila práve o stopovaní.
Ni" iné som o autách nevedela. Namiesto pol#
litrov! motor som povedala pä*litrov! motor
a ani mi to nepri%lo divné. Kolegovia sa mi
smiali, ale "lovek sa nau"í v%etko.

Skuto!nou %kolou bol ur!ite aj pracovn' v'let
na Rallye Dakar.
To mi pripadá ako v minulom )ivote. Úprimne
neviem, ako som sa tam dostala. Oslovili ma, "i
by som ne%la, a to sa nedalo odmietnu*. Bola
to skvelá skúsenos*. Ve$a som sa tam nau"ila.
Najmä o sebe. Mohla som sa ove$a lep%ie pri#
pravi*, bola som ako také teliatko. Ale e%te by
som sa tam vrátila s t!m, )e by som vedela
ove$a viac.

Cesta z rozhlasu viedla do televízie.
Zavolali ma do TA3, kde som opä* nastupovala
ako redaktorka. Po asi dvoch rokoch som chce#
la odís* kvôli inej ponuke. Neskôr som sa roz#
hodla vrá'*, no u) nie ako redaktorka, ale
vedúca vydania. Odvtedy som redaktorskú
prácu nerobila.

Ako vyzerá vá% klasick' de* v práci?
Pri%la som o pol deviatej, obedovala som za
po"íta"om. O pol desiatej je jedna porada,
o druhej .al%ia, o tretej za"ínajú postupne
chodi* hotové reportá)e, ktor!ch texty prie#
be)ne kontrolujeme u) predt!m. Do toho sa
musíme postara* o v!robu nov!ch grafick!ch
prvkov, potom da* dokopy cel! scenár a po#
strá)i*, aby to o piatej bolo odvysielané. 

Vy teda zodpovedáte za to, v akom poradí sa
odvysielajú reportá"e v správach, ktoré od$
lo"íte na )al%í de*, ktoré musia ís+ hne)...
Presne tak, ja som ten "lovek, ktor! má na
staros' dramaturgiu správ, ich skladanie o se#
demnástej alebo aj ve"ern!ch o devätnástej.
Pozerám reportá)e, pí%em headliny, upravujem
zahlásenia. Ak to nie je dos* dobré, tak sa to
prerobí. Lebo ke. u) na nakrúcanie vynalo#
)íme peniaze, tak je hlúpos*, aby sme to ne#
hrali. Nie za ka)dú reportá) dostaneme
Pulitzerovu cenu, ale nemô)eme si dovoli* vy#
hadzova*.

Viete si predstavi+ inú pozíciu, ktorá by vás
takto bavila?
Táto funkcia je posledná v hierarchii, ktorá je
e%te "iasto"ne novinárska. 1lovek nad nami –
%éfredaktor, je u) skôr mana)ér. On u) má na
staros' $udí, ekonomické zále)itos', zákonní#
ky... Síce má ka)d! de& preh$ad, "o hráme
a má na to vplyv, je to men%ia "as* jeho práce.
Preto si chcem tento novinársky charakter e%te
zachova*. Ale mo)no by som sa chcela veno#
va* filmu.

S filmom u" máte nejaké skúsenos#.
Ako re)isérka a dramaturgi"ka som robila mi#
nul! rok so spolo"nos*ou, ktorá pracuje s ute#
"encami, dvadsa*osemminútov! film. 1i)e,
mo)no, niekedy, ale nevyh$adávam to. Mám
rada prácu, ktorú robím.

Máte dve malé de#. Viete pri tomto pracov$
nom nasadení strávi+ dostatok !asu aj s rodi$
nou?
Novinári "asto rodiny nemajú. Ani u nás v re#
dakcii nie je ve$a $udí, ktorí majú rodinu. To sa
dá, iba ak máte ve$mi tolerantného partnera.

Ako redaktorka som de' nemala. Tam nikdy
neviete, kedy prídete domov. Ja mám man)ela,
ktor! je ú)asn! otec a domov sa vraciam, ke.
u) sú de' v py)ame. Môj pracovn! harmono#
gram je nastaven! tak, )e robíme t!)d&ovky.
Tak)e cez t!)de&, ke. mám vo$no, sme spolu,
to je super.

Ako spomínate na !asy, ke) ste %tudovali "ur$
nalis#ku?
Ja mám tak! pocit, )e teraz je to iné, ako za na#
%ich "ias. Za"ala som %tudova* rok po revolúcii.
Vtedy bolo úplne prirodzené, )e nám u"itelia
hovorili hne. na prv!ch hodinách, aby sme
"ím skôr i%li do nejakej redakcie a zis*ovali, aké
je to v praxi, lebo %kola nás to nikdy nenau"í.
U"itelia nepracujú v redakciách, oni majú 'e
skúsenos' nieko$ko rokov staré. Dokonca nie#
ko$ko desa*ro"í staré. Tak)e ten skuto"n! obrá#
zok dostaneme len v reálnych redakciách.
A potom nám aj vä"%ina z nich tolerovala, ke.
sme potrebovali vyme%ka* nejaké hodiny, lebo
vedeli, )e pracujeme. Z môjho ro"níka v%etci
niekde pracovali. Vä"%ina z nich je dodnes
v médiách. Kam sme pri%li a povedali sme, )e
sme %tudenti )urnalistiky, tam nám otvárali
dvere. Dôle)ité bolo, )e sme získavali prax.
Nerobili sme to pre peniaze, ale pre 'e skú#
senos'. 

Dnes to teda máme +a"%ie.
Neviem, ako je to na %kole teraz. Ja som robila
asi pred rokom seminár, kde boli prítomní aj
piataci z bratislavskej )urnalistiky, ktorí a)
po"as toho seminára nato"ili svoju prvú re#
portá). To ma úplne %okovalo. Myslím si, )e
ke. odchádzajú po pia'ch rokoch %túdia )ur#
nalis'ky do praxe, u) by nie"o mali vedie*.

Aké to je, ke) za!ína v tejto brand"i nov'
redaktor?
Je ve$k! dar, ke. u) viete striha* alebo máte aj
iné skúsenos'. Napríklad obrazové videnie.
Ke. bola Danica Kleinová v Afganistane, kame#
ramana nemala. Nakrúcala si v%etko sama.
Vä"%ina z nov!ch redaktorov to nevie, ale
v priebehu t!)d&a sa to musia nau"i*. Ke. si
"lovek sadne do stri)ne a kolegovia mu tam
klopkajú, kedy skon"í, tak sa musí ponáh$a*.
Redaktorov máme 15 a stri)ne 4. Tak)e je to
ve$ká nahá&a"ka.

Je rozdiel, ke) príde vy%tudovan' "urnalista
a !lovek z iného odboru? 
Myslím si, )e v zásade je jedno, "i ten "lovek
má vy%tudovanú )urnalis'ku alebo ekonómiu,
právo "i históriu. Mô)e by* dokonca plus, ak
má aj nie"o iné okrem )urnalis'ky, lebo je %pe#
cializovan! v nejakej oblas' a v tej redakcii si
$ah%ie nájde to miesto.

Máte skuto!ne ve,a prak#ck'ch skúsenos&,
ktoré by ste mohli odovzdáva+ )alej. Neroz$
m'%,ali ste niekedy nad t'm, "e by ste u!ili?
Ke. jedného d&a skon"ím v médiách, mo)no
pôjdem u"i* prak'cké veci. Ak si doplním vzde#
lanie.

Katarína Jáno%íková
Tomá% Verní!ek
Foto: archív Marie Stracenskej 

Jej cesta sa za#ínala v Slovenskom rozhlase, kde nikdy pracova$
nechcela. Ako redaktorka motoristického programu Pozor,
zákruta! sa presadila aj v #isto mu!skom kolektíve, ke* práve ju
vyslali na Rallye Dakar. Z rozhlasu sa presunula do televízneho
prostredia. Nieko)ko rokov priná%ala reportá!e priamo z terénu,
no osudnou sa jej stala pozícia vedúcej v"roby. &truktúru naj-
sledovanej%ieho slovenského spravodajstva na Markíze spolu-
vytvára u! viac ako pä$ rokov. Aj pod jej vedením pracoval tie!
spravodajsk" tím Slovenskej televízie a TA3.

Stopla som si 
svojho !éfa
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Olívia Strapeková

Správy chcem tvori&,
nie o nich písa&
Vy%tudovali ste "urnalis#ku a anglickú filoló$
giu na Univerzite Komenského v Bra#slave,
medzinárodn' obchod v Lond'ne. Vy asi mi$
lujete %túdium, v%ak?
Neviem "i a) s takou silnou emóciou by som
hovorila v tejto súvislos', ale je pravda, )e
som svojím spôsobom ,,bookworm", )e sa
rada vzdelávam a roz%irujem si obzory v no#
v!ch oblas'ach.

Na "urnalis#ku vás ,,dokopal"  perfektne
napísan' ,,!lánok" na strednej %kole alebo
v tom bolo nie!o hlb%ie?
Na gymnáziu som síce písala do %kolského "a#
sopisu a písala som aj poéziu, %túdium )urnal#
is'ky v kombinácii s angli"'nou pre m&a
predstavovalo najmä dostato"ne %irok! aka#
demick! záber a nechávalo mi otvorené dvere
do .al%ieho )ivota. Nepatrila som ku %tuden#
tom, ktorí boli od za"iatku do konca %túdia
presved"ení, )e chcú pôsobi* ako novinári
v médiách.

Máte vlastne nejaké novinárske za!iatky?
Po"as %túdia )urnalis'ky som krátko pôsobila
v rôznych médiách, od denníkov a) po Sloven#
sk! rozhlas. Necí'la som, )e je to pre m&a to
pravé. Uvedomila som si, )e chcem ,,news"
viac tvori*, ako o nich písa* "i komentova*.

A !o vás dostalo na Webster University do
Lond'na?
Po skon"ení %túdia na Univerzite Komenského
som mala pocit, )e na to, aby som prípadne
jedného d&a mohla písa* a sta* sa skuto"n!m
,,opinion maker" v spolo"nos', potrebujem
získa* viac prak'ck!ch skúsenos( zo )ivota.

Fascinoval ma svet business#u a financií, preto
som sa rozhodla pre .al%ie %túdium v Lond!#
ne – ,,mekke" európskeho finan"níctva.

Pohl#l vás Lond'n?
Lond!n je ú)asn!, obrovsk!. Skuto"n! ,,melt#
ing pot". Myslím, )e ka)d!, kto v &om dlh%ie
)ije, si tam nájde ,,svoj Lond!n" – ob$úbené
miesta, parky, puby. Tak to bolo aj v mojom
prípade a doteraz sa tam ve$mi rada a "asto
vraciam. Teraz, ke. v Lond!ne u) denno#den#
ne ne)ijem, doká)em si ho vychutna* viac, ako
ke. som tam )ila v zaja( ka)dodennej ru'ny.

Popri %túdiu vo Ve,kej Británii ste pracovali
v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Pri%li
ste aj tu do kontaktu s novinár!inou?
Áno, pracovala som na oddelení ,,Communi#
ca'ons", kde som bola jedn!m z dvoch $udí,
ktorí pripravovali intern! bankov! "asopis. Pí#
sala som aj tla"ové správy pre webovú stránku
banky, spolupracovala na organizácii viacer!ch
bankov!ch poduja(. To bola zaujímavá skúse#
nos*.

Na Slovensko ste sa vrá#li hne) po %kole. (o
tu?
Mala som ponuku zosta* na full 'me v Európ#
skej banke alebo sa vrá'* domov a pracova*
pre medzinárodnú auditorsko#poradenskú fir#
mu – KPMG Slovensko. Ke. som sa pred viac
ako siedmimi rokmi rozhodovala, "i zosta* ale#
bo odís*, najviac ma ovplyvnilo to, )e mi po
viac ne) dvoch rokoch ch!bal domov. Za"ala
som pracova* v KPMG, kde som bola najmä na
oddelení transak"n!ch slu)ieb, v oblas' fúzií
a akvizícií. Dodnes pôsobím v oblas' inves'"#
ného bankovníctva, kde, okrem iného, zas#
tre%ujem aj oddelenie investor rela'ons. Tu
"asto prichádzam do kontaktu i s médiami.
Myslím si, )e je to pre m&a ideálne ,,odvet#
vie", ak(vne v &om vyu)ívam svoje prak'cké
aj teore'cké znalos' z oboch univerzít, ktoré
som vy%tudovala a po"as doteraj%ej kariéry aj
.alej rozvíjala v praxi.

Získali ste na katedre "urnalis#ky aj prak#cké
skúsenos#?
Prak'cké boli z Lond!na ur"ite vä"%ie. Systém
%túdia je v zahrani"í nastaven! inak. Viac vy)a#
duje proak(vny prístup %tudentov.

Ohúrili vás britské médiá? (o známa BBC?
Vnímam ich dos* selek(vne. Od mojich lon#
d!nskych "ias a) dodnes "ítam Financial Ti#
mes. Myslím si, )e obsah, ktoré 'eto noviny
denno#denne tvoria, nemá v Európe konku#
renciu, "i u) z poh$adu kvalitn!ch komentárov,
rozhovorov, alebo úzko %pecializovan!ch infor#
mácií pre analy'kov a finan"n!ch profesioná#
lov, v.aka ktor!m sa h!bu finan"né trhy
a ekonomika prak'cky na celom svete. Bri'sh
Broadcas'ng Corpora'on je in%'túcia, ktorá
má svoju históriu a kvalitu. V)dy v nede$u som
zvykla sledova* publicis'ck! program ,,Break#

fast with Frost". Sir Frost si do %túdia poz!val
rôznych $udí zo spolo"enského, poli'ckého,
kultúrneho, ekonomického, %portového )ivota
a spolo"ne s nimi komentoval uplynul! t!)de&
v médiách. S neuverite$nou $ahkos*ou a gra#
cióznos*ou dokázal debatova* s ak!mko$vek
hos*om, po"núc Davidom Beckhamom, kon#
"iac Tonym Blairom. Bol pre m&a ,,sviatok"
sledova* ho ,,v akcii".

Nein%piroval vás Sir Frost a" tak ve,mi, aby
ste nie!o podobné skúsili rozbehnú+ u nás?
Ke.)e som si vybrala iné smerovanie, nerozví#
jala som túto my%lienku. Ka)dopádne, tá relá#
cia bola postavená na &om ako na ve$kej
osobnos', ktorá bola rovnocenn!m partne#
rom ktorémuko$vek z hos(, vrátane najzvu"#
nej%ích mien svetovej poli'ckej scény. Myslím
si , )e na Slovensku by sa *a)ko h$adala vhod#
ná osoba na tento typ programu.

Existujú aj na Slovensku noviny, ktoré obsa$
hovo stoja za to?
Myslím si, )e v tomto smere sa v poslednom
období slovenské médiá posunuli dopredu.
Slovensk! trh je mal!, a to je hlavn! dôvod,
pre"o nikdy nebudú môc* na%e médiá konku#
rova* lídrom vo svete. 

Ktor' ná% denník si pre!ítate a poviete: ,,Toto
sú seriózne správy hodné !itate,a.”?
Pravidelne sledujem SME a Hospodárske novi#
ny. Priznám sa, )e pre nedostatok "asu "ítam
najmä headlines, aby som bola v obraze, "o sa
na Slovensku deje. Kvôli práci hlb%ie sledujem
hlavne zahrani"nú tla".

A neláka vás nahliadnu+ do slovensk'ch me$
diálnych záku&?
Mám celkom dobr! preh$ad o tom, "o sa deje
na slovenskej mediálnej scéne, to mi sta"í.
V sú"asnos' som spokojná tam, kde som.

Tam, kde ste, máte asi ve,kú zodpovednos+.
Vládzete s *ou v"dy dôkladne narába+?
Neohrozuje vás stres?
Ka)dá práca je o istej miere zodpovednos'.
Svet financií je navy%e do ve$kej miery mu)#
sk!m svetom, "o je pre m&a v!zvou. Stres
a adrenalín je v dne%nom svete samozrejmos#
*ou. K!m je pod kontrolou, mô)e by* pozi(v#
nou mo'váciou a motorom, ktor! "loveka
posúva vpred.

.túdium ste skon!ili v roku 2002, odvtedy ste
s#hli ve,a. Aké máte e%te v'zvy?
Mojou najvä"%ou )ivotnou v!zvou a prioritou
je moja dva a pol ro"ná dcéra. Pre )enu nie je
jednoduché zvláda* rodinu popri práci. Ja
mám obrovskú podporu od mojich najbli)%ích,
ktorí mi v tomto smere nesmierne pomáhajú.
Bez nich by sk4benie kariéry a materstva abso#
lútne nebolo mo)né. Raz chcem by* aj ja pre
moju dcéru rovnakou oporou, akou sú pre
m&a moji rodi"ia.

Sarah /iaková
Foto: archív Olívie Strapekovej 

Stres je #asto jej hnacím motorom. Denne #íta Financial Times.
Olívia Strapeková vy%tudovala !urnalistiku. Popri %túdiu pôso-
bila vo viacer"ch médiách, no u! vtedy cítila, !e tam jej miesto
nie je. Lákal ju svet (nancií, ku ktorému pri#uchla na %túdiách
v Lond"ne. Vyskú%ala si prácu v Európskej banke. U! sedem
rokov spokojne pracuje na Slovensku v oblasti (nan#níctva
a vraj tak nahliada do ,,mu!ského sveta“.



absolventi

37

60 interview

Tomá! Strá&ay

Pre!o ste si zvolili práve kombináciu "urnalis$
#ky a politológie?
Zdalo sa mi, )e ma )urnalis'ka mô)e nau"i*
remeslu, to znamená písaniu, ale popritom,
ke.)e som mal záujem o poli'cké dianie,
chcel som jej %túdium doplni* odborom, ktor!
by reflektoval moje záujmy. Ke.)e som vedel,
)e sa budem zrejme orientova* na poli'cké
dianie, mo)no na zahrani"nú poli'ku, zvolil
som si politológiu. Chcel som 'e) hlb%ie po#
chopi*, ako prebiehajú poli'cké procesy, bola
to taká ve$mi pragma'cká kombinácia záuj#
mov.

Mali ste mo"nos+ získava+ skúsenos# z praxe
u" po!as %túdia na vysokej %kole?
Spolupracoval som s denníkom Pravda a t!)#
denníkom Nové slovo, bolo to v úpln!ch za#
"iatkoch môjho %túdia, vtedy som sa dokonca
orientoval primárne na kultúru. Dlhodobej%iu
stá) som za"al uskuto"&ova* na pôde Slov#
enskej spolo"nos' pre zahrani"nú poli'ku
(SFPA), myslím, )e som bol tre'ak a práve tam
sa mi ve$mi hodili znalos' z  politológie a skú#
senos' získané po"as %túdia )urnalis'ky. Práve
v SFPA sme zakladali "asopis vo forme news#
le/era, ktor! sa volal Listy SFPA. Pri jeho prí#
prave som vyu)il poznatky zo )urnalis'ky,
predov%etk!m pokia$ ide o %tylis'ku, )ánre
a podobne.

(o spadá do por4ólia v'skumu Slovenskej
spolo!nos# pre zahrani!nú poli#ku?
Zahrani"ná poli'ka je ve$mi komplexná téma,
my v SFPA sa preto sna)íme %pecializova* iba

na vybrané témy, respek(ve teritóriá. Máme
pä* v!skumn!ch programov, z ktor!ch jeden je
zameran! na vz*ah s v!chodn!mi krajinami,
predov%etk!m Ukrajinou a Ruskom, druh! na
bezpe"nostnú poli'ku, tre( je zameran! na
Európsku úniu, respek(ve európske poli'ky,
.al%í na hospodársku poli'ku a rozvojovú po#
moc. A, samozrejme, zabudnú* nemô)em ani
na program, ktor! koordinujem ja – stredná
a juhov!chodná Európa. V rámci t!chto pro#
gramov  pripravujeme publikácie vo forme "a#
sopisov alebo zborníkov, uskuto"&ujeme
workshopy, konferencie, semináre, pripravu#
jeme 'e) anal!zy, primárne pre ministerstvo
zahrani"n!ch vecí.

Myslíte si, "e slovenské médiá venujú
zahrani!nej poli#ke dostato!n' priestor?
Myslím si, )e to do zna"nej miery závisí od
osobnos' konkrétneho redaktora. Pokia$
niekto ve$mi siln! z konkrétneho média odíde,
je to, myslím, na"as cí'*, "i u) je to médium
printové alebo elektronické. Ka)dopádne si
myslím, )e existujú novinári, ktorí sa proble#
ma'ke zahrani"nej poli'ky venujú dlhodo#
bej%ie, ktorí majú aj ur"ité vedomostné záze#
mie. Na druhej strane je v médiách pomerne
zna"ná fluktuácia, najmä pokia$ ide o elek#
tronické médiá. 

Ako by ste mo#vovali laickú verejnos+, aby sa
viac za!ala zaujíma+ o zahrani!nú poli#ku?
Domáca a zahrani"ná poli'ka sú dve prepo#
jené nádoby. Slovensko je malá krajina, ktorá
je ve$mi otvorená vonkaj%ím vplyvom, "o sa
do zna"nej miery uplat&uje aj v ekonomike.
Myslím, )e bez toho, aby mal "lovek aspo&
základné znalos' o dianí prinajmen%om v oko#
lit!ch krajinách, respek(ve na úrovni Európ#
skej únie, zrejme nepochopí celkom ani
súvislos' domáceho poli'ckého v!voja. Dia#
nie v Bruseli a v!voj v eurozóne má zásadn!
vplyv na v!voj domácej poli'ky. Európske té#
my mali za následok pád vlády v roku 2010,
v!voj v Európskej únii ovplyv&uje zásadn!m
spôsobom domácu vnútropoli'ckú agendu aj
na.alej. Vstupom do EÚ sa deliaca "iara medzi
domácou a zahrani"nou, respek(ve európ#
skou poli'kou stala e%te menej v!raznou. 

Vnímate aj vy napäté vz+ahy medzi Sloven$
skom a Ma)arskom, alebo ich médiá zbyto!$
ne nafukujú?
Myslím si, )e nielen médiá, ale aj poli'ci nie#
kedy problémy zbyto"ne zveli"ujú. Posledné
dva roky sa nám v%ak darí vyh!ba* citliv!m
témam na úkor toho, )e sa príli% nerie%ia, "o
'e) nie je naj%*astnej%ia stratégia. Médiá zo#
hrávajú v popularizácii problema'ck!ch tém
svoju úlohu, mo)no poveda*, )e pokia$ sa ni"
drama'cké nedeje, tak sa o danú tému ani
nezaujímajú. Ak!ko$vek problém, bez oh$adu
na jeho skuto"nú podstatu, respek(ve v!z#
nam, je pre médiá v tomto kontexte vítan!.

Ako problema#ku slovensko$ma)arsk'ch
vz+ahov interpretujú ma)arské médiá?

Závisí od konkrétnej témy, konkrétneho mé#
dia. Osobne nedoká)em túto otázku zod#
poveda* vy"erpávajúco, ke.)e ma.ar"inu
neovládam plynule. Mám v%ak dojem, )e
niekedy je tendencia zvy%ova* záujem o témy,
ktoré mo)no nie sú z h$adiska v!znamu prvo#
radé, ale majú nejakú symbolickú hodnotu,
alebo sa sna)ia zakry* nejak! problém, ktor!
je akútnej%í, pál"ivej%í. Sú svojím spôsobom
nejak!m subs'tútom pre rie%enie aktuálne#
j%ieho problému, ak!m je napríklad nepriaz#
nivá ekonomická situácia "i zvy%ujúca sa
nezamestnanos*. Verejnos* 'eto problémy
znepokojujú, o"akáva od vlády rie%enie, ale
namiesto ponúknu'a rie%enia sa upozor&uje
na alterna(vny problém, ktor! vo svojej pod#
state mo)no a) tak!m zásadn!m nie je.

V akej forme prebieha spolupráca s minister$
stvom zahrani!n'ch vecí?
Spolo"ne s ministerstvom organizujeme rôzne
poduja'a, semináre, konferencie vrátane  bi#
laterálnych fór so susedn!mi krajinami, pri#
pravujeme 'e) periodické i neperiodické
publikácie, na ktor!ch vydávaní sa podie$a aj
ministerstvo. Spolupráca má viacero úrovní,
niekedy je intenzívnej%ia, niekedy menej, min#
isterstvo zahrani"n!ch vecí v%ak rozhodne – aj
ke. sme, podot!kam, nezávislá, mimovládna
organizácia – predstavuje pre nás dôle)itého
partnera.

Komu sú primárne ur!ené poduja#a organi$
zované Slovenskou spolo!nos+ou pre
zahrani!nú poli#ku?
Poduja'a sú ur"ené predov%etk!m odbornej
verejnos', to znamená $u.om, ktorí pracujú
pre rôzne ministerstvá, pre akadémiu vied, ale
aj pre novinárov, %tudentov, predstavite$ov
univerzít. Závisí od konkrétneho poduja'a,
na%ím prvorad!m cie$om v%ak nie je populari#
zova* zahrani"nú poli'ku spôsobom, aby sa
dostala k "o naj%ir%ím masám, hoci ani na túto
dimenziu nemo)no zabúda*. Na%ou prioritou
je uskuto"&ova* v!skum k dan!m témam
a priná%a* poznatky, ktoré by mali by* násled#
ne aj prak'cky vyu)ité. Radi na na%ich poduja#
'ach privítame kohoko$vek, kto má seriózny
záujem o témy súvisiace so zahrani"nou poli#
'kou, respek(ve medzinárodn!mi vz*ahmi.  

V sú!asnos# máme na Slovensku jedno$
farebnú vládu. Ovplyv*uje táto skuto!nos+
povahu zahrani!nopoli#ck'ch vz+ahov?
Nie je to celkom be)ná vec, aby v na%om stre#
doeurópskom priestore vznikla vláda, v ktorej
by bola iba jedna strana, ale vidíme aj na prík#
lade Ma.arska, )e sa s tak!mito prípadmi bu#
deme stretáva* zrejme "oraz "astej%ie. Myslím
si, )e je mo)no lep%ie, ak vo vláde existujú via#
ceré názory a to najlep%ie rie%enie sa h$adá
v rámci partnerského dialógu. T!m, )e je Slo#
vensko "lenom Európskej únie, NATO a hlási
sa spolu s ostatn!mi "lenmi k spolo"n!m hod#
notám a záväzkom, zlo)enie vlády a) tak!
zásadn! vplyv na formovanie zahrani"nopoli#
'ck!ch vz*ahov nemá.  

Viera Pastorková
Foto: archív Tomá%a Strá"aya

Katedra !urnalistiky oslavuje 60. v"ro#ie svojho vzniku. Z jej
radov vy%li %ikovní %tudenti, ktorí vo svojej profesionálnej karié-
re uplat'ujú vedomosti a zru#nosti získané po#as %túdia. Jed-
n"m z nich je Tomá% Strá!ay, vedúci v"skumn" pracovník
programu Stredná a juhov"chodná Európa v Slovenskej
spolo#nosti pre zahrani#nú politiku. /urnalistiku vy%tudoval
v kombinácii s politológiou.

Domáca a zahrani#ná
politika sú dve pre-
pojené nádoby
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Martin Stri&inec

Za mikrofónom som si
splnil detsk$ sen
Katedra "urnalis#ky Filozofickej fakulty Univer$
zity Komenského oslavuje 60. v'ro!ie svojho
vzniku a vy sa radíte k jej úspe%n'm absolven$
tom. Pre!o ste sa rozhodli %tudova+ práve "ur$
nalis#ku?
Pri%lo to samé, ve$mi som nad t!m ani neuva)o#
val. Za"alo sa to asi t!m, )e som bol najmlad%í
z rodiny, po"úval som, o "om sa rozprávajú dos#
pelí okolo m&a a ve$mi skoro som sa za"al zaují#
ma* o to, "o sa deje – aj o poli'ku. Tá zvedavos*
vo mne rástla, tak asi preto som sa rozhodol
pre )urnalis'ku.

Kedy sa vo vás prv'krát objavili novinárske
vlohy?
Mo)no u) v troch rokoch. Doma sme mali ve$k!
kotú"ov! magnetofón, na ktor! sme sa nahrá#
vali. Ke. mi sestra vzala mikrofón, tak som jej
vysvetlil, )e „ja som hlásate$!”

Aké boli va%e skúsenos# s novinár!inou pred
%túdiom "urnalis#ky?
Prak'cky )iadne a mal  som obavy, "i sa vôbec
na %kolu dostanem. Po prija( som bol %okovan!
t!m, )e mnohí spolu)iaci u) pravidelne písali –
po mne zostalo len  zopár poviedok v literár#
nom ob"asníku, ktor! sme mali na strednej %kole.

Ako hodno&te svoje %túdium na katedre "ur$
nalis#ky, !o vám najviac prinieslo?
Sú to ú)asné spomienky. Mo)no by som mohol
poveda*, )e sa mi na %kole zapá"ilo a) tak, )e
som si %túdium o dva roky pred4)il. Kame&om
úrazu boli dejiny svetovej )urnalis'ky. Asi ka)d!
si na ne spomenie. Pozdravujem profesorku
Sera-novú, ktorá sa so mnou natrápila. Áno,
bol som leniv! sa to v%etko nau"i* a dopla'l
som na to. Musel som zo %koly odís*, iná mo)#
nos* nebola. Po roku som sa znova prihlásil, de#
jiny som sa kone"ne nau"il a napokon sa v%etko
skon"ilo %*astne. Ale malo to aj svoje v!hody.

Získal som nov!ch spolu)iakov, spoznal .al%ích
skvel!ch $udí. A teraz ma nesmierne baví sledo#
va*, ako sa v%etk!m darí.

Na ktor'ch pedagógov doteraz rád spomínate?
Je ich ve$a. Mal som rád hodiny s doktorkou Bo#
huslavou Krí)ovou. Hovorievala, )e mám zmysel
pre novinársku skratku. Docent Ján Sand – )ivá
a nevy"erpate$ná kronika )urnalis'ky. Doktorka
Mária Follrichová – "lovek s ve$k!m srdcom,
doktorka O$ga ,kvareninová, ktorá nás nau"ila
hovori* a písa* naozaj po slovensky... Má zmysel
vymenova* v%etk!ch?

Po!as %túdia ste za!ali pracova+ v Rádiu Expres.
Nebolo +a"ké sk-bi+ prácu v rádiu so %túdiom?
Bolo. Ale ne$utujem ani jedinú chví$u, ktorú
som v Exprese strávil. Dá sa poveda*, )e to bola
moja druhá vysoká %kola.

Akú prácu ste tam mali na staros#?
Za"ínal som v teréne. Môj prv! príspevok bol
o slinta"ke a kríva"ke a pomáhala mi ho dokon#
"i* sná. celá redakcia. Potom pri%lo e%te pár
pokusov o reportá). Nahrával som rozhovor
s vtedaj%ím primátorom Bra'slavy, Jozefom Mo#
rav"íkom. Ale nenahral som ho. Kolegyni Viere
Poliakovej, ktorá ma nau"ila naozaj ve$a, napo#
kon zi%lo na um, )e u)ito"nej%í budem, ke. bu#
dem sedie* v rádiu a robi* správy. Tak som sa
dostal za mikrofón a splnil sa mi detsk! sen.

Pracovali ste pred Rádiom Expres aj v in'ch re$
dakciách, alebo táto práca bola tou prvotnou
skúsenos+ou?
Práca v Rádiu Expres bola mojou prvou skúse#
nos*ou a prv!m zamestnaním. Aj v rádiu som
patril medzi najmlad%ích.

V rádiu ste pôsobili osem rokov. (ím vás toto
pôsobenie najviac oboha#lo?
Pri%iel som do rádia, ktoré nikto nepoznal, od#
chádzal z najpo"úvanej%ieho rádia na Slovesku.
Príbeh Expresu absolútne zmenil rozhlasov! trh
u nás a to, )e som ho za)il na vlastnej ko)i, bu#
dem nav)dy pova)ova* za jednu z najlep%ích ve#
cí, ktoré sa mi v )ivote prihodili.

Mali ste zo za!iatku problémy s v'slovnos+ou
ako napríklad zlou ar#kuláciou, intonáciou,
ktoré sú za!ínajúcim novinárom !asto vy!í$
tané?
Asi mô)em poveda*, )e mám  talent nie"o ho#
vori* a "íta* tak, aby to znelo prirodzene. Ale
napríklad so zlou ar'kuláciou bojujem dodnes.
Niekedy si naozaj iba tak %omrem popod nos
a mám lenivé ústa. Nikto nie je dokonal!.

Ako ste na tom s trémou – poci+ovali ste ju zo
za!iatku alebo ju poci+ujete aj teraz?
Trému u) nemávam. Mal som ju, ke. som za"í#
nal v rádiu a potom, ke. som pri%iel do tele#
vízie. A teraz by som ju mal, keby som sa
postavil pred plnú sálu $udí. V %túdiu je v%ak ko#
morná atmosféra, zvy"ajne jeden alebo dvaja
$udia. Mikrofón a kamery po "ase zov%ednejú,
prestanete ich vníma* a za"nete si u)íva* mo#
ment, ke. zasvie' "ervená.

Od roku 2009 ste moderátorom spravodajskej
televízie TA3. Pre!o ste sa rozhodli skon!i+
s prácou v rádiu a prejs+ do televízie?
V Exprese som bol osem rokov. Medzit!m som
skon"il %kolu a cí'l som, )e by som mal skúsi*
nie"o nové. Tak som skúsil.

Bolo +a"ké zvyknú+ si na inú redakciu, in' %t'l
práce?
Áno. Televízia bola obrovská zmena. V rádiu
som bol zvyknut! pri "ítaní rozhadzova* rukami,
zrazu som si musel dáva* pozor na gestá, chví$u
trvalo, k!m som sa prestal vrtie* na stoli"ke
a nau"il sa usmieva* tak, aby to bolo aj vidno na
kamere. Prvé tri mesiace boli *a)ké.

Ako postupujete pri tvorbe svojich spravodaj$
sk'ch vstupov?
Je rozdiel medzi správami v rádiu a televízii.
V rádiu je na mne, "o, kedy a ako sa dostane do
éteru. V!ber správ, editácia textu, dramaturgia
bloku, %tylis'ka, v!ber slov, samotná interpretá#
cia. Sna)ím sa robi* správy tak, aby sa poslu#
chá"i nemuseli p!ta*, "o som vlastne hovoril.
Nerád v správach pou)ívam slová, ktoré v be)#
nom )ivote nikto z nás nepou)íva. V televízii je
to (mová robota. Mojou úlohou je "o najlep%ie
ju preda*.

Od januára 2012 moderujete v televízii TA3
okrem spravodajsk'ch blokov aj spolo!enskú
talkshow Debata. Ako sa vám pracuje s poli$
#kmi?
Je to .al%ia zaujímavá skúsenos*. Paradoxne,
odkedy sa s poli'kmi stretávam pravidelne, pre#
stal som poli'ku vníma* tak vá)ne, ako som ju
vnímal predt!m. A sna)ím sa  tento môj pocit
dosta* aj do vysielania. Preto sa ich p!tam aj na
úplne oby"ajné veci – napríklad na to, "o im
ras'e v záhrade.

Zdá sa, "e rádio pre vás predstavuje naozaj
srdcovú zále"itos+, ke)"e ste sa do neho opä+
vrá#li – konkrétne do nového Anténa hitrádia.
Áno, priznávam, rádio mi ch!balo. Je to moja
vá%e&. Zi%iel sa skvel! (m $udí a verím, )e sme
na za"iatku .al%ieho úspe%ného príbehu. Tak
trochu %éfujem a som aj tzv. content mana)é#
rom zodpovedn!m za obsah vysielania. Vym!#
%$am napríklad témy, ktor!m sa budeme vo
vysielaní venova*.

O t'ch, ktorí robia v spravodajstve, sa hovorí,
"e svojou prácou naozaj "ijú a nedoká"u od nej
upus#+ ani vo chví,ach vo,ného !asu. Ako je to
u vás?
Sú dni, ke. správy chcem sledova*, sú dni, ke.
správy musím sledova* a sú dni, ke. nechcem
a ani nemusím sledova*, "o sa deje. Viem aj vy#
pnú*, ale je pravda, )e bez správ dlho nevydr)ím.

Viete si predstavi+, "e by ste ako moderátor
vôbec nepôsobili a skon!ili by ste pri printovej
"urnalis#ke?
Mám ve$kú fantáziu, ale toto si predstavi* ne#
viem. Neviem si predstavi*, )e by som nie"o
napísal a "akal do druhého rána alebo mo)no
t!)de&, k!m sa to dostane von. V novinách ne#
svie' "ervená. To nie je ni" pre m&a.

Lucia Rusnáková
Foto: archív Mar#na Stri"inca

Absolvent !urnalistiky Martin Stri!inec úspe%ne pokra#uje vo
vy%tudovanej profesii. Momentálne zastáva okrem postu mode-
rátora spravodajstva a politicko-diskusnej relácie Debata na TA3
aj post %éfredaktora spravodajstva Anténa hitrádia.
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Bianka Stuppacherová-Popovi"ová

Katedru "urnalis#ky ste za!ali nav%tevova+ po
revolúcii, v roku 1990. Aké bolo vnímanie
spolo!nos# a zárove* aj atmosféra medzi
novinármi?
3urnalis'ka bola pred Ne)nou revolúciou vní#
maná ako elitn! odbor. Dala sa %tudova* jedine
v Bra'slave a v ro"níku bolo k dispozícii len zo#
pár miest. Nie som si istá, "i boli vtedy talent
a dobré známky zárukou prija'a na %kolu. My
sme boli spolo"ne so spolu)iakmi prv!m pore#
volu"n!m ro"níkom. Systém sa zmenil, po pr#
v!krát nám odpadli také skú%ky ako dejiny
medzinárodného robotníckeho hnu'a, poli#
'cká ekonómia, marxis'cká filozofia a podob#
ne. Bola to taká fáza h$adania. Otvorili sa v%ak
pre nás ú)asné obzory.  

Denníku Pravda ste verná od svojich %tudent$
sk'ch !ias. (ím bola pre vás táto práca mo#$
vujúca?
V)dy som inklinovala k magazínovému spôso#
bu písania a u) ako %tudentka som za"ala písa*
pre víkendovú prílohu Pravda na nede$u. Ke.
som ukon"ila %túdium na univerzite, v spomí#
nanej prílohe pracovala ekologická redaktorka
Hana Somorová, ktorá ma odporu"ila vtedaj#
%iemu %éfredaktorovi.   

V magazíne Pravda na nede,u ste dostávali
!oraz viac priestoru. O !om konkrétne ste
písali? 
V "ase, ke. som skon"ila univerzitu a nastúpila
do Pravdy na pln! úväzok, pri%iel za mnou vte#
daj%í %éfredaktor Peter Sitányi a povedal mi, )e
si musím vyskú%a* aj prácu v denníku. Urobila
som zopár ch!b a zakrátko pri%iel na to, )e nie

som dobr! spravodajca a nechal ma venova*
sa magazínovej prílohe. Ako reportérka som
ve$a cestovala, ne%pecializovala som sa na kon#
krétne témy. Príloha na nede$u sa premenova#
la na Nede$nú Pravdu a neskôr na Moment, no
stále i%lo o rovnak! typ magazínu. To som u)
priná%ala reportá)e a rozhovory so zdravotníc#
kym zameraním.

Ke) sa po revolúcii otvorili hranice, mohli ste
sa venova+ aj cezhrani!n'm témam?
Áno, ur"ite. Absolvovala som viacero zahrani"#
n!ch ciest. Vtedy bol hlad po témach spoza
hraníc, u) len reportá) o dovolenke pri mori
v Tunise "i v Egypte bola exkluzívnym bonbóni#
kom. Dnes je to v%edná vec. Zo zahrani"n!ch
ciest si v%ak najviac spomínam na africkú Mau#
ritániu, kam novinárov pozval UNICEF, aby sme
videli o"kovanie pro' tetanu priamo v teréne.
V miestnej nemocnici som videla a fotografo#
vala pôrod – to bol pre m&a jeden z najsilnj%ích
zá)itkov. Aj preto, )e v porovnaní so situáciou
u nás boli tamoj%ie hygienické podmienky
otrasné. 

Zanechala vo vás niektorá z reportá"í stopu?
1asto si spomínam na jednu reportá), v ktorej
som písala o otcovi, ktor! venoval svojmu 15#
mesa"nému synovi kus vlastnej pe"ene. Chlap#
"ek sa narodil s nevylie"ite$nou diagnózou, pri
ktorej pomô)e jedine transplantácia pe"ene.
Bra'slavskí lekári ho v%ak vtedy nepova)ovali
za vhodného na tento zákrok. Písala som
o tom, vyzeralo to tak, )e bude potrebné zoz#
biera* %es* miliónov korún, lebo pois*ov&a to
nezapla(. Lekári z mar'nskej nemocnice vy#
bavili zákrok v belgickom Bruseli, napokon, aj
po tlaku zo strany médií, sa to uhradilo zo
zdravotnej poistky. Len pár dní po zákroku sme
s fotografom leteli za mal!m a jeho rodi"mi.
Operácia sa podarila a Adamko má dnes 12
rokov. S rodinou sa doposia$ priatelíme a prib#
li)ne raz ro"ne nav%tevujeme. 

Nakoniec sa to dobre skon!ilo. Spomínate si
v%ak aj na príbeh s ne%+astn'm koncom?
Pamätám si, )e som bola pri pitve %estnás*#
ro"ného chlapca, ktor! zomrel na predávkova#
nie drogami. V tom "ase som pripravovala
reportá) o policajtkách a 'e sa museli ís*
v rámci svojho %túdia pozrie* aj na pitvu. Zo#
brali ma preto so sebou. Poh$ad na otvorené
ne)ivé $udské telo, vnútornos', navy%e v prí#
pade takého mladého chlapca... To bol asi naj#
hor%í zá)itok.

Neprepadla vás niekedy skep#cká my%lienka,
"e z Pravdy odídete?
Raz som z Pravdy odi%la. Na dva mesiace. Po
mojej prvej materskej dovolenke som si na dva
mesiace odsko"ila do mesa"níka Rebecca. Bála
som sa vrá'* po dvojro"nej materskej prestáv#
ke do denníka. V tom "ase ma oslovila Tá&a
Veselá, ktorá sa stala %éfredaktorkou Rebeccy
a zlákala ma na prácu v mesa"níku, spracú#
vanie zdravotníckych tém a dobré podmienky
na prácu, ale aj "as na rodinu. Z Rebeccy som
v%ak odi%la e%te v skú%obnej dobe. 

Pre!o ste od#a, odi%li, ke) vám nadriadení
vychádzali v ústrety?
Oslovil ma vtedaj%í %éfredaktor Pravdy Petr ,a#
bata. Vypracovala som koncepciu zdravotníckej
prílohy, ktorá sa mu ve$mi pá"ila. Povedal mi,
)e dostanem tri novinové strany raz t!)denne.
T!)denná príloha a pod mojou vlastnou ges#
ciou – to bol môj splnen! sen. Bohu)ia$, pre#
chodom Pravdy na tabloid táto zdravotnícka
príloha zanikla.

Do%lo k zmene formátu. (asom sa mení aj
práca v redakcii. Ako to vnímate? 
Dnes funguje ve$a vecí prostredníctvom inter#
netu. Redaktor "asto ani nezodvihne zadok od
po"íta"a. Ke. som za"ínala, omnoho viac sme
cestovali, v%etky informácie sme museli získa#
va* v teréne. Stále pla(, )e najlep%í je osobn!
kontakt, aj ke. je to omnoho namáhavej%ie.
Spôsob práce sa v%ak v!razne zmenil, navy%e
dne%né redakcie nemajú peniaze na to, aby re#
daktori to$ko cestovali. Niekedy mala Pravda
troch vlastn!ch %oférov, dnes je to u) pre)itok.
1asto %oférujú fotografi, následne v teréne
pracujú, potom %oférujú naspä*, alebo sa vy#
striedajú za volantom s redaktorom. Pri dlh!ch
vzdialenos'ach je to únavné a "o si budeme
hovori* – na dne%n!ch cestách aj nebezpe"né.
Z tohto poh$adu je ur"ite jednoduch%ie zosta*
v redakcii a zhá&a* si informácie prostredníc#
tvom internetu "i telefonicky. Mailové inter#
view v%ak "asto nemá %*avu.   

Boli na vás vyvíjané nátlaky aj z radov %éfre$
daktorov a vedúcich pracovníkov? Stalo sa, "e
vám presne ur!ovali, o !om máte, prípadne
nemáte písa+? 
Ka)d! %éf je in!, bude vám vy"íta* nie"o iné
a bude od vás vy)adova* 'e) nie"o iné. Sna)í
sa vás ,,vychova*“ na svoj spôsob. Pod$a m&a
„osvieten!“ %éf nechá ka)dého novinára robi*
to, v "om je dobr!. To ho to') oby"ajne aj baví.
Ak robíte to, z "oho máte pote%enie, je to na
va%ej práci vidie*.

V máji 2013 sa vám kon!í druhá rodi!ovská do$
volenka. Viete, ak' bude vá% návrat do Pravdy?
Teraz som v takom vzduchoprázdne. Momen#
tálne pí%em do Magazínu Pravdy, je to "asopi#
secká príloha, ktorá vychádza ka)d! %tvrtok
spolu s denníkom Pravda. Nachádza sa v nej sí#
ce dvojstrana Zdravie, ale to by nemohla by*
moja jediná nápl& práce. Zárove&, odkedy má#
me Maxa, pí%em pre mesa"ník Die*a reportá)e
z ná%ho )ivota, akúsi reality %ou. Ohlasy sú do#
bré a vzh$adom na to, )e s mojím hyperak(v#
nym synom nie je o zá)itky núdza, je to stále
ve$mi veselé. 
E%te aj po!as rodi!ovskej dovolenky ste ve,mi
ak&vna. (omu v)a!íte, "e máte dostatok síl
v "urnalis#ckej práci?
Pod$a m&a je písanie droga. Ob"as ho milujem,
ale ob"as aj nenávidím – ke. nes(ham, alebo
ma potrápi *a)ká téma. Ale 'e noci strávené
zhrbená nad klávesnicou vyvá)i jediná drobná
pochvala od niekoho, kto len tak na ulici pre#
hodí: „1ítal som, dobré to bolo.“ A s kolegy&a#
mi sa smejeme, )e poklad&a v hypermarkete
to v prípade úplného vyhorenia is(.  

Ivana Popa)aková
Foto: archív Bianky Stuppacherovej$Popovi!ovej

Bianka Stuppacherová-Popovi#ová je mamou dvoch detí, ktorá
je v sú#asnosti na rodi#ovskej dovolenke a zárove' je aktívnou
a úspe%nou novinárkou. Takmer cel" svoj profesionálny !ivot
pôsobí v magazínovej prílohe denníka Pravda. Venuje sa najmä
zdravotníckym témam a pre mesa#ník Die$a pí%e reality %ou
o !ivote so svojím synom Maxom.

Osvieten$ !éf nechá
novinára robi& to, 
#o ho baví
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$ubica Suballyová

Bojím sa rutiny. 
Preto som novinárka!
Vá% "ivotopis je naozaj pestr'. V ktorej práci
ste sa na%li najviac?
3urnalis'ka ma baví, je to moje )ivoby'e, ale
to pravé naplnenie som na%la v slobodnej li#
terárnej tvorbe. Pre môj )ivot je dôle)it! po#
cit vnútornej slobody a táto tvorba mi ho
dáva. V nej je va%ím jedin!m obmedzením vá%
zámer. Preto som napísala dve knihy a) po#
tom, ke. som z ak(vnej )urnalis'ky odi%la. Tá
zase dáva predpoklad vníma* )ivot flexibilne.
Ne$utujem )iadny z profesijn!ch prechodov,
lebo v)dy som v tom, "o milujem – v litera#
túre. Takto to je v poriadku. 

Mnoho skvel'ch "urnalistov nevzali hne) na
vysokú %kolu – ako to bolo s vami?
Najskôr som sa hlásila na %túdium pedagogiky
a psychológie, ale nedostala som tam na prv!
„%up“, ani na druh!, nakoniec som sa zamest#
nala. Najbli)%ie mesiace boli krutou realitou
)ivota – osem hodín v práci, ktorá mladého
"loveka nenap4&ala... Zaujímala som sa v%ak
o amatérske divadlá, napísala som krátky
text, ponúkla som ho do denníka Smena, z re#
dakcie mi odpovedali, )e ho berú. A tak som
za"ala publikova* hne. po maturite. Bez ve$#
k!ch rozpakov, aj mlad! "lovek by si mal veri*.
Ke. som sa potom neskôr hlásila na )urnalis#
'ku, u) som mala publikovan!ch nieko$ko tex#
tov, tak)e skôr ma moja externá prax priviedla
k vo$be samotného odboru.

Je potom %túdium "urnalis#ky e%te v nie!om
u"ito!né?

,túdium nikdy nie je zbyto"né, otázkou je,
ako ho nastavi*. Je u)ito"né, ak má %tudent
u) v prvom ro"níku jasnú predstavu svojho
zamerania. Potom je podstatná miera do#
plnkov!ch predmetov, "asto sa nám zdá
mno)stvo vecí zbyto"n!ch, ale 'e súvislos'
dostanú svoj v!znam "asom. 

Spomínate si na nejak' „5ge,“ zo %koly, ktor'
vám pomohol v praxi?
Iste, bolo ich viac. Docent Boris Droppa mal
nesmierne milé bonmoty, napríklad: „Aj vás
sa t!ka poe'ka.“  Na to si spomínam pri 'tul#
kovaní – napísa* dobr! 'tulok je dôle)ité rov#
nako pre noviny ako pre knihy. V knihe autor
nie je nato$ko obmedzen! priestorom tak ako
v novinách – kde máte dvojst4pcov! "lánok,
nemô)ete ma* osemslovn! 'tulok –  preto
stále pla(: aj vás sa t!ka poe'ka.

Vedeli ste u" na %kole, "e chcete pôsobi+
v kultúrnej publicis#ke?
Jednozna"ne, napokon kultúrnu publicis'ku
nám predná%al Anton Balá), spisovate$, novi#
nár. 3ivot chcel, aby som sa s Tonkom e%te
stretla – boli sme kolegovia v Literárnom in#
forma"nom centre a teraz aj v Klube nezá#
visl!ch spisovate$ov. Je dobré, ak má "lovek
nejakú integritu a )ivotnú ambíciu a nestrie$a
pod$a náhodn!ch impulzov.

Spomínate si na vá% prv' rozhovor?
Samozrejme! V tom "ase som mala za sebou
nejaké dva "i tri "lánky v Smene. V Bra'slave
hos*ovalo divadlo Na provázku a ja som si
povedala: urobím rozhovor s Bolkom
Polívkom. Aj som sa s ním dohodla, pred
predstavením sme sa stretli. Sna)ila som sa
pripravi*, doniesla som si aj tak! ve$k! mag#
netofón...bola pri tom aj jeho man)elka Chan#
tal Poullain, v tom "ase e%te ve$mi slabo
hovorila po "esky. Bolek bol nesmierne ve$mi
mil!, prajn! a spontánne priate$sk!.

Aké bolo prejs+ z Príma Kamaráta do Smeny?
Bol to samozrejme ve$k! rozdiel – napríklad
v detskom "asopise sa nestretnete so )ánrom
nekrológ. Síce dnes u) vymizol z dennej tla"e,
no za mojej éry sme ho pestovali. Nespomí#
nam si ani, )e by sa mu venovala pozornos*
na %kole. V "asopise pre de' sme 'e)
nevyu)ívali spravodajské )ánre. Tam preva)o#
vali skôr 'e literárne, oddychové, zábavné.
V Smene u) nastúpila hek'ka denníkár"enia.

2a"ko sa vám lú!ilo s ak&vnou "urnalis#kou?
Súviselo to aj s osobn!mi zále)itos*ami – by*
v denníkarskom )ivote, kde musíte "asto
zosta* a) do polnoci a vás "aká v %kôlke die*a,
musíte po& prís* najneskôr o %tvrtej... Pre%la
som teda na post hovorkyne Literárneho in#
forma"ného centra a som v tom, "o milujem
cel! )ivot – v literatúre.

Nastala nejaká zmena v kultúrnej publicis$
#ke po roku 1989?

Devä*desiate roky boli pre kultúru prajn!m
obdobím. Potom sa nenápadne za"ali vkráda*
komer"né a bulvariza"né po)iadavky, a to, bo#
hu)ia$, aj do mienkotvorn!ch novín a) s tak!#
mi brutálnymi odôvodneniami ako: ve. tú
kultúru nikto ne"íta. V sú"asnos' vidíme skôr
preferenciu informa"n!ch ne) analy'ck!ch
)ánrov. Dokonca aj SME ustúpilo od profilo#
v!ch rozhovorov, ktoré si dlhé obdobie pesto#
vali. Mne 'e hlbinné anal!zy a recenzie ve$mi
ch!bajú.

Naozaj u" kultúru nikto ne!íta?
Azda si niektorí "itatelia si kúpia noviny kvôli
kultúre. Ale je dôle)ité, aby tam aj táto rubri#
ka v)dy bola, aby si pri listovaní novín kultúru
aspo& 'tulkovo pre%iel aj ten "itate$, ktor! si
noviny kúpi napríklad kvôli po$nohospodár#
skej publicis'ke. Napríklad aj (, ktorí si kupo#
vali Pravdu len preto, )e Jozef Sedlák písal
dôle)ité správy a  vynikajúce anal!zy z oblas'
pôdohospodárstva. Hovorili sme mu, )e je
ná% chlebov!  redaktor, a to nielen preto, )e
písal o chlebíku. A zárove& chlebov! pre
noviny je informa"n! základ a analy'cké po#
rozumenie. 

Práca v kultúre ur!ite priná%a stretnu#a
s mnoh'mi zaujímav'mi ,u)mi...
Áno, malo som %*as'e stretnú* viacer!ch.
Spomínam si na rozhovor s Vladom Mülle#
rom, ktor! sa na sklonku )ivota u'ahol do
chatovej oblas' kdesi na Záhorí. „Müller,
ro"ník 1936“ bol 'tulok, dodnes si to pamä#
tám. Nemal mobil, na rozhovor sme sa vybrali
s fotoreportérom a %oférom bez ohlásenia, "o
inak nerobievam. Na%li sme ho, prijal nás
v$údne. Rozhovor vy%iel a Vlado Müller o dva
t!)dne zomrel. Keby som si mala robi* zoz#
nam, t!ch mien by bolo ve$mi ve$a – Annie
Girardot, Geraldine Chaplin, Ji;í Menzel, zo
spisovate$ov Pavel Vilikovsk!, ktor! mi je
blízky nielen ako spisovate$, ale aj ako  sused
– b!va vo ved$aj%ej ulici, .alej Du%an Du%ek,
Pavel Kohout, Jaroslava Bla%ková. Z hercov –
vzácny rozhovory s Mar'nom Hubom, Ladi#
slavom Chudíkom. A 'e) stretnu'e s Marikou
Gombitovou, ktorá v tom "ase u) nieko$ko
rokov neposkytla rozhovor. Pamätám si v%et#
ky 'e rozhovory. Bolo ich ve$a, medzi nimi aj
re)iséri, hudobníci, speváci, v!tvarníci... No
hoci nemám ve$mi dobrú pamä* na "ísla, zato
mám dobrú vizuálnu a emocionálnu pamä* –
pamätám si na v%etk!ch.

Ak o desa+ rokov vyjde )al%í zborník a opä+
príde niekto za vami s prosbou o rozhovor,
kde pod,a vás budete?
Myslím, )e o desa* rokov budem e%te praco#
va* a asi zase niekde inde. Ke. ru'na prevá)i
inicia(vu, odhodlanie, entuziazmus, ja za"í#
nam uva)ova* o zmene. Desa* rokov na jed#
nom mieste je ve$mi ve$a. Ja sa chcem do
práce te%i*. Ru'ny sa bojím, preto som aj no#
vinárka, lebo novinár má ka)d! de& in!.

Denisa Gdovinová
Foto: Denisa Gdovinová

Ka!dú zmenu prijíma ako v"zvu od !ivota. Publikovanie v det-
sk"ch #asopisoch Ohník a Príma Kamarát, vystriedala za hek-
tickú prácu v denníkoch Smena a Pravda. Prácu v literárnej
a divadelnej publicistike zakúsila aj z druhej strany, ako hovor-
ky'a Literárneho informa#ného centra. Po odchode z aktívnej
!urnalistiky pracuje vo vydavate)stve Veda, dnes u! ako %éf-
redaktorka. Napísala dve knihy pre deti, je spoluautorkou expe-
rimentálnych u#ebn"ch textov. V pozadí ka!dej jednej práce je
ale láska k literatúre. Drobná, ale ve)ká !ena.
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Lenka Surotchak

Svoje skúsenosti z USA
som chcela v"dy uplat-
ni& na Slovensku, aby
sme sa ako krajina
posúvali vpred

Po!as %túdia na vysokej %kole ste pracovali vo
viacer'ch slovensk'ch médiách  ako naprí$
klad Pravda, SME !i Slovenská televízia. Aj
napriek tomu ste sa po skon!ení %koly nestali
novinárkou. Pre!o? 
Po promóciách na )urnalis'ke som ako keby
vytriezvela z toho, )e by som chcela by* novi#
nárkou. Mala som pocit, )e po %tyroch rokoch
%túdia som primladá na to, aby som sa doká#
zala postavi* pred verejnos* a s autoritou "i
vedomos*ami pred &ou "osi deklarova*. Po"as
%túdia som sa orientovala na televíznu )urnali#
s'ku a musím prizna*, )e som sa obávala jej
povrchnos'. Skoky z témy na tému a to, )e sa
za jeden de& musíte sta* odborníkom na neja#
kú oblas* a vtesna* to do pol minútky, to sa mi
nepá"ilo. Na jednej strane bolo fascinujúce vi#
die*, )e sa dozviete za krátku dobu stra%ne ve#
$a, ale na druhej strane ma desila povrchnos*
a zárove& zodpovednos* z toho, "o "lovek
v televízii vyhlási. Povedala som si preto, )e sa
raz mo)no k )urnalis'ke vrá'm, ale a) ke. bu#
dem star%ia a múdrej%ia, a dovtedy si vyskú#
%am si iné povolania. 

V Nadácii Pon#s ste sa vypracovali od pro$
gramovej asistentky a" po riadite,ku nadácie.
Dalo by sa poveda+, "e ste pre"ili tzv. amer$
ick' sen. Ako sa vám to podarilo?
Za"ínala som v roku 1995 ako programová
asistentka pre program odborn!ch poradcov

e%te vtedaj%ej Founda'on for Civil Society,
americkej predchodkyne dne%nej Nadácie
Pon's. Mojou úlohou bolo umiest&ova* ex#
pertov z USA a z Kanady do %truktúr nového
%tátu. V roku 1998 som z Nadácie na "as odi#
%la do Spojen!ch %tátov %tudova* na New York
University. Bolo to v období ve$kej eufórie, ke#
dy bolo jasné, )e mladí $udia pomohli demo#
kra'ck!m silám vyhra* vo$by, preto mi to bolo
tro%ku aj $úto. Cel! "as som samozrejme s Na#
dáciou Pon's aj s jej $u.mi bola v kontakte.
Na Slovenskom som sa vrá'la v roku 2002. Po
skúsenos'ach, ktoré som v USA získala, som
videla ve$k! potenciál pre nadáciu do budúc#
nos'.  Ke. sme, spolu so Správnou radou, po#
tenciálnym uchádza"om na pozíciu riadite$a
vysvet$ovali, kam by sme chceli nadáciu posu#
nú*, nikto neveril, )e sa nám to na Slovensku
podarí. Rozhodla som sa preto, )e rok tu osta#
nem, k!m niekoho nájdeme. Z toho roka je u)
pomaly desa* rokov.

Va%a práca vám umo"*uje ve,a cestova+ po
svete. Najviac !asu ste ale strávili v USA,
ktoré pova"ujete za svoj druh' domov. Neu$
va"ovali ste niekedy, "e sa na Slovensko
vrá#te?
Amerike v.a"ím za ve$mi ve$a. Od %túdia, cez
pracovné skúsenos' i môj osobn! )ivot a ame#
rickú rodinu.  Stále v sebe nosím prvotné nad#
%enie, "o v%etko sa dá %tudova*, ak! mô)e by*
prístup profesorov k %tudentom, vz*ahy s kole#
gami, partnermi, donormi. Otvorilo mi to o"i,
ako "lovek stra%ne málo vie, ako sa mô)e cel!
)ivot vzdeláva* a "o v%etko sa dá robi* popri
tom, ako %tudujete. Bola som ve$mi ak(vna,
pracovala som aj pre neziskovky v New Yorku
a New Jersey. V jednej z t!chto komunít bola
vysoká kriminalita,  preto ju strá)ili ochranká#
ri. Ja som chodila po cel! "as metrom, no nik#
dy sa mi ni" nestalo. Fascinovalo ma, )e tam
pracovali pro-ci, ktorí predt!m robili vo fir#
mách a teraz chceli vyu)i* svoje vedomos'
a chudobnej%ej vrstve pomôc*. V%etko "o som
tam robila som robila naplno, ale aj napriek
tomu, )e som tam vlo)ila v%etku svoju ener#
giu, myse$ aj srdce, stále ako keby "as* môjho
srdca neostala úplne naplnená. V%etko som
vnímala tak, ako by to bolo uplatnite$né na
Slovensku. Aj to je asi dôvod, pre"o som sa
chcela v)dy vrá'* a prenies* kúsok americké#
ho op'mizmu do Pon'su. 

(o vás na va%ej práci nap-*a?
Ve$mi ma te%í, ke. vidím, )e sa darí projek#
tom, ktoré sme za"ínali dávno a ktoré stále
pokra"ujú, "i sú dokonca z roka na rok inova#
(vnej%ie. Mám 'e) ve$kú rados* z toho, ke.
k nám prichádzajú noví $udia a priná%ajú novú
energiu a nápady, vidia v nadácii priestor, kde
sa mô)u realizova* a kde mô)u jednotlivé veci
posunú* .alej. Nap4&a ma vedomie,  )e na%a
Nadácia Pon's  reálne pomáha meni* Sloven#
sko, ako aj 'e miesta v zahrani"í, kde pôsobí#
me. Ke. sme pred pätnás'mi rokmi za"ínali

u) ako slovenská organizácia, mali sme stále
vä"%inu na%ich finan"n!ch prostriedkov zo
zahrani"ia. Za"ínali sme s prv!mi projektmi
dobrovo$níctva, prepájania podnikate$ov a ne#
ziskoviek, s ocenením pre firmy Via Bona, roz#
biehali sme projekt Rock volieb, ktor! neskôr
in%piroval aj priate$ov v srbskom Otpore. Dnes
ro"ne vyhlasujeme viac ako desa* grantov!ch
kôl pre slovenské mimovládky z firemn!ch
fondov, Via Bona oce&uje firmy nielen za
filantropiu, ale aj za to, ako sa správajú k zá#
kazníkom, )ivotnému prostrediu "i zamest#
nancom, dobrovo$níckeho poduja'a Na%e
mesto sa zú"astnilo vy%e pä* 'síc $udí, dar#
covsk! portál www.dobrakrajina.sk vyzbieral
viac ako eur na to, aby rôzne projekty mali
%ancu spravi* Slovensko zelen%ie, vzdelanej%ie,
solidárnej%ie, kultúrnej%ie a ak(vnej%ie a 'e)
pomohol ukáza* Slovensko ako krajinu s $u.mi
so Srdcom pre de'.  So skúsenos*ami, ktoré
sme sa nau"ili nielen ako nadácia, ale aj ako
Slovensko "i Vy%ehradská %tvorka za dvadsa*
rokov tranzície, vstupu do EÚ "i NATO, sa
delíme s krajinami západného Balkánu, ale aj
v Bielorusku, Moldavsku, Tunisku, Egypte
a Keni.  Rovnako je pre nás dôle)ité, aby sme
ako Slováci chápali, ako .aleko sme sa ako
krajina za dvadsa* rokov dostali, aká cesta pl#
ná v!ziev nás stále "aká, ale práve preto chá#
pali na%u zodpovednos* vo"i okolitému svetu
a krajinám, ktoré sú chudobnej%ie "i )ijú v ne#
slobodn!ch re)imoch.

Síce v médiách ak&vne nepôsobíte, ur!ite ich
aspo* !iasto!ne sledujete. (o si myslíte o ak$
tuálnom stave slovenskej "urnalis#ky?  Vede$
li by ste ju porovna+ napríklad s americkou?
V Amerike sú novinári %pi"kov!mi odborníkmi,
ktorí sa dlhodobo venujú jednotliv!m témam.
Je zá)itkom vidie* nielen toho, koho novinár
spovedá, ale aj samotného novinára. Je to ako
keby partnerstvo, "osi "o je obohacujúce pre
diváka i "itate$a. Ke. sledujem situáciu u nás,
mám pocit, ako keby médiá na Slovensku ne#
fungovali v )iadnom konkuren"nom prostredí,
ako keby neboli nikdy nútené .alej sa vyvíja*,
tak ako sa vyvíjal "i u) ekonomick! sektor
alebo poli'ka. Mám pocit, )e u) len ke. sa
porovnávame s 1eskom, máme stále "o do#
há&a* a neviem, "ím to je. Mô)e za to ná%
mal! trh, alebo to, )e sme zakuklení vo vlast#
n!ch problémoch a nie sme schopní pozrie* sa
na seba kri'ckej%ie? Novinári nemajú dosta#
to"n! "asov! priestor ani zdroje, aby sa ne#
jakej téme venovali dlhodobo a systema'cky.
Práve z tohto poh$adu vidím priestor pre
nadáciu, aby pomáhala aj think#thankom
a watch dogom, ktoré slú)ia ako informa"n!
zdroj a aby nasto$ovali kauzy, ktoré treba
vyrie%i* alebo ich aspo& doviedli do roviny,
aby s nimi novinári mohli za"a* pracova*.  Rov#
nako 'e), aby pomohli ukáza* príbehy a $udí,
ktoré menia túto krajinu a stoja za to, aby si
ich v%imli aj celo%tátne médiá.. 

Simona Gembická
Foto: archív Nadácie Pon#s

Etablovala sa ako uznávaná odborní#ka v slovenskom mimo-
vládnom sektore, ale známa je i v zahrani#í. V roku 1998 získala
Fulbrightovo %tipendium, ktoré jej umo!nilo vy%tudova$ okrem
!urnalistiky aj mana!ment neziskového sektora na prestí!nej
New York University v USA. V sú#asnosti vedie Nadáciu Pontis,
v ktorej sa vypracovala od programovej asistentky a! po
samotnú riadite)ku.
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Richard Sümeghy

Dovo,te nám, aby sme za!ali chronologicky.
Bola "urnalis#ka Va%im snom?
Musím sa prizna*, )e nie. Môj sen v%ak rov#
nako súvisel s umeleck!m, slovn!m a vizuál#
nym prejavom. Odmali"ka som tú)il by*
hercom, prihlásil som sa aj do bábkarského
a drama'ckého súboru a bol som presved"e#
n!, )e pôjdem na V,MU. Tento sen sa v%ak
neskôr pretransformoval do tú)by pôsobi*
v médiách. Vyhrával som rôzne sú*a)e v pred#
nese a tak mi známi vraveli, )e sa hodím skôr
na moderátora. U) ako 16#ro"n! som so spo#
lu)iakom zalo)il %kolské rádio. Cez prestávky
sme pú%*ali hudbu a raz sme si dokonca poz#
vali ako )ivého hos*a aj moderátorku Sloven#
ského rozhlasu. 

Aké spomienky sa Vám vybavia pri spojení
Univerzita Komenského + Katedra "urnalis$
#ky?   
Sú to príjemné spomienky, %túdium pre m&a
znamenalo istú vo$nos*, na rozdiel od mojich
kamarátov a b!val!ch spolu)iakov, ktorí %tudo#
vali ekonómiu alebo právo. Katedra )urnalis'#
ky bola zameraná na prax a podporovala
%tudenta v praxi, za "o som aj dodnes v.a"n!. 

Ktoré médium Vám v tomto !ase poskytovalo
prax?   
U) rok a pol predt!m, ako som za"al %tudova*
na katedre, som ako externista za"al spolupra#
cova* so Slovensk!m rozhlasom. Potrebovali
tam moderátora a tak som pristal na konkurz,
na ktor! ma posunul spolu)iak, s ktor!m sme

mali spomínané %kolské rádio. Ve$mi som si
neveril, nechcel som tam ís*, no jeho úspe%né
zvládnu'e mi prinieslo prácu, o ktorej som
sníval. Ako prispievate$ som tvoril rozhlasové
príspevky, nahrával rôzne ankety a neskôr aj
moderoval. 

Pre!o ste svoje %túdium po !ase preru%ili?
Preto)e v rámci EÚ som sa prostredníctvom
v!menného pobytu dostal do Nemecka, kde
som mal plné %es*mesa"né %'pendium. Doma
mi to mohol ktoko$vek závidie*, no podmien#
kou bolo perfektné ovládanie jazyka. Pokia$ by
som nebol zdatn! jazykovo, tak by som na se#
minároch nemal %ancu. Bolo to náro"né, no
zaujímavé. Tá druhá etapa u) %la mimo %tú#
dia – rozhodol som sa so v%etk!m úplne sek#
nú* a do Austrálie ís* na dva roky %tudova*
angli"'nu. 

Vrá+me sa spä+ na %kolu. Po!as %túdia ste sa
stali v TASR agentúrnym spravodajcom. Ako
k tomu pri%lo? 
Len v.aka úplnej náhode. Ak by to "lovek plá#
noval, tak by to nevy%lo. TASR vtedy h$adala
redaktorov do medzinárodnej redakcie, kde
akurát potrebovali niekoho na preklad "lánkov
z nem"iny v rubrike poli'ky a %oubiznisu. ,lo
preva)ne o správy z nemeckej agentúry DPA
alebo rakúskej agentúry APA.   

Pracovali ste aj v rádiu Rock FM, ktoré malo
v prv'ch rokoch po prevrate vysokú po!úva$
nos+. Ako ste sa tam vtedy dostali? 
Pri%iel som tam po asi ro"nej práci vo Fun rá#
diu, v.aka tomu, )e ma oslovil môj vtedaj%í
%éf. Boli to fajn "asy.    

Fenomén rozhlasového vysielania strieda
hovorené slovo s hudbou a preto by sme sa
chceli op'ta+ akú hudbu po!úvate najrad%ej?
Bol som známy t!m, )e som po"úval 80.roky,
ale "asom sa mi 'e star%ie pesni"ky u) opo"ú#
vali a "osi sa vo mne zlomilo. Presedlal som na
roky 90#te, no ne%('m sa ani sú"asnej muziky. 

V ostatnom !ase je !ast'm javom, "e z ,udí
pôsobiacich v médiách sa stávajú hovorcovia.
Ako ste sa práve Vy dostali k tejto profesii?
Nebolo to zo d&a na de&. V zahrani"ní som
mal takmer pä* rokov odstup od Slovenska,
a to nielen od priestoru, ale aj od poli'ky
a médií. Po návrate som bol ve$mi prekvapen!
ako sa zmenil mediálny trh a za"al som rozm!#
%$a*, kde bude moje miesto. 1i sa mám sta*
opä* rozhlasov!m moderátorom alebo "i mi
ponúknu nie"o iné. Mal som pocit, )e sa
chcem posunú* .alej. Vtedy som videl %ancu
v zahrani"nom vysielaní Slovenského rozhlasu
a tak som spojil skúsenos' moderátora so
skúsenos*ami spred pätnás'ch rokov z TASR
a rovnako tak aj moderátorské ambície. Asi po
roku sa mi naskytlo miesto hovorcu. Kolegovia
mi vraveli, )e sa toho na slovenskej scéne ve$a
zmenilo, )e hovorcovia kvalitou klesli a je po#
treba niekoho, kto by s t!m nie"o spravil. Ani

som nevedel do "oho idem, ale potreboval
som zmenu a skúsil som to. Niektorí by pre tú#
to prácu urobili "oko$vek, ja som tu ponuku
prijal náhodne. Zis'l som, )e je lep%ie ak ne#
cháme veciam vo$n!, prirodzen! priebeh.

Najskôr ste v%ak boli hovorcom ministra
obrany.
Je to tak. Necí'l som sa na tomto poste ako
nová"ik, preto)e $udia v tomto rezorte si ma
pamätali ako vojaka, ktor! moderoval v rámci
umeleckého vojenského súboru. V skuto"nos'
som mal v%ak o práci hovorcu inú predstavu
a najprv som bol v %oku, lebo to vôbec nebolo
to, "o som o"akával. Nebolo to $ahké. Vä"%i#
nou som vystupoval ako kri'k médií a 'e) aj
hovorcov. Porovnával som hovorcov u nás
s hovorcami v zahrani"í a z vlastnej skúsenos#
' som pri%iel na to, )e u nás je táto práca
v plienkach. Realita vyfacká ka)dého z nás
v priebehu 24 hodín. Bu. sa chy(te alebo nie.

Predpokladáme, "e ponuka na post hovorcu
RTVS Vás zaujala... 
Áno, preto)e by* hovorcom nielen rozhlasu,
ale aj televízie som pova)oval v.aka skúse#
nos'am z moderovania v oboch médiách za
v!zvu. To dobre, i to zlé, rovnako ako v%etky
záku'a fungovania celo%tátneho média som
poznal a tak som ponuku bez okolkov prijal. 

Skúste v skratke opísa+ be"n' de* hovorcu
Ministerstva obrany SR a be"n' de* hovorcu
RTVS. Je v tom ve,k' rozdiel?
V technickej "as' príli% nie. Prvé, "o ka)d!
hovorca urobí predt!m, ne) príde do práce, je,
)e si pre"íta monitoring médií, t!kajúci sa
svojho rezortu a analyzuje, "i je tam nejak!
v!stup, na ktor! treba reagova*, "i niekde ne#
bola uverejnená nepravdivá informácia, prí#
padne fakty vytrhnuté z kontextu. A potom sa
de& vyvíja pod$a priorít. Vydávame tla"ové
správy, "i tlmo"íme vyjadrenia generálneho
riadite$a alebo %éfa programu a podobne. Na
ministerstve je to iné v tom, )e "lovek je na#
viazan! na program ministra, ke.)e s minis#
trom musí trávi* "as a ako dobr! hovorca musí
vedie* ako by minister pribli)ne odpovedal.
Tak)e hovorca je "asto aj poradca, ktor! pozná
jeho priority.

U" predt'm ste na!rtli, "e nie ste ter!om poz$
dravov a zvedav'ch poh,adov. Necí#te sa ako
hovorca schovan'? Myslíte si, "e je to vo!i
tejto pozícii spravodlivé?
Je za t!m ve$mi ve$a mrav"ej práce, mailovej,
osobnej, ale najmä telefonickej komunikácie.
1lovek, ktor! vás oslovil potom niekedy dosta#
ne len jednu strohú vetu, ale vy s ním komu#
nikujete ove$a intenzívnej%ie. Hovorca je taká
%edá eminencia. Napriek tomu v%ak má ve$kú
zodpovednos*, preto)e vyjadrenie nemô)e
vzia* naspä*. Vyda* opravu vyhlásenia by bolo
signálom zlyhania. Médiá od vás vy)adujú sto#
percentnú profesionalitu a úpln!m fiaskom by
bolo, ak by napísali, )e va%a in%'túcia sa k ur#
"itému problému vôbec nevyjadrila.

Dennis Bartalsk'
Viktor Jurko
Foto: archív RTVS

Narodil sa v Bratislave v roku 1972. Katedru !urnalistiky so %pe-
cializáciou na audiovizuálne média ukon#il v roku 1996. Poslu-
chá#i jeho moderátorsk" hlas po prv"krát zaznamenali v Rock
FM Rádiu, v médiách naposledy pôsobil ako redaktor zahrani#-
nej redakcie Centra spravodajstva Slovenského rozhlasu a Slo-
venskej televízie. B"val" hovorca ministra obrany 1ubomíra
Galka v sú#asnosti trávi svoj pracovn" #as preva!ne v budove
Slovenskej televízie, kde sa venuje postu hovorcu Rozhlasu
a televízie Slovenska.

Hovorca je #asto 
poradca
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Marko 'kop

V,aka "urnalistike
som menej ost$chav$
a viac zvedav$
Na katedre "urnalis#ky ste za"ili viacero po$
lôh. Najskôr to bola pozícia %tudenta, potom
odborného asistenta. Bola pre vás zaujímave$
j%ia úloha "iaka alebo u!ite,a?
Ani jedno, ani druhé nevnímam ako nejakú
úlohu (smiech). Ale %tatút %tudenta a ten vek
okolo osemnás'ch alebo dvadsia'ch rokov je
to najkraj%ie, "o v )ivote za)ívame. Ja na& spo#
mínam najrad%ej.

Po ukon!ení %túdia "urnalis#ky ste pokra!o$
vali %túdiom dokumentárnej tvorby na
Vysokej %kole múzick'ch umení. Bolo to po$
rovnate,né s prv'mi %tudentsk'mi rokmi na
Univerzite Komenského?
Pre )urnalis'ku som sa rozhodol ako gymna#
zista, ke. som e%te nemal jasno v tom, "o by
som vlastne v )ivote chcel robi*. Novinár"inu
som vnímal ako sympa'ck! odbor v tom
zmysle, )e sa nemusím hne. rozhodnú*, "o#
mu by som sa chcel venova*. A práve po"as
novinár"iny v Bra'slave som trochu viac
pri%iel do kontaktu s dokumentárnym filmom
a filmom v%eobecne. Dokumentárna tvorba sa
mi zdala nejak!m spôsobom prí*a)livej%ia,
a tak som sa neskôr pokúsil o %túdium na
Vysokej %kole múzick!ch umení. Ka)dá %kola je
úplne iná, nedá sa to porovnáva*, tak ako sa

nedá porovnáva* novinár"ina a dokumentárny
film. V mojom prípade to ale bola prirodzená
cesta.

Vyu"ili ste nejaké poznatky zo %túdia "urnal$
is#ky pri neskor%om %túdiu dokumentárneho
filmu alebo v praxi pri samotnej tvorbe fil$
mov?
Ur"ite áno. Hlavne dôraz na teóriu, ktor! bol
na )urnalis'ke normálny. Na V,MU, pre tvo#
rivé odbory nie je a) tak! siln!, tak)e som mal
opro' mnoh!m kolegom v!hodu, preto)e
mnoho z toho som u) predt!m absolvoval. Na
V,MU sa nepí%e ani z.aleka to$ko seminár#
nych prác a textov, ko$ko sme boli nútení písa*
na )urnalis'ke, tak)e mi tam v%etko i%lo ove$a
$ah%ie. No a samozrejme, aj novinár pracuje
so skuto"nos*ou, v reálnych prostrediach, s re#
álnymi $u.mi a sna)í sa od nich získa* zaujíma#
vé v!povede, ktoré spracováva. To je v%etko
prirodzená prax, ktorá sa dostane "loveku pod
ko)u a vyu)ije ju v .al%ej robote. V.aka )ur#
nalis'ke som bol pri robení dokumentárnych
filmov menej ost!chav! a mo)no viac zvedav!.

Napriek tomu, "e ste po absolvovaní "urnalis$
#ky pokra!ovali %túdiom iného smeru, ste sa
k "urnalis#ke vrá#li ako odborn' asistent,
ako pedagóg. Pre!o ste sa takto rozhodli?
Ono to nebolo ani o nejakom návrate. Ke.
som skon"il )urnalis'ku, podal som si prih#
lá%ku na dokumentaris'ku. Prijali ma, a ke.
som bol v prvom ro"níku na dokumentaris'ke,
tak sa vôbec prv!krát otváralo doktorandské
%túdium na katedre )urnalis'ky. Oslovili ma
b!valí pedagógovia, "i by som sa nevrá'l na
%kolu. Mne sa to zdalo, tak ako mnoh!m dok#
torandom v t!ch "asoch, ako jedna sympa'cká
cesta, ako dostáva* plat popri %túdiu na inej
vysokej %kole, za nie príli% ve$a odvedenej
práce (smiech) a víziu nejakej doktorandskej,
dizerta"nej, vedeckej práce kdesi v budúc#
nos', tak)e preto som to prijal. Nakoniec som
po siedmych rokoch tú ve$kú vedeckú prácu aj
nejako dobojoval a obhájil.

V%imli ste si nejaké v'raznej%ie zmeny po!as
vá%ho pôsobenia na katedre, odkedy ste
nastúpili ako %tudent, do vá%ho odchodu, u"
z pozície odborného asistenta?
Tak ako sa mení svet okolo nás, vyvíja sa a ide
stále dopredu, tak sa menila aj katedra.
Prichádzali noví kolegovia, star%í odchádzali
do dôchodku, niektorí takí, ktor!ch som mal
ve$mi rád, u) potom neboli kolegami. Tak po
krô"ikoch sa to prirodzene nejako vyvíjalo a
menilo. ,tuden', viac ne) my za na%ich "ias,
prichádzali s poznatkami a vyu)ívali sa viac
u"ebnice zo zahrani"ia, pou)ívala sa anglická
literatúra a vyu)ívali sa poznatky anglosaskej
)urnalis'ky, "o je fajn.

Vo va%ej filmovej tvorbe figurujete ako
re"isér a producent, mo"no trochu aj ako PR
mana"ér. Ktorá z t'chto funkcií je vám naj$
bli"%ia?

Autorská poloha je rozhodne najzaujímavej%ia,
v)dy som chcel predov%etk!m tvori*. To, )e
sme sa potom s kolegom Jánom Meli%om roz#
hodli zalo)i* malú producentskú spolo"nos*,
vypl!valo z toho, )e ke. sme za"ínali a robili
%tudentské filmy, nevedeli sme o nikom, kto
by sa tomu venoval tak, ako sme to v tom ob#
dobí vedeli robi* my sami. A pokia$ ide o PR
mana)éra, t!m sa by* necí'm, ale je to sú"as*
producentskej práce. Ke. máte v rukách neja#
k! film, o ktor! sa staráte od jeho za"iatku,
práca na &om sa nekon"í, ke. sa schváli na
kontrolnej projekcii finálna podoba. Film by sa
mal dosta* k $u.om, na fes'valy. Malo by sa
o &om hovori*, aby boli $udia na& zvedaví
a aby si ho potom pri%li pozrie* do kina, alebo
si k nemu na%li nejakú inú cestu. Sú"as*ou prá#
ce producenta je aj postara* sa o .al%í )ivot
projektu po jeho dokon"ení.

(o zohráva rolu pri v'bere témy pre va%e
filmy?
Myslím, )e autorsky si nesie ka)d! v sebe ne#
jaké vnútorné témy. Ka)d! má nie"o, "o  ho
v )ivote baví, láka a fascinuje, alebo s "ím sa
trápi a bojuje, rôzne komplexy a problémy. To
sú vnútorné témy, ka)d! má vlastné. A ke.
taká príde a zdá sa mi, )e by mohla aj in!m
$u.om nie"o poveda*, tak do toho vlaku
nasko"ím a pokú%am sa nahovori* aj $udí oko#
lo seba, )e to má zmysel. Potom pár rokov bo#
jujeme, k!m ten projekt nedokon"íme. V)dy je
s t!m spojené aj more trápenia, ale ak rados*
preva)uje, tak sa to robi* dá. Ale ak u) potom
za"ne preva)ova* trápenie, tak to treba
ukon"i* a ís* do nie"oho iného.

Na fes#valoch sa v sú!asnos# premieta film
Nov' "ivot, na ktorom ste sa podie,ali ako
spoluproducent. Pracujete e%te momentálne
aj na in'ch projektoch?
Máme teraz dva "erstvé filmy, jeden z nich je
práve ve$mi "erstvo dokon"en! Nov! )ivot,
dokumentárny film absolventa FAMU Adama
O$hu. Ako producen' momentálne debutu#
jeme hran!m filmom Zázrak re)iséra Juraja
Lehotského, s ktor!m sme predt!m robili na
jeho dokumentárnom filme Slepé lásky. Pokia$
ide o objem financií, práce a zodpovednos', je
to ná% najvä"%í projekt. Distribu"nú premiéru
by mal ma* vo februári 2013.

Tieto projekty sú u" teda takmer hotové. Má$
te nejakú predstavu o va%om )al%om
smerovaní po t'chto projektoch?
Osobne autorsky pí%em u) dlh%í "as scenár
k vlastnému filmu, ale cí'm, )e napriek re#
%er%ovaniu a ponoru, akého som schopn!,
potrebujem e%te "as, aby to bolo pod$a mo#
jich predstáv. S t!m potom súvisí producent#
ské zabezpe"enie projektu, teda )e sa na tom
sna)íme pracova* tak, aby sme to vedeli fi#
nan"ne zabezpe"i*. Ak sa v roku 2014 od%tar#
tuje nakrúcanie, budem rád.

Adela Tihláriková
Foto: archív Marka .kopa

Marko &kop (1974, Pre%ov) je slovensk" re!isér a producent. Ab-
solvoval !urnalistiku na Filozo(ckej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave, kde pôsobil aj ako odborn" asistent
a dokumentárnu tvorbu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej
%koly múzick"ch umení v Bratislave. Je autorom (lmov Ochrana
úradu, Rómsky dom, Osadné, Iné svety a spoluautorom (lmu
Slávnos$ osamelej palmy. Ako producent sa podie)al na (lmoch
Malá domov, Sklenené obrazy, Slepé lásky, Nov" !ivot a Zázrak.
Za svoje (lmy získal mno!stvo ocenení, napríklad cenu za naj-
lep%í dokumentárny (lm nad 30 minút (Osadné) a divácku cenu
(Iné svety) na Medzinárodnom (lmovom festivale Karlovy Vary
alebo cenu Slnko v sieti za najlep%í dokumentárny (lm (Iné
svety).
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Alexander 'tefuca

Hudba je najsilnej!í
rozhlasov$ &ahák
Pre!o ste sa rozhodli pre %túdium "urnalis$
#ky? Bol to zámer !i náhoda? 
Bolo to náhradné rie%enie. Môj otec bol re)i#
sérom  dokumentárnych a publicis'ck!ch re#
lácií v televízii a preto)e som poznal túto
robotu, ve$mi som po nej tú)il. Chcel som ís*
do Prahy na FAMU, no tá %kola mala takú filo#
zofiu, )e zoberú len $udí z praxe a 'e) tak!ch,
ktorí u) mali vyrobené nejaké diela. Chví$o"ku
som koketoval s herectvom, ktorému som sa
venoval u) od detstva, no tam ma nevzali. Ako
náhradné rie%enie za obe mo)nos' som si zvo#
lil ich prienik – )urnalis'ku.  

(o pre vás toto rozhodnu#e znamenalo?
Pre m&a bola )urnalis'ka jasnou cestou do
pretekárskeho auta. U) po"as %túdia som
spolupracoval na relácii Pozor, zákruta!, ale
mojim tajn!m cie$om bolo dosta* sa do sveta
automobilov!ch pretekov. Autám som sa nik#
dy prak'cky nevenoval, ani som nevyrastal
v prostredí pretekárskej dielne, no ako motori#
s'ck! novinár som sa tú)il dosta* na mnohé
poduja'a. 

V histórii Va%ej rodiny má rozhlas v'znamné
miesto. Je to dôvod, ktor' vás +ahal k mikro$
fónu? 
Samozrejme. Interpretácia textu a práca s hla#
som bola v na%ej rodine ve$mi silná, preto)e
môj otec Vladimír ,tefuca bol popri ré)ii do#
kumentu jedn!m z najfrekventovanej%ích
spíkrov, pri"om prepo)i"iaval hlas aj doku#
mentárnym filmom a zahrani"n!m adaptá#

ciám. Môj str!ko Igor ,tefuca bol zas obrov#
skou veli"inou v kategórii spravodajského
hlasu a práve pod jeho vedením som ako 18#
ro"n! za"al pracova* ako hlásate$ Slovenského
rozhlasu. Na rok 1986 to bola dos* unikátna
skuto"nos*.    

Aká je Va%a najsilnej%ia spomienka na %tú$
dium na Katedre "urnalis#ky? 
Bude to znie* pate'cky, ale práve my sme (
vyvolení, ktorí v tre*om ro"níku, v roku 1989,
za)ili obdobie %tudentskej revolúcie. Dnes sa
u) mnohí nad t!m pousmejú, ale ako takí tre#
'aci sme naozaj nevedeli, "i nás náhodou
nepozatvárajú a neskon"íme vo väzení. Kon#
krétne ja som bol v Slovenskom rozhlase "íta*
pe(ciu a prosil som star%ích kolegov o objek#
(vne informácie, aby sme spolo"ne pomohli
prekona* re)im. Zhodou okolnos(, práve ná%
ro"ník zalo)il v priestoroch katedry noviny
,tudentská zmena. Spomínam si, )e na %tát#
niciach sa nás na%i pedagógovia p!tali na zá#
klady redak"nej práce.

V rádiu VIVA pracujete u" od roku 2008.
Pre!o ste sa rozhodli pracova+ práve tam?
Utekal som z predchádzajúceho pôsobiska,
kde som dosiahol  ur"it! stupe&, ke. sa "lovek
rozhoduje, )e chce zuteka*. Táto ponuka sa
periodicky objavovala odkedy bola VIVA VI#
VOU, pri"om vtedaj%ie vedenie mi VIVU
vykreslilo ako rádio pre %tyridsiatnikov, rádio
s dospelou hudbou, ktorej dnes v éteri ho#
voríme „najlep%ia hudba v%etk!ch "ias“. Ide
o hudbu 80.rokov a tá mi je naozaj ve$mi
blízka. Navy%e, stretol som tam kolegov z pred#
chádzajúcich rádií a a) tam som naozaj pocho#
pil, )e hudba je t!m najsilnej%ím *ahákom.
Rovnako ako ur"itá informa"ná a mentálna
úrove&. Tá mi naozaj maximálne vyhovuje. 

Pre ,udí ste známy hlavne z Rannej show, kto$
rá za!ína u" o %iestej ráno. Ste ranné vtá!a?
Vôbec nie. Rannú show robím u) %tvrt!m ro#
kom a stále som si na to nezvykol. Je pravda,
)e som u) medzit!m ru'nne upravil ur"ité "in#
nos' v priebehu d&a a u) viem ako dobehnú*
spánkov! deficit, ale o piatej ráno by sa pod$a
m&a vstáva* nemalo. Do roboty sa má chodi*
na deviatu. Ranná ru'na znamená, )e za %tyri
roky som si vypracoval presn! ubíjajúci re)im.
Mentálne je "lovek to') nastaven! na to, )e
tento konkrétny de& vynecha* nemô)e. 

(o je pod,a vás najlep%ie na práci v médiách? 
,peciálne moja práca má obrovskú v!hodu
v tom, )e pracujeme ako rann! (m, ktor! má
vo svojich povinnos'ach informova* a zabáva*
sa, v.aka "omu je to rôznorodé. Napriek to#
mu, )e ka)d! de& má navlas presne stanoven!
"asov! harmonogram, ka)dá minutá je iná.
Ka)d! v!stup je in!, ka)d! de& prinesie nové
informácie. Samozrejme, )e "lovek po rokoch
dosiahne ur"it! stupe& ru'ny. Potom nastáva
"as vymeni* vysielaciu hodinu d&a alebo aj
médium.

Máte e%te vôbec niekedy trému?
Asi nie. Skôr si dávam pozor na sústredenie pri
niektor!ch náro"nej%ích vstupoch. Pri mode#
rovaní rôznych spolo"ensk!ch akcií v%ak trému
niekedy mám. Je to zaujímavé, ale tréma sa
spája s nedostato"nou prípravou. Ja som v%ak
strémovan! skôr vtedy, ke. to nemám pevne
v rukách a viem, )e budem pôsobi* bu. ako
hlupák prípadne záchranca. Samotné vystúpe#
nie pred $u.mi mi v%ak u) nejak! mimoriadny
stav trémy nenahá&a. 

U" takmer desa+ rokov v rade uvádzate pres$
&"ne preteky na plochej dráhe v /arnovici
pod názvom AUTO slide. Existuje nie!o, !o by
ste e%te uvítali moderova+?
AUTO slide je jedn!m z vrcholn!ch poduja(
predov%etk!m z h$adiska po"tu divákov, pre#
to)e boli ro"níky, ke. pri%lo na %tadión 15 000
$udí. A to u) "lovek cí'. Pova)ujem to za jeden
z mojich vrcholov, rovnako ako v istom období
televízne komentovanie Formuly 1. Je v%ak
%koda, )e sme na Formulu necestovali do za#
hrani"ia, preto)e komentáru z bra'slavského
%túdia "osi do dokonalos' ur"ite ch!ba. Teraz
by som o"akával aj iné v!zvy, ale e%te som si
ich ne%pecifikoval.

A naopak, existuje nie!o, !o by ste pracovne
ur!ite odmietli?
Nemám zadefinovanú ponuku, ktorú by som
neprijal. Skôr naopak. Povedal by som, )e by
nebolo dobré stava* si také ciele, )e ,,toto“ by
som nikdy nerobil. Treba sa vedie* prispôsobi*
"omuko$vek. 

Ako trávite vo,n' !as? Viete sa jednoducho
vypnú+ a relaxova+ alebo ste ako správny
novinár stále v strehu?
Moja pracovná doba nie je definovaná, pra#
covn! de& mi z.aleka nekon"í po práci v rádiu,
preto)e mám rôzne iné ak'vity. 1i u) ako
moderátor alebo novinár. S t!m vypínaním sa
je to zlo)ité, ja u) ani správy nepozerám len
tak. Dokonca ke. prídem domov, pus(m si
televíziu s t!m, aby mi neunikla tla"ovka o %tr#
nástej, na ktorej povie "osi koalícia. Je v%ak
dos* pravdepodobné, )e na &u o pätnástej za#
reaguje opozícia a mo)no z nej vzíde téma pre
moje ranné vysielanie. A k tomu oddychu?
V prvom rade sa e%te stále sna)ím tro%ku %por#
tova* – dvakrát do t!)d&a hrám hokej a ak(v#
ne jazdím autokros. A mám aj rodinu. 

Keby ste mali príle"itos+ zdôrazni+ nie!o %tu$
dentom "urnalis#ky, !o by to bolo? (o je na$
jdôle"itej%ie pre ich budúcu profesiu?
V)dy som sa priklá&al viac k praxi, no ur"ite je
ve$mi dôle)itá aj teória. No najlep%ie tá, ktorá
priamo u"í ako vykonáva* prax. Priznám sa, )e
som mal ve$mi .aleko k historicko#teore'c#
k!m predmetom a tak, ak by som mal nie"o
zmysluplné poveda*, bolo by to "osi z oblas'
redaktorského vstupu pred mikrofónom
a pred kamerou. Skuto"n! novinár musí by*
vytrval! a cie$avedom!, musí ís* cez v%etky
preká)ky, preto)e médiá sú zlo)it! priestor.

Michala .ebestová
Zuzana Uli!ná
Foto: archív rádia VIVA

Narodil sa v roku 1968 v Bratislave. Momentálne pôsobí ako
moderátor Dobrého rána rádia VIVA. S rozhlasov"m médiom
ako tak"m sa oboznámil hne* po skon#ení strednej %koly a to
vo vtedaj%om jedinom slovenskom rádiu – Slovenskom rozhla-
se. V priebehu svojej kariéry sa venoval predov%etk"m mode-
rovaniu motoristick"ch relácií a rôznych spolo#ensk"ch akcií.
Jeho ve)kou vá%'ou je motorizmus, ob)ubuje automobilové
preteky a dokonca sa ich nebál ani sám vyskú%a$. Katedru !ur-
nalistiky absolvoval v roku 1991.
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Mirek Tóda

Aká bola va%a cesta k zahrani!nému spravo$
dajstvu?
Za"ínal som na strednej %kole v denníku
Korzo, v sú"asnom Korzári, kde som robil %tu#
dentskú prílohu. Po"as prázdnin pred za"iat#
kom %túdia na vysokej %kole som sa zú"astnil
na projekte „volebn! autobus denníka SME“
v roku ´98. I%lo o to, aby mladí $udia pri%li vo#
li* v k$ú"ov!ch vo$bách, ke. prehral Me"iar.
Potom som dostal mo)nos* pracova* na do#
mácom oddelení denníka SME ako elév a zis#
'l, )e ma domáca poli'ka vôbec nebaví. Teda,
nebavilo ma rie%i* na%ich poli'kov, zbyto"ne
som sa roz"u$oval a zahrani"ie ma bavilo
ove$a viac. Tak som k nemu prirodzene pre#
%iel.

Ukrajina, Rusko, Balkán !i Blízky v'chod. Sú
to va%e srdcovky, alebo vám #eto krajiny
v denníku tak povediac „prischli“?
Ke. som po práci v Plus 7 dní nastúpil do
SME#"ka, práve im odi%la redaktorka, ktorá
mala na staros' Balkán, tak)e ten mi prischol
a postupne aj Rusko. Na Blízky v!chod bola
v)dy Jana Miku%ová, neskôr sa vydala do Izra#
ela a teraz sa volá Shemesh a stále pre nás
od'a$ pí%e. Blízky v!chod je moja srdcovka,
ale nie celkom moja %pecializácia, na to má#
me Janu. Ale je fajn, ke. viac $udí sleduje viac
oblas(, niekedy sa alternujeme. Vo v%eobec#
nos' ma lákajú krajiny na v!chod od nás, sú
dobrodru)nej%ie a zaujímavej%ie. Nebaví ma
napríklad písa* o Európskej únii. To prizná#
vam, )e nedoká)em. Teda dokázal by som to,
ale by* kore%pondent v Bruseli asi nie je práve
moja %álka kávy. 

Cestovanie a „zahrani!iar“ by mali ís+ ruka
v ruke. Ako pre"ívate pracovné cesty?
Ke. mô)em ís* na reportá), som najviac vo
svojom )ivle a spokojn! so svojou prácou. Pre
m&a to nie je len o písaní, je to obrovsk! zá)i#
tok a príbeh, ktor! pre)ívam. Niekto mo)no
chodí na pracovnú cestu suverénne, no ja
mám aj po rokoch v)dy mierne s'ahnut! )alú#
dok. Mám ten siln! pocit zodpovednos', "i to
urobím dobre, "i sa mi zadarí. Som presved#
"en!, )e urobi* dobrú reportá), nie je len o
technickej zru"nos' písa*, potrebujete ma* aj
poriadnu dávku %*as' na $udí, príbehy a si#
tuácie. 

Ktoré zahrani!né cesty boli pre vás najsil$
nej%ie?
Mal som to %*as'e, )e som za)il ve$a zaují#
mav!ch ciest. Ka)dá bola iná. Ve$mi silná bola
cesta, ke. zomrel Ján Pavol II. Cynicky po#
viem, )e v%etci novinári utekali do Va'kánu,
aby tam s'hli by* skôr, ako zomrie. Je to cyn#
ické, ale tak to bolo. V%etci sa ponáh$ali na
Námes'e Sv. Petra a pozerali na okno, za kto#
r!m zomieral. Desa*'síce veriacich v%etko
ve$mi silno pre)ívali. Pre m&a to bola zvlá%tna
situácia aj preto, )e kvôli jednej Shootyho
karikatúre sa "as* katolíckej cirkvi urazila na
na%e noviny a ve$a katolíkov sa nechcelo so
mnou rozpráva*. Zazerali na m&a, )e som
z denníka SME, z toho zlého an'katolíckeho
periodika. Nakoniec to vyvrcholo celkom
dobre, napríklad ke. mi kardinál Tomko dal
rozhovor a to vypálilo ve$mi dobre. 
Ke. som nastúpil do SME#"ka, moja prvá
ve$ká zahrani"ná cesta bola na Ukrajinu, vte#
dy za"ala oran)ová revolúcia. Bolo ú)asné by*
tam od za"iatku, a) k!m to neprepuklo do
sto'sícov!ch demon%trácií. Chví$ku to vyzer#
alo, )e protesty mô)u skon"i* násilím,
na%*as'e to skon"ilo len pri tom, ako Tymo#
%enková rozdávala ozbrojen!m *a)koodencom
ru)e. Na túto slu)obnú cestu ve$mi rád spomí#
nam. 1ím viac strávite v cudzej krajine "asu,
t!m viac ju spoz#náte a budete o nej lep%ie
písa*. Jeden z mojich zá)itkov z Ukrajiny bol
'e) )idovsk! Nov! rok, Ro% Ha%ana, v meste
Uma&, kde je pochovan! slávny rabín Nach#
man. Chasidskí )idia tam chodia ka)d! rok
v 'sícov!ch po"toch. Skamará'li sme sa tam
s jedn!m chasidsk!m )idom "eského pôvodu.
O ôsmej ráno nás pozval na pivo a potom sme
pili pivo cel! )idovsk! nov! rok s t!m, )e pivo
je v)dy kó%e. V!sledkom potom bola ve$mi vy#
darená reportá) a príbeh, na ktor! nikdy ne#
zabudnem. Napo#sledy som bol na Ukrajine
vlani robi* rozhovor s Tymo%enkovou pár
mesiacov predt!m ako ju zatkli, odsúdili a po#
slali do väzenia. Vtedy sme mali aj druh! stra#
nu, premiéra Azarova. Je v)dy dobré ma* aj
druhú stranu. 

Boli ste aj po!as vojny v Gruzínsku v roku
2008...

To bol 'e) jeden zo siln!ch zá)itkov, na ktoré
"lovek nezabudne. Dostal som sa do Tbilisi,
kde sme sa stretli s "esk!mi kolegami pomer#
ne r!chlo, od kedy sa rozbehol konflikt. To
bola moja prvá vojna pri ktorej som bol a za#
'a$ aj posledná. Napriek tomu, )e som písal
diplomovku o vojnovom reportérovi, zdá sa
mi trochu choré, ke. sa niekto %pecializuje len
na vojnu. Oce&ujem slávnych novinárov, ktorí
to robili, ale predstava, )e sa mám %pecializo#
va* na $udské utrpenie, boles* a kon# flik#ty
pod$a m&a zanechá dôsledky aj na psychike.
Pamätám si, )e po nieko$k!ch d&och v Gruzín#
sku som mal chví$u pocit, )e sa musím vy#
plaka*. Napríklad v Gori, v meste, ktoré
bombardovali Rusi. Prídete tam a cí'te vo vz#
duchu spálené $udské mäso, vidíte $udí, kto#
r!m zomreli príbuzní. To sa nedalo bra* len tak
profesionálne, )e v%etko dáte na papier a po#
tom na to zabudnete. V ka)dom prípade to
v%ak bola ve$mi silná reportá)na cesta, ak!ch
by som chcel za)i* "o najviac. Podobné to bolo
v Libanone, kde som bol mesiac po vojne
a mohol vidie* )ivot v %tvr' ovládanej Hiz#
balláhom. 

Ur!ite bola zahrani!ná udalos+, kam ste ve,$
mi chceli ís+, no kvôli financiám sa to nepo$
darilo.
Je ve$a príle)itos(, ktoré vám ujdú. Bol som
len raz v Bielorusku, potom mi dvakrát nedali
víza a ke. som chcel ís* znovu a mo)no by mi
u) víza dali, tak sme nemali peniaze v redakcii.
Bielorusko je môj osobn! dlh, predstavte si, )e
tam )ijú sedemnás*ro"ní $udia, ktorí nepoznali
doteraz nikoho iného len Luka%enka. No a .a#
lej jednozna"ne S!ria. Keby sme mali dosta#
to"n! „budget“, tak ur"ite, ale je to finan"ne
náro"ná cesta. Urobi* aspo& nie"o o ute"en#
coch do Turecka a pokúsi* sa dosta* za hrani#
ce, ak sa dá. Chcel by som ís* aj na .alek!
rusk! v!chod a skon"i* vo Vladivostoku.

(o by ste odkázali na%im %tudentom a kate$
dre ako b'val' posluchá! Katedry "urnalis#ky
FiF UK?
3urnalis'ka je o tvorení. 1lovek musí denno#
denne nie"o vymyslie*, napísa*, alebo nato"i*
reportá) "i rozhovor. Je to remeslo, ktoré sa
nedá nau"i* teóriou a nejak!mi pravidlami
metodiky práce. Samozrejme, je dôle)ité, aby
si novinár neustále dop4&al vedomos', aby
nevyznel ako diletant, len)e ke. teória prev!%i
remeslo, nestane sa z neho novinár ale ne#
talentovan! akademik. 1o je hor%ie pre novi#
nára, ak nikdy nenapísal )iadnu dobrú repor#
tá), neurobil dobr! rozhovor. Ak! zmysel
potom majú jeho znalos', ke. ich nevie vyu#
)i*? 3urnalis'ka je ten typ zamestnania, kde
"lovek nikdy nie je so sebou spokojn! a ani by
nemal by*. Osobne si myslím, )e to "o robím,
mô)em robi* e%te lep%ie aj preto ma práca
baví. 

Tomalová Jana
Foto: archív Mirka Tódu

Najviac ho baví by$ v teréne a pracova$ na reportá!i, najmenej
Európska únia. Láka ho Ukrajina, Blízky v"chod a *alek" rusk"
vidiek, ru%tinu si zlep%uje hádkami s taxikármi a po#úvaním
politikov. /urnalistiku v kombinácii s politológiou skon#il pred
desiatimi rokmi. Dnes je %éfom zahrani#ného oddelenia v den-
níku SME a novinár#inu by nemenil za !iadne iné zamestnanie.

Písanie reportá"í, to mi
v"dy dávalo najviac
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Martina Töröková

(o najviac mo"ností,
príle"itostí a chuti
spája& teóriu s praxou
(o vás viedlo k tomu, aby ste si vybrali práve
"urnalis#ku?
Moje rozhodnu'e, pre"o som chcela ís* na
)urnalis'ku, je stra%ne nepoe'cké. Jednodu#
cho som chcela by* novinárka. Pamätám si,
ke. sa nás v prvom ro"níku na gymnáziu na
prvej hodine p!tala na%a triedna u"ite$ka, ako
si predstavujeme svoje budúce %túdium. Tak
som odpovedala: „3urnalis'ka, Univerzita
Komenského“ a )iaden plán B. A ono to vy%lo. 

Pamätáte si e%te na prijímacie skú%ky?
Pamätám si iba, )e bolo v Bra'slave tropické
teplo, skoro 40 stup&ov. Tak)e najviac mi rezo#
novalo, )e v%etci sme sa tam oblievali pomaly
vodou. Tak dúfam, )e z kamerov!ch skú%ok
neexistujú )iadne kazety. !

Ako by ste zhodno#li va%e pôsobenie na "ur$
nalis#ke?
Bola som tak! normálny %tudent. Niekedy sa
mi chcelo %tudova* viac a niekedy menej. Po#
pri %túdiu som sa sna)ila aj pracova*, "o po#
va)ujem za rela(vne ve$kú v!hodu tejto %koly.
Ale ono to "asom prechádzalo postupne viac
v prospech praxe. Ke. som robila v rádiu, nie#
kedy som na predná%kach tajne strihala re#
portá)e do vysielania a potom tajne z tej
predná%ky do vysielania aj posielala. 

Mali ste po!as %túdia ob,úben' predmet?
Ob$úbené som mala ateliéry, lebo sa pribli)o#
vali tomu, "o sme vykonávali v praxi. Neviem,
ako je to teraz, ale takéto „%tudijné“ hodiny
nemô)u nahradi* to, "o sa odohráva potom

v praxi. Ja by som odporú"ala naozaj ka)dé#
mu, aby si u) na %kole h$adal nejaké miesto,
kde by za"al.

Kedy ste za!ali s novinár!inou?
S novinár"inou som za"ala pôvodne v mojej
detskej izbe, ke. som si kúpila kni)ku od An#
dreja Tu%era Ako sa robia noviny. Celú som si
ju pre%tudovala a potom som zalo)ila gym#
naziálny %tudentsk! "asopis. Mala som vtedy
nejak!ch pätnás* "i %estnás* rokov. Av%ak reál#
ne pracova* som za"ala na gymnáziu v regio#
nálnej televízii. U) som jednoducho nemohla
vydr)a*. Pri%la som tam, )e by som sa chcela
zau"i* práci v televízii. „Nepotrebujem plat,
nepotrebujem ni", len vás prosím, dajte ma
robi*.“ Potom, ke. som pri%la do Bra'slavy,
som nechala región a v druhom ro"níku som
bola na konkurze do Rádia Twist. Odvtedy sa
v%etko zmenilo a za"ala som normálne pra#
cova*.

Ako ste si u"ívali %tudentsk' "ivot popri práci
a %kole?
Ja som tak! no"n! typ, "i)e ke. sa blí)ili skú#
%ky, tak to bolo niekedy naozaj *a)ké. U"enie
sa do rána, potom skú%ka a a) potom spánok.
Viem, )e v tomto "ase, ke. som kombinovala
%túdium, zábavu aj robotu, som mala nesku#
to"né problémy s hlasivkami, "o v rádiu b!val
dos* problém. Tak)e, tesne predt!m, ako som
%la nie"o nahra* do %túdia, som vypila pol litra
vla)ného bazového "aju a potom r!chlo na#
hra*. 

Stalo sa vám niekedy, "e ste dopla#li na za$
chrípnut' hlas po nedostatku spánku?
Raz som pri%la zachrípnutá na za"iatku aka#
demického roka. Na%a ro"níková vedúca bola
O$ga ,kvareninová a ja som nie"o prehovorila.
Ona na to reagovala: „Preboha, to ste taká
nervózna, )e tak chripíte?“ Toti), ja som
nastúpila na internát t!)de& pred akademic#
k!m rokom, a tak sme s kamarátmi tro%ku
kri"ali na diskotéke. Preto som nemala hlas.
Nakoniec to dopadlo tak, )e mi odporu"ila,
nech idem do prvého mo)ného podniku,
a hlavne nech nikomu nehovorím, "o mi radí,
a nech si dám pol deci najtvrd%ieho alkoholu,
ak! tam majú, a )e toto mi ur"ite zaberie. Tak
som be)ala do Lú"nice na ,túrovej, vybrala
som si to najtvrd%ie, "o majú, dala som si
poldeci a ono to zabralo. Ale len raz.

(o vás viedlo k práci v rozhlasovom médiu?
Rozhlas mi stra%ne u"aroval. Nesnívala som
o tom by* rozhlasová redaktorka. Nevedela
som vôbec, do "oho idem. Ale jednoducho bol
konkurz do Rádia Twist a moja mama bola ich
ve$k!m fanú%ikom. Preto mi povedala, nech
vyskú%am ís* na konkurz. Tak som %la a ono to
nejako vy%lo. Bola som nakoniec ve$mi rada,
lebo mi u"aroval rozhlas aj po technickej
stránke. A hlavne som mohla v priebehu pár
minút odvysiela* aktuálne reportá)e, ke. sa
nie"o dialo v parlamente. To sa mi na rozhlase
najviac pá"i. 

Pre va%e kvalitné poli#cké reportá"e vás
zvyknú naz'va+ aj „mama poli#ky“. Pre!o ste
sa rozhodli venova+ vo svojich reportá"ach
poli#ke?
K poli'ke som sa dostala postupne. Jednodu#
cho ma stra%ne lákala a nevedela som to úpl#
ne vysvetli*. Poli'ka je ve$mi %iroká tema'cká
oblas*, stále sa tam nie"o deje, od vesel!ch
vecí a) po 'e úplne vá)ne. Ide o na%e penia#
ze, ide o na%e )ivoty a v podstate sa mi pá"i
sprostredkúva* to $u.om.

Ak' najvä!%í „trapas“ ste za"ili po!as tvorby
reportá"e?
Bolo ich viac, ale nedávno sa mi stal jeden
„trapas“. Bol naozaj tak! v!razn!, )e si zaslú)il
aj samostatn! "lánok v jednom internetovom
médiu. Stal sa mi po"as )ivého vysielania na
tla"ovej konferencii s Annou Belousovovou.
Anna zakladala novú stranu, tak som sa prih#
lásila, )e mám otázku: „Ko$ko .al%ích "lenov
z SNS e%te plánujete pre'ahnu*?“ Toto som sa
op!tala. Celá sála sa za"ala smia*. Samozrejme
som myslela, viete ako – pre'ahnu*. Dokonca
je to spisovné, ale vtedy sme tak trochu zablo#
kovali tla"ovú konferenciu. 

Po!as jedného roka ste sa s#hli vyda+ a do$
konca aj porodi+ dcéru Nelu. Ako sa zmenil
vá% "ivot?
Po tom, "o som sa vydala, sme chceli ma* ro#
dinu. A tak som teraz novinárka na materskej
dovolenke. Stále vnímam v%etko, "o sa dá.
Sna)ím sa dr)a* aj v kontaktoch, aby som z to#
ho úplne nevypadla. Ale mô)em poveda*, )e
som vypla stresov! )ivot a u)ívam si momen#
tálne dcéru, ko$ko sa len bude da*. Te%ím sa,
samozrejme, aj na návrat do práce. O"aká#
vam, )e materská dovolenka zo m&a urobí
zrel%iu osobu a pridám sa ku strednej gene#
rácii, ktorá tu vraj stále ch!ba. 

Vá% man"el je !lenom poli#ckej strany SDKÚ$
DS. Ako ste rie%ili tento mo"n' konflikt záuj$
mov?
To, )e je môj man)el "lenom SDKÚ, sme v pod#
state zverejnili asi tak!m spôsobom, ak! nemá
na Slovensku obdobu, a to priamo vo vysielaní
Televíznych novín v de& svadby. Samozrejme,
)e môj %éfredaktor bol o tom informovan!
omnoho skôr a pod$a toho sme aj vyberali
témy, ktor!m sa budem venova* a ktor!m nie.
A ja, ke.)e chcem túto robotu robi* naozaj
dlho, tak mám v sebe nejak! „autovybera"n!“
mechanizmus, ktor!m témam sa mô)em ve#
nova*, a tak sa nedosta* do konfliktu záujmov. 

(o by ste popriali katedre "urnalis#ky k jej
60. v'ro!iu?
Myslím si, )e táto katedra dáva celkom dobr!
základ pre novinársku e'ku, lebo tá je v sú"as#
nos' ve$mi dôle)itá. Jediné, "o ch!ba tejto
%kole, je vä"%ie prepojenie s praxou. A práve
toto by som za)elala. 1o najviac mo)nos(,
príle)itos( a chu' spája* teóriu s praxou.

So*a Kolen!íková
Foto: autorka

Aj takto znelo narodeninové prianie Martiny Törökovej (rod.
Dratvovej) pri príle!itosti 60. v"ro#ia zalo!enia Katedry !urna-
listiky Filozo(ckej fakulty Univerzity Komenského. Pred pár rok-
mi e%te nav%tevovala túto katedru a dnes je z nej úspe%ná
politická redaktorka na materskej dovolenke. Po#as jedného
roka sa tejto rodenej Martin#anke podarilo vyda$, porodi$ dcér-
ku Nelu, pres$ahova$ do Stupavy a zalo!i$ si vlastnú rodinu.
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Tomá! Ulej

Rád !ítate slovenskú literatúru. Preto vám na$
padlo zalo"i+ Zlat' fond denníka SME? 
Áno aj nie. Na internete som objavil elektro#
nické knihy. Nikdy som ich na internete ne"ítal,
a ke. som sa k tomu odhodlal, pri%lo mi to
ve$mi zaujímavé a pohodlné. Len málokto sa
u nás elektronick!m knihám venuje, tak som
ich za"al sám digitalizova*, oslovil som denník
SME a oni tento projekt prijali. 

Zalo"ili ste #e" vlastn' spravodajsk' server
Disk.sk a potom ste ho predali. Pre!o ste sa
ho vzdali? 
Mal som %trnás* rokov, o Zlatom fonde sa mi
vtedy e%te ani nesnívalo a na internete mi
ch!balo spravodajstvo. Vtedy to bolo iné ako
dnes: internet bol v plienkach, Facebook ne#
existoval... Ch!balo mi spravodajstvo o tom, "o
sa deje na internete, napríklad, )e vzniká nová
komunita $udí. Bol som e%te mlad!, nerozvá)#
ny, tak som proste hne. zalo)il server. Prekva#
pivo sa mu darilo. Najskôr som tam písal
najmä ja,  neskôr som dokázal prehovori* pár
prispievate$ov, nech pí%u zadarmo. Neskôr via#
cerí hovorili, )e to bolo prelomové. V jednej
chvíli som v%ak zis'l, )e u) nemô)em pokra"o#
va* .alej, tak som ho predal. 

Spomenuli ste Facebook. Vá% názor na sociál$
ne siete? 
Na Facebooku som strávil ve$mi ve$a "asu, pre#
lína sa mi s prácou. Asi pred mesiacom som sa
rozhodol, )e svoj ú"et na Facebooku zru%ím
a skúsim to bez neho. Zdalo sa mi, )e mi prera#
stá cez hlavu. Prichy'l som sa, )e sa s dak!m
zhováram a popritom pozerám, "o je nové na
Facebooku. Namiesto toho, aby som sa s pria#
te$mi zhováral, sledoval som ich na tejto so#
ciálnej sie' s naivn!m nezmyseln!m pocitom,
)e viem, ako )ijú. Ale inak, sociálne siete samo#
zrejme sú fajn, len ich treba vedie* vyu)íva*.

V denníku SME ste sa venovali najmä po!íta$
!ov'm technológiám. Sú po!íta!e va%ou vá%$
*ou? 
V)dy vravím, )e sa vo mne zrejme ukr!vajú dve
osoby. Tá prvá je kultúrna, literárna a tá dru#
há, pre zmenu, technologická. Nejako sa to
vo mne prepája a cel! )ivot 'eto dve osoby
v mojom vnútri spolu bojujú. Zaujímajú ma
technológie, ale nie technické detaily, skôr to,
ako technológie zasahujú do na%ich )ivotov.. 

Nedávno vám vy%la kniha aforizmov. Dá sa
tak ,ahko odsko!i+ si od novinár!iny k spiso$
vate,stvu? 
Nejde o to, )e by som si niekam odsko"il, v)dy
to %lo tak nejako súbe)ne, ruka v ruke. V)dy
som ve$mi rád písal, "i u) básne, poviedky
a takisto aforizmy, ktoré som za"al uverej&o#
va* aj na internete. Asi pred rokom som si po#
vedal, )e ich je u) dostato"ne ve$a, aby vy%li
kni)ne. 1i)e, nebol som novinár a potom, zra#
zu,  spisovate$. 

Máte vy%tudovanú "urnalis#ku na Univerzite
Komenského. Viete si predstavi+, "e pri práci
novinára zostanete cel' "ivot? 
Dá sa poveda*, )e ja som zo )urnalis'ky u)
odi%iel. H$adal som nie"o, kde by som sa mo#
hol naplno prejavi*. U) v SME som sa venoval
najmä v!voju nov!ch projektov. Dnes u) nie
som novinár, iba popri inej práci aj pí%em. 

V SME ste pracovali na pozícií redaktora, nes$
kôr ako zástupca %éfredaktora. Ako ste sa
v%ak do SME dostali? 
Ke. som predával server Disk.sk., ponúkol
som ho denníku SME. A oni mi povedali – ne#
chceme server, ale vás!  Hne., ako som im
predal server, pri%la aj pracovná ponuka. V "a#
se, ke. som mal sedemnás* rokov. A pre"o
práve SME? Preto)e je to jedno z mála médií
na Slovensku, s ktor!mi sa doká)em plnohod#
notne stoto)ni*. 

Novinárov, ktorí vy%tudovali pred rokom 1989,
u" v médiách takmer nenájdete. Stali sa hov$
orcami alebo robia nie!o úplne iné. Pre!o?
Opä* to súvisí s peniazmi. Novinár, ktor! za#
"ína v osemnás'ch rokoch nemá rodinu, ne#
stará sa ve$mi o peniaze, mô)e si budova*
kariéru. Jedného d&a v%ak zis(, )e mu penia#
ze ch!bajú a potom je najjednoduch%ie zmeni*
povolanie, presko"i* na druh! breh rieky.
S t!mto poku%ením som sa stretol aj ja. Bu#
dem do smr' chudobn!, alebo sa zrieknem
novinár"iny? 

Prichádzajú absolven# "urnalis#ky do redak$
cií dobre pripravení? 
U) k!m som bol na katedre )urnalis'ky, spoz#
nal som ve$a %ikovn!ch $udí, ktorí mali jasno,
)e chcú by* novinári, a preto %li na túto vysokú
%kolu. ,tudovali a pracovali, aby získali "o naj#
viac prak'ck!ch vedomos( a ke. skon"ili, ni#
koho nezaujímalo, "o %tudovali. Jednoducho
vedeli. Naopak, niektorí vsadia na to, )e vy%tu#
dujú )urnalistiku a cel! svet im padne k no#
hám. Predpovedám im ve$ké sklamanie...

Sta!í novinárovi  iba talent? 
Niektorí si myslia, )e sta"í )urnalis'ku vy%tudo#
va* a nejaká práca sa nájde. Omyl. Moja dobrá
rada znie: %pecializujte sa "ím skôr! Okrem to#
ho, )e sa zlep%ujete v písaní, mali by ste si nájs*
tému, ktorú zvládnete i odborne. Ak má "lovek
talent, písa* do novín sa nau"í rela(vne r!chlo. 

Ktoré z va%ich zamestnaní vám dalo najviac? 
Najviac ma ovplyvnilo moje pôsobenie v SME.
Tam som sa nau"il v%etko, "o som kedy vedel.
Mojím u"ite$om bol Tomá% Bella, ktor! dnes
%éfuje projektu spoplatnenia internetu Piano.
Bol to "lovek, ktor! ma nau"il ako písa*, ako
rozm!%$a* pri písaní a neskôr mi radil, ako robi*
webové stránky. 

A !o vá% prv' !lánok? Stále "iv' v pamä#? 
Rozm!%$am, ktor! bol úplne prv!. No pamätám
si na to, ke. som  ako trinás*ro"n! cestoval do#
mov vlakom a v jedn!ch novinách som si v%i#
mol, )e h$adajú spolupracovníkov. Presne si
vybavujem ten moment, ke. som si povedal –
písa* viem, tak to skúsim. Hm, ale ktor! bol pr#
v! "lánok? Nepamätám sa. Skôr si spomínam
na to, ako som musel zatajova* svoj vek. Keby
som bol dakomu povedal, )e mám len trinás*
rokov, vôbec by sa so mnou nebavili. V jednom
médiu som ale oficiálne musel písa* pod me#
nom môjho brata, ktor! je star%í... 

Bolo va%ím snom sta+ sa novinárom u" od
detstva? Alebo ste chceli by+ ako ostatní dok$
torom !i hasi!om? 
3iaden novinár, chcel som by* %ofér autobusu!
Potom farár, preto)e sa mi nepá"ilo rozpráva*
sa s diev"atami a myslel som si, )e farár sa ne#
musí )eni*. To som mal asi %es* rokov. No a po#
tom som chcel by*, pre zmenu, spisovate$om. 

Tak"e, to sa splnilo...
A "o ja viem, "i som u) spisovate$?! Áno, mám
knihu. To bol môj detsk! sen. A novinár? Nako#
niec sa mi zdalo, )e je to zrejme lep%ie ako by*
spisovate$. Ale nemám rád, ke. mi niekto po#
vie novinár. 

Tak teda kto vlastne ste?
Tomá%. 

Máte témy, o ktor'ch by ste nikdy nechceli
písa+? 
Nemám rád témy, na ktoré nemám ucelen!
názor. Napríklad eutanázia "i potraty.  Nemám
rád ani poli'ku, preto)e do nej nevidím tak do#
bre, aby som o nej mohol písa*. 

Vy%la vám kniha aforizmov. Pre!o práve afo$
rizmy? Pre!o nie napríklad poviedky alebo
rovno román? 
Preto)e ka)d! "lovek robí to, "o vie. Intenzívne
v%ak uva)ujem aj nad románom, ale nie som si
ist!, "i to doká)em, "i na to mám. 

Ohlasy na va%u knihu sú pozi&vne. Beriete
tento úspech s rezervou? 
Stretol som sa s pozi(vnymi ohlasmi, ale nepri#
pú%*am si to. To v%ak neznamená, )e nie som
rád, )e kniha vy%la. Te%ím sa, aj ke. mi na "í#
ta"ky prídu $udia. Ale v)dy sebakri'cky uva)u#
jem, "o by som e%te mohol zlep%i*. 

Petra Filanová
Foto: Tomá% Aba1y

V detstve chcel by$ %oférom autobusu, farárom i spisovate)om.
K písaniu sa dostal u! v trinástich rokoch, od sedemnástich pra-
coval v denníku SME, kde zalo!il projekt Zlat" fond denníka
SME. Nemá rád, ak mu niekto hovorí novinár alebo spisovate). 

Nevolajte ma novinár.
Len Tomá!, prosím
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'tefan Vadocz

Zakladanie firmy je
pre m%a ur#itá forma
slobody
V !om je iná práca s verejnos+ou v agentúre
opro# práci v médiách?
Práca v PR má .al%ie rozmery, ktoré $udia
z médií zvyknú podce&ova*, ako napríklad
príprava stratégií, konzultácie, poradenstvo.
Ale dá sa to chápa* aj opa"ne. Niektoré "as'
na%ej práce sa zvyknú prece&ova*, napríklad
komunikácia s médiami.

Va%a agentúra sa sna"í nezabúda+ na médiá
a komunikova+ s nimi?
Nezabúdame na médiá, ale ani na iné komuni#
ka"né kanály, cez ktoré verejnos* prijíma infor#
mácie. Teraz sú to napríklad sociálne siete, asi
preto, )e ponúkajú mo)nos* priamej komuni#
kácie s $u.mi, a tomu sa musí prispôsobi* aj
agentúra public rela'ons.

Va%a agentúra je !lenom public rela#ons aso$
ciácie na Slovensku a je konkurencieschopná
aj na svetovom trhu. Chcelo to ve,a !asu?
Áno a stále ho to aj ve$a chce. Firma sa nedá
postavi* za jeden de&. Za"iatky boli náro"né.
Hovorím o skupinke dvoch, troch $udí, na kto#
r!ch som mal vysoké nároky. Ke. sa firma
rozrastá, pribúdajú stále nové "innos', o kto#
r!ch sme na za"iatku ani len netu%ili, )e by
sme ich mohli potrebova*. 

Pre!o práve agentúra public rela#ons?
Pracoval som v reklamnej agentúre a zárove&
som pracoval v rádiu ako moderátor. V tom
"ase som e%te podporoval vznik dvoch PR
agentúr. Postupne ma tento svet za"al láka*
a zdal sa mi by* zaujímavej%í ako reklama. 

Ako vás v období zakladania agentúry pod$
porovali va%i najbli"%í?

1o sa t!ka rodiny, moji blízki nemajú )iadne
skúsenos' s touto oblas*ou. Bolo to zlo)ité
obdobie, ale mo)no práve to ma nakoplo. Za#
"iatky boli také „workoholické“. Pamätám si
na moju prvú tla"ovú konferenciu. Na jednej
strane som poz!val médiá, na druhej som pri#
pravoval prezentáciu. Potom som vynosil
aparatúru do miestnos' kde sa konferencia
konala a nakoniec spravil monitoring. Na%*as#
'e, po prvom takomto mesiaci som si u) za#
mestnal asistentku.

Dali by ste sa e%te raz nahovori+ na zaklada$
nie firmy?
Bez rozm!%$ania áno. Aj ke. je to ve$k! stres
a "asovo náro"né. Myslím, )e odmena za túto
prácu je "asto neadekvátna náro"nos'. Mo)#
nos' rastu na trhu sú síce obmedzené, ale
áno, kedyko$vek by som do toho i%iel znova. Je
to krea(vne, mám mo)nos* robi* stále nie"o
iné. Je to pre m&a ur"itá forma slobody.

Na webportáli SME, máte svoj blog. Posledn'
príspevok je ale z roku 2007. Pre!o ste sa
odml!ali?
To bolo dávno, nemám na to momentálne "as.
Záujemcovia v%ak mô)u nájs* PR 'py a triky na
mojej fanpage na Facebooku. Inak, ke. pracu#
jete v PR, tak ako novinár nie ste dôveryhod#
n!. To sú dva odli%né svety. Na jednej strane
ste pri produkcii informácií, na druhej strane
novinári h$adajú v informáciách nie"o spo#
chybnite$né alebo nie"o, "o nie je v poriadku,
tak)e v podstate stojíme pro' sebe, ale len
zdanlivo. My sa sna)íme háji* klientov a druhá
strana má za úlohu informácie preverova*,
spochyb&ova*, prípadne h$ada* nejasnos'
a odha$ova* pravdu cez nové uhly poh$adu na
vec. 

Ne,utujete dnes vá% v'ber vysokej %koly?
Rozhodne nie, v tom "ase v%ak marke'ngová
komunikácia na %kole neexistovala. Patrím
k revolu"nej generácii, ktorá chodila na ná#
mes'e. Vtedy existoval odbor reklama a pro#
pagácia a a) po revolúcií sa za"ala rozvíja*
my%lienka marke'ngovej komunikácie v.aka
profesorovi Pavlovi Hor&ákovi. Ja som sa %pe#
cializoval na televíznu )urnalis'ku a dokumen#
taris'ku. Katedra )urnalis'ky dáva %tudentom
ve$mi ve$a, ale dá len to$ko, ko$ko sú $udia
ochotní si z nej vzia*. 

A vy ste sa usilovali %túdium plne vyu"i+?
My sme celkom úspe%n! ro"ník, tak)e myslím,
)e áno. Napríklad v na%om ro"níku sme mali
neskor%ieho riadite$a Slovenskej televízie Ri#
charda Rybní"ka alebo o ro"ník ni)%ie %tudov#
ala riadite$ka .al%ej PR agentúry Michaela
Benedigová. A spolu)ia"ka O$ga Baková je te#
raz spravodajky&a slovenského rozhlasu vo
Washingtone.

Ale boli ste hádam „normálni %tuden#“,
tak"e sa asi na%iel !as aj na zábavu?
Ur"ite áno. Pamätám sa, )e som si raz so
spolu)iakom kúpil fixku. Pri právnickej fakulte
bol trávnik, na ktorom bola cedu$ka s nápi#

som: „O tento trávnik sa stará...“ A boli tam
len bodky, tak sme tam so spolu)iakom dopí#
sali na%e mená. Ni" sa dlho nedialo, a) raz sme
pri%li na jednu skú%ku a tam nám skú%ajúci
profesor povedal: „Pekne sa staráte o ten
trávnik!“

Nebáli ste sa napísa+ pravé mená?
Nie, ten trávnik bol pekn!, tak sa nebolo za "o
hanbi*.

Ako spomínate na prácu v médiách?
Ja som bol ve$mi spokojn! s prácou v rádiu aj
v televízií, ale, bohu)ia$, v tom "ase sa v mé#
diách nedalo zarobi*, v%etko bolo na za"iatku,
systém sa len nastavoval.

(o si myslíte o dne%n'ch médiách?
Mení sa spôsob konzumácie informácií. Dnes
printové médiá priná%ajú tak! formát, na kto#
r! potrebujete viac "asu. 1íta* dnes tla" – to je
"asov! luxus. Sociálne siete ako je Facebook
a digitálne médiá priná%ajú $u.om informácie
r!chlo a hne.. Tla" nes(ha. Aj televízie zápa#
sia s t!m, )e diváci im odchádzajú na internet
a "as stráven! pri televízoroch sa skracuje.
Tak)e aj tla" aj televízia sa sna)ia vynies* svoj
obsah na internet. Myslím si, )e médiá budú
musie* vymyslie* obchodn! model, ktor! im
zabezpe"í príjmy aj na internete. 

Spomínate na niektor'ch svojich pedagógov
dodnes? 
Pavol Hor&ák bol zaujímav! u"ite$, mal som ho
ve$mi rád. Ale aj in! u"itelia ako Peter Balá),
ktor! ma u"il sloven"inu. Bol mimoriadne pre#
cízny. V)dy pri%iel na"as na hodinu a v)dy
na"as aj skon"il. Spomínam si aj na moju
u"ite$ku cudzích jazykov Katarínu Vajdovú.

Je pod,a vás pravdivá veta: „Najkraj%ie roky
sú na vysokej %kole?“
Samozrejme. Treba si vá)i* ka)dú chví$ku, kto#
rú tam pre)ijete a dobre si ju zapamäta*. Ja
som mal v!born!ch spolu)iakov, s ktor!mi sa
doteraz stretávame.

Spomínate si na svoju prvú mediálnu tvorbu,
o !om bola?
Prvá vä"%ia reportá) mi vy%la v denníku Sme#
na, "o bol predchodca dne%ného SME. Mal
som %estnás* rokov a bola o %tudentskom zá#
jazde v Rumunsku. Jej 'tulok bol "More je
perfektn! vynález". Potom som v rámci let#
n!ch stá)í a praxe vystriedal viacero denníkov,
a) sme spolu s .al%ími spolu)iakmi 17.11.1989
vydali %tudentské vydanie Smeny na Nede$u
(t!)dennej prílohy Smeny) s otváracím "lán#
kom "Právo na vlastn! názor". Udalos' potom
nabrali r!chly spád.

Dlho ste si po %kole h,adali prácu?
Nikdy som zamestnanie neh$adal, pracoval
som u) po"as %túdia na vysokej %kole, potom
som mal v)dy viac „zamestnaní" – prácu vo
Fun rádiu, Rádiu Twist, STV, TV Luna, písanie
scenárov... To odporú"am ka)dému, kto chce
pracova* v mediálnej a komunika"nej brand)i.
Po"as %túdia na vysokej %kole si vyskú%a*,
v ktorej oblas' vás to najviac baví.

Romana Gogová
Foto: archív .tefana Vadocza

Rodák zo &amorína, pracoval v médiách, ale aj v reklamnej
agentúre #i IT asociácii. Nakoniec sa v roku 2000 rozhodol zalo!i$
vlastnú agentúru public relations – Neopublic Porter Noveli.
&tefan Vadocz, ktor" nikdy nebol nezamestnan", sa sna!í
zu!itkova$ v%etko, #o mu !ivot ponúkne.
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Zuzana Vatrá(ová

Odkedy ste vedeli, "e chcete by+ novinárkou?
Pamätám si, )e ke. sa nás v %iestej alebo sied#
mej triede p!tali, "ím chceme by*, odpovedala
som, )e novinárkou. V skuto"nos' som chcela
najmä cestova* a vtedy sa mi zdalo, )e novinári
ve$a cestujú. Ak by to nevy%lo, plán B bol ka#
mionistka. Pani u"ite$ka mi hovorila: „Ty bu.
no#vinárka, dobre pí%e% a má% dobré diktáty,
zabudni na kamionistku“. Bola som teda nasta#
vená na novinárstvo. No na rozdiel od spolu)i#
akov, z ktor!ch sú naozajstní novinári, som
necí'la ten „pretlak“, o ktorom nám hovorili
v %kole. Novinár musí ma* pocit, )e mu „vydú#
va bok“ a musí písa*, inak z neho nikdy nebude
dobr! novinár. 

Praxovali ste po!as %túdia?
Po"as %túdia sme mali prax dokonca povinnú,
mali sme na to vyhraden! jeden de& v t!)dni,
ale s(hali sme aj viac. Ja som pracovala v den#
níku Smena, Telegraf a v Rádiu RMC.

Kedy ste promovali? 
V roku 1994. O dva roky neskôr som skon"ila
postgraduálne %túdium na právnickej fakulte,
odbor medzinárodné vz*ahy. Bolo to v!borné,
preto)e to zapadlo do mozaiky a zaplnilo ch!#
bajúce miesta, ktoré zostali po )urnalis'ke. 

Ako sa vyvíjala va%a kariéra po ukon!ení %túdia?
Po %kole som pracovala na zahrani"nom odde#
lení denníka Smena u) len na extern! úväzok,
preto)e som na.alej %tudovala. Po skon"ení
postgraduálu som pracovala na ministerstve
zahrani"n!ch vecí na odbore predvstupovej
pomoci, neskôr pre Národnú agentúru pre
rozvoj malého a stredného podnikania. Pri
t!chto ak'vitách som zab0dla aj do medziná#

rodn!ch vz*ahov. V rokoch 1997 a) 2002  som
sa vrá'la k )urnalis'ke, pracovala som v slo#
venskom vysielaní BBC v Lond!ne a neskôr
v redakcii v Bra'slave. V januári 2003 som na#
stúpila do IOM – Medzinárodnej organizácie
pre migráciu ako koordinátorka informa"nej
kampane na prevenciu obchodovania s $u.mi.
V rámci kampane som úzko spolupracovala
s médiami a zárove& som pracovala v medzi#
národnom prostredí – "ím som prirodzene
spojila obe oblas', medzi ktor!mi som od
skon"enia %koly lavírovala – )urnalis'ka a me#
dzinárodné vz*ahy. Od roku 2004 pracujem
v IOM ako vedúca úradu tejto organizácie na
Slovensku. Zodpovedám za nap4&anie mandá#
tu organizácie a udr)iavanie dobr!ch vz*ahov
so Slovenskom ako "lenskou krajinou IOM,
vz*ahy s verejnos*ou a realizáciu ak'vít, ktoré
si "asto vy)adujú spoluprácu s médiami. Napl#
no tak vyu)ívam obe svoje kvalifikácie.

(ím konkrétne sa zaoberá Medzinárodná or$
ganizácia pre migráciu?
Heslom Medzinárodnej organizácie pre migrá#
ciu je „migrácia na prospech v%etk!m“, to zna#
mená migrantom i vládam krajín, v ktor!ch sa
migran' pohybujú. Na Slovensku máme pä*
základn!ch oblas( "innos': integrácia cudzin#
cov legálne )ijúcich v SR, asistované dobro#
vo$né návraty a reintegrácia nelegálnych
migrantov a neúspe%n!ch )iadate$ov o azyl do
krajiny pôvodu, pomoc pri návrate a reinte#
grácii obchodovan!ch osôb a prevencia obch#
dovania s $u.mi, presíd$ovanie ute"encov
prostredníctvom tranzitného centra, ak'vity
Európskej migra"nej siete. V rámci Migra"ného
informa"ného centra poskytujeme cudzincom
pochádzajúcim z krajín mimo EÚ pomoc pri
rie%ení ich pobytu, práce, zdravotného
zabezpe"enia a podobne. Poskytujeme 'e)
rekvalifika"né a jazykové kurzy a podporu ko#
munitného )ivota. Cudzinci, ktorí sú na Sloven#
sku nelegálne – "i u) nelegálne prekro"ili
hranicu, alebo zostali dlh%ie, ne) mali na zák#
lade víza alebo povolenia na pobyt – a ne#
úspe%ní )iadatelia o azyl majú mo)nos* vyu)i*
program asistovan!ch dobrovo$n!ch návratov
a reintegrácie, v rámci ktorého im pomô)eme
vrá'* sa domov dôstojne a po návrate im po#
máhame zabezpe"i* si )ivoby'e prostredníc#
tvom malého podnikania alebo vzdelávania.
Cie$om je, aby (to $udia neboli ekonomicky
nútení vyu)íva* nelegálne spôsoby uplatnenia
v EÚ. Obe'am obchodovania s $u.mi pomáha#
me vrá'* sa do krajiny pôvodu. Ak je tou kraji#
nou Slovensko, pomáhame obe'am za"leni* sa
znova do )ivota, nájs* si ubytovanie, prácu. 

Zaoberáte sa obe+ami obchodovania, ktoré
"ijú na Slovensku, alebo t'mi v zahrani!í?
T!mi, "o sú na Slovensku obchodovaní, ale aj
Slovákmi, ktor!m pomáhame vraca* sa zo
zahrani"ia. Slovensko je v obchodovaní s $u.mi
stále najmä krajinou pôvodu. +udia idú pod
prís$ubom dobrej práce do zahrani"ia a tam zis#
'a, )e musia robi* nie"o iné, ako bolo dohod#
nuté a ten, "o to zorganizoval, na nich zarába. 

Ako t'mto ,u)om pomáhate?
Máme linku pomoci, kde poskytujeme preven#
(vne informácie a radíme obe'am, ako postu#
pova*. Ak obchodovaná osoba súhlasí, vieme
jej pomôc*, aby sa znova za"lenila do )ivota.
Ke. sa vrá' na Slovensko, vybavujeme zdra#
votné prehliadky, sociálnu asistenciu, 'e) psy#
chologickú alebo psychiatrickú pomoc pod$a
individuálnej potreby klienta. Na%ím cie$om je,
aby sa obe* postavila na vlastné nohy, pomá#
hame jej nájs* si prácu, zabezpe"i* ubytovanie,
ktoré si vie udr)a* a podobne.

Hovoríte v "enskom rode, ide najmä o "eny? 
Je to tak pol na pol, máme najmä )eny. U mu#
)ov je zvlá%tny fenomén, )e aj ke. sa o nich
dozvieme, tak vä"%inou im pomô)eme s cestou
a .al%iu pomoc odmietajú. 

Venujú sa médiá migra!nej poli#ke dosta$
to!ne?
8a)ko poveda*, "o je dostato"ne. Ka)d!, kto pô#
sobí v tejto oblas', má inú predstavu, ko$ko je
dos*, ko$ko je tak akurát. V médiách sa ob#
javuje málo pozi(vnych alebo neutrálnych
príkladov cudzincov, "omu svojím spôsobom
rozumiem. Pred pár rokmi sme robili pries#
kum, ako $udia vnímajú cudzincov na Sloven#
sku. Ukázalo sa, )e ich vnímajú najmä cez to,
"o vidia v médiách, "o je vzh$adom na nízky
po"et cudzincov )ijúcich v SR – len okolo jed#
ného percenta obyvate$stva – pochopite$né.
V médiách sa stretávajú najmä s informáciami
o )iadate$och o azyl – vo"i ktor!m sú, mimo#
chodom, otvorení – a nega(vnymi informáci#
ami o nelegálnych cudzincoch, ktorí obchodujú
s drogami a podobne. Ale musím poveda*, )e
za posledné roky sa situácia mení a médiá sa
o tému migrácie zaujímajú ove$a viac ne) v mi#
nulos'. 

Vyu"ívate pri svojej práci "urnalis#cké skúse$
nos#? 
Ke.)e v IOM máme ve$a ak'vít zameran!ch na
konkrétnych $udí, je v na%om záujme, aby sa
o nich verejnos* dozvedela a vyu)ívala ich. Pri
práci s novinármi mám opro' in!m kolegom
obrovskú v!hodu v tom, )e mám pochopenie
pre ich potreby a sna)ím sa na to reagova*.
Zárove& si v%ak uvedomujem, )e vo vz*ahu
k médiám u) vo mne prevláda zodpovednos*
vo"i mojej organizácii a programom, ktoré
vediem. Preto napríklad ke. novinár spracová#
va tému obchodovania s $u.mi a potrebuje
príbeh konkrétnej obete, beriem viac oh$ad na
obe*, ne) potrebu novinára a ak sama nechce,
nikdy ju nepresvied"am, aby poskytla rozho#
vor – aj keby to mohlo pomôc* .al%ím poten#
ciálnym obe'am. 

Aká je spolupráca medzi médiami a va%ou or$
ganizáciou?
Ve$mi dobrá. Mediálna stratégia na%ej organi#
zácie je prezentova* slu)by, ktoré poskytujeme
cudzincom i ob"anom SR a v!stupy na%ich ak#
'vít, ktoré mô)u by* u)ito"né, napríklad v!sku#
my, nie propagova* organizáciu samotnú.
Ke.)e sa na%e témy t!kajú konkrétnych $udí,
médiá na to reagujú pozi(vne.  

So*a Weissová
Foto: archív Zuzany Vatrá,ovej

U! u#ite)ka na základnej %kole jej radila sta$ sa novinárkou. Dnes
o udalostiach nielen informuje, ale má %ancu ich aj vytvára$
a meni$. Napriek tomu je v du%i stále novinárkou. Zuzana Va-
trá)ová je vedúcou úradu IOM – Medzinárodnej organizácie pre
migráciu v Bratislave.

Vä#!í oh'ad beriem
na obe& ne" na
potrebu novinára
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Marian Zima

(itate' na Slovensku
chce ma& v!etko zadar-
mo, r$chlo a vyhradzu-
je si právo aj tak by&
nespokojn$
Ste riadite,om %portového vydavate,stva,
ktorého vlajkovou lo)ou je denník .port, ako
vidíte budúcnos+ tla!e?
Myslím, )e tla" nezanikne, bude kvalitnej%ia,
kraj%ia, bude jej menej a bude drah%ia. Stále si
bude udr)iava* v!znamn! vplyv a mienkotvor#
nos*, práve pre jej mnohé benefity, ktoré iné
médiá nedoká)u nahradi*. 

Priná%a+ aktuálne informácie u" v ére inter$
netu nie je doménou denníkov, !ím oslovuje
.port svojich !itate,ov, !o navy%e si v *om
nájdu?
Tla" nemô)e sú*a)i* s internetom a audiovizu#
álnymi médiami v r!chlos', ale mô)e ich
zdoláva* v kvalite, h4bke a hodnovernos' in#
formácií. My sa sna)íme aplikova* túto filo#
zo#fiu na %portové dianie. Venujeme sa mu
spomedzi médií najpodrobnej%ie a veríme, )e
aj na odbornej úrovni. Takisto rozsah %portov,
ktor! pokr!vame, nie je u nás v rámci „ve$#
k!ch“ médií porovnate$n!. 

Nedávno !itate,ov prekvapilo rozhodnu#e,
"e internetová stránka denniksport.sk a
sport.sk sa spojili, pre!o k tomu do%lo?
Ako lídri na trhu %portovej tla"e sme chceli
dosiahnu* podobné postavenie aj v oblas'
%portov!ch webov. To sa nám aj podarilo.

Je denník .port ohrozen' internetom, alebo
je internet pre*ho partnerom?
Ka)dé printové médium je ohrozené interne#
tom, pokia$ si z neho nespraví spojenca. Nám
sa to podarilo práve spomínan!m spojením
a spoluvybudovaním najvä"%ieho %portového
webu u nás.  

Ak' je !itate, na Slovensku?
1itate$ na Slovensku je Slovák... Chce ma*
v%etko zadarmo, r!chlo a vyhradzuje si právo
aj tak by* nespokojn!. 1itate$ ,portu je mo)no
lojálnej%í ako iní. O to viac sa musíme sna)i*
chápa* jeho potreby a reagova* na ne. Mne
osobne to vcítenie nerobí problém. Bol som
stálym "itate$om denníka ,port aj v "ase, ke.
som nemohol tu%i*, )e ho raz budem riadi*. 

(o v%etko má riadite, %portového vyda$
vate,stva denne na stole? 
Tie ka)dodenné i strategické úkony, ktoré
treba zabezpe"i*, aby "itatelia nachádzali
svoje ob$úbené noviny ka)dé ráno v stánku, sú
v ka)dom vydavate$stve v princípe  rovnaké.
Sná. a) ke. hovoríme o obsahu a plánujeme
ak'vity v súvislos' so %portov!mi poduja'#
ami, si viac uvedomujeme, )e vydávame %por#
tov! denník. K!m ve$ké vydavate$stvá majú
prácu rozdelenú ve$korysej%ie, men%í vyda#
vate$ musí ma* vo firme rodinnú atmosféru
a v%etci musia vedie* viac, ne) je ich pracovná
nápl& uvedená v zmluve. 

Je náro!nej%ie by+ novinárom, hovorcom
alebo riadite,om vydavate,stva?
Ak máte talent, potrebnú dávku e'ky a vní#
mate novinár"inu ako poslanie, nie je náro"né
by* novinárom. Je to skôr opakovaná rados*
z dobre vykonávanej práce, za ktorú vás síce
bohvieako nezapla'a, ale preto to predsa ne#
robíte. By* riadite$om vydavate$stva je ve$ká
zodpovednos* za ove$a vä"%ie mno)stvo vecí,
ktoré sa sú"asne rodia z ve$mi odli%n!ch
druhov mana)érskej "innos'. Novinárske ma#
teriály musíte zhmotni*, dopravi* "itate$ovi
a nastavi* obchodn! model tak, aby ste ich
dokázali zapla'*. Rovnako ako pri "istej nov#
inár"ine je tam v%ak základom ten e'ck!
rozmer nap4&ania nejakej slu)by verejnos',
pokra"ovania tradície a mo)nos' formova*
dané médium. Aké je by* hovorcom neviem,
a ani po tom netú)im. 

Ako vyzerá prototyp ideálneho %portového
novinára? 
Podmienky na to, aby ste boli dobr! novinár,
som u) uviedol vy%%ie – je to kombinácia vy#
jadrovacieho talentu, ovládnu'a remesla,
znalos' problema'ky a vysokej úrovne e'ky.
1i ste poli'ck!, kultúrny alebo %portov! redak#
tor, je to rovnaké. Pridáva sa k tomu len vá%e&
a osobné zauja'e pre to, "o je vám najbli)%ie. 

Je tak' na Slovensku?
Tak ideálny asi nie, ale je tu ve$a dobr!ch nov#
inárov, aj %portov!ch. S niektor!mi mám to
%*as'e spolupracova* a ve$a sa od nich stále
u"ím. 

Dá sa v %kole nau!i+ by+ dobr'm %portov'm
novinárom, alebo sa !lovek musí pre to na$
rodi+?
Dnes sa v médiách ve$a hovorí o tom, )e na
prácu v nich netreba %tudova* )urnalis'ku, )e
novinár sa nemusí vyu"i* a tak .alej. Zaují#
mavé je, )e to hovoria (, ktorí pri%li do médií
z in!ch, "asto ve$mi vzdialen!ch oblas(. Mne
osobne %túdium )urnalis'ky dalo ve$a, aj ke.
primárne mo)no nie v t!ch oblas'ach, ako by
sa dalo predpoklada*.

Slovensk' mediálny trh zachvá#la bulvarizá$
cia, doká"e sa jej jedin' slovensk' %portov'
denník uchráni+?
Denník ,port má aj v dôsledku tradície a je#
dine"nos' isté poslanie. Zaujíma nás naprík#
lad aj to, "o si po"nú napríklad ni)%ie sú*a)e
a men%inové %porty, pokia$ nebudú ma* aspo&
aké#také mediálne pokry'e. Vo ve$kej miere
pomáhame %portovému hnu'u, ale sú"asne
sme komer"ná firma ako ka)dá iná a musíme
by* profitabilní. Takáto „dvojúloha“ je pre ma#
na)éra ve$kou v!zvou. 

Keby ste sa vrá#li v !ase, i%li by ste e%te raz
%tudova+ "urnalis#ku?
Pravdepodobne áno, nepatrím k t!m, "o v )i#
vote nejako ve$mi tápali z h$adiska toho, "o by
chceli robi*.

V !om ste mali ako absolvent "urnalis#ky
v'hodu opro# ostatn'm?
Obávam sa, )e ako absolvent skoro )iadnu, ale
nie je to vina katedry. Skôr toho, ak!m spôso#
bom sú devalvované po)iadavky na prácu no#
vinára v dne%nej dobe. Ka)d! niekam pí%e,
ka)d! má názor, hodnota odbornos' klesá a aj
'e najúspe%nej%ie médiá sú kvalitou niekedy
ako 'e najhor%ie blogy. To je ale problém celé#
ho Slovenska, poli'ckou garnitúrou po"núc.
Ale predsa nejaké v!hody som mal – predo#
v%etk!m kontakty a mo)nos* vyu)i* ich na
prácu u) po"as %koly.

Teraz pracujete na tej druhej strane médií.
Nemáte niekedy chu+ vrá#+ sa k pôvodnej
profesii novinára?
Nie je to tak celkom pravda, v rámci mo)nos(
sa stále venujem publicis'ckej tvorbe. Aj ke.
je toho v porovnaní s "asmi, ke. som sa )ivil
v!hradne písaním, zúfalo málo. Chu* na pí#
sanie mám stále, nosím to v sebe ako akúsi
istotu – ako nie"o, "o by ma v)dy dokázalo na#
p4&a*.

Katedra "urnalis#ky Filozofickej fakulty Uni$
verzity Komenského má 60 rokov, denník
.port má u" #e" viac ako 60 rokov miesto
medzi !itate,mi na Slovensku. Ako bude vy$
zera+ ich nasledujúca %es+desiatro!nica?
Som si ist!, )e by sme o 60 rokov nespoznali
ani katedru, ani noviny. Médiá pre)ívajú tur#
bulentné "asy, systémy %túdia a vzdelávania
takisto. 1i)e moja predstava by asi bolo nie"o
zo )ánru sci#fi. 

Sonia Kraj!ová
Foto: archív Mariana Zimu

Marian Zima je od za#iatku roka 2009 riadite)om vydavate)stva
&port Press, ktoré na Slovensku vydáva piaty naj#ítanej%í denník
&port a publikácie zamerané na %portovú tematiku. Vydavate)-
stvo sprostredkováva aj internetové spravodajstvo zamerané
na %port. V roku 2012 sa o(ciálna internetová stránka dennik
sport.sk zlú#ila so sport.sk. Marian Zima v minulosti viedol mar-
ketingové oddelenie Spolo#nosti 7 Plus, ale aj %portovo-mar-
ketingovú agentúru &port Progress. Predt"m pôsobil aj ako
riadite) Odboru komunikácie v Slovensk"ch elektrár'ach. Za#í-
nal ako reportér.
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Miriam Zsilleová

Ke, prijmeme niekoho
do novín, tak bu, za-
pláva, alebo sa utopí
Ako si spomínate na %túdium "urnalis#ky?
Najviac som ocenila, )e sme prak'cky od pr#
vého ro"níka mali povinnú redak"nú prax, "o
znamená, )e sme tomu mali prispôsoben! aj
rozvrh, od za"iatku sme mohli pracova* v mé#
diách. Bola to v!borná kombinácia a konfron#
tácia toho, "o sa u"íte a "o mô)ete za)i* u)
v tej praxi. Ja som nastupovala na )urnalis'ku
rok potom, "o som pracovala v Ko%ickom ve#
"erníku a u) som zhruba vedela, "o by som
chcela robi* a "o ma baví. Hne. som i%la do
vtedaj%ej Smeny, za)ila rozdelenie a vznik
SME, súboj o existenciu novín s Vladimírom
Me"iarom a obrovské nasadenie kolegov, aké
u) dnes nevidíte. V denníku som ostala a)
dodnes. 

Na !o sa orientujete v zahrani!í a pre!o?
Orientujem sa na Európsku úniu, nemecky
hovoriace krajiny, La'nskú Ameriku a $udské
práva. Ke. hovoríme o La'nskej Amerike, tak
Kuba práve z tohto dôvodu. Nemecky hovo#
riace krajiny mi tak tro%ku prischli, preto)e po
mojom nástupe do Smeny nemali nem"inára.
Napriek tomu, )e to máme tak blízko, tak t!ch
Nem"inárov je stále málo. V.aka tomu, )e mi
to prischlo, tak som sa dostala  k v!born!m
mo)nos'am. Bola som napríklad na stá)i vo
Frankfurter Allgemeine Zeitung a in!ch re#
gionálnych denníkoch, 'e) pol roka v Bun#
destagu na praxi pre absolventov, kde som
robila asistentku poslancovi a Nemecko som
mohla spozna* aj cez médiá, aj cez poli'ku.
Tá nútená vo$ba nakoniec nebola taká zlá.

Nemecko vs. Slovensko, aké sú hlavné
rozdiely v %túdiu "urnalis#ky?

Nielen v Nemecku sa %túdium )urnalis'ky
spája viac so získaním odborn!ch "i jazy#
kov!ch znalos(, ne) len s preh$adom )ánrov
a %t!lov, ako som to za)ila ja. Ale "o mi pri%lo
neporovnate$né je, )e médiá majú vä"%inou
zabehanú redak"nú prax. Do tej prijímajú $udí,
vyberajú si ich, venujú sa im a vychovávajú si
tú .al%iu generáciu. To my nerobíme vôbec.
My ke. prijmeme niekoho do novín, tak ho
v podstate hodíme rovno do vody a "akáme,
)e sa bu. utopí, alebo zapláva. Nemáte "as sa
niekomu venova* a vychováva* ho. Je to
neporovnate$né, preto)e tam s vami idú od#
delenie po oddelení, venujú sa vám, sna)ia sa
vás získa* pre to, "o robia. My sme tento
apekt za'a$ nedobehli a neviem u nás o )iad#
nom médiu, ktoré by na to malo "as, vycho#
váva* si $udí. To je %koda, ur"ite. 

(o vás nau!ila %kola? 
Mo)no, ako sa to robi* nemá. Ch!bala mi dis#
kusia o aktuálnych veciach, na ktor!ch by ste
si mohli trénova* in%'nkty, otázky. Ja som
chodila na )urnalis'ku, ke. tu vládol Vladimír
Me"iar, "o bol ur"ite fenomén, ktorému sa
treba venova* bez oh$adu na to, "i ste za ale#
bo pro'. To je presne situácia, na ktorú sa
máte pripravi*. Mrzelo ma, )e akáko$vek poli#
'cká kríza sa diala, nás %tudentov )urnalis'ky
sa to ako keby net!kalo, %kola t!m vôbec
ne)ila. Keby som si to nekompenzovala t!m,
)e som bola zárove& v médiách, tak by to bola
%koda. A vôbec nechcem podce&ova* prínos
%koly a vzdelania. Dôle)ité bolo napríklad prá#
vo, opory v zákone, ktoré máte. Ja som s t!m
bola konfrontovaná za spomínan!ch Me"iaro#
v!ch "ias, odopierali nám poskytova* informá#
cie. Osobne ma vyhodili z tla"ovky, lebo sme
pred t!m nie"o uverejnili. Psychológia bola
ve$mi dobrá, rie%ili sme mimiku a reakcie poli#
'kov, "o sa z nich dá vy"íta*. Zaoberali sme sa
aktuálnymi konfliktami v zahrani"í cez histó#
riu, "o sa do novín vä"%inou nezmes(. ,tú#
dium ma v%ak nau"ilo 'e) to, )e viac praxe je
dôle)ité, aj ke. vôbec nebagatelizujem uni#
verzitné vzdelanie, ktoré novinár potrebuje.
Tvrdím ale, )e novinár"ina nie je odbor, ktor!
vás tá %kola mô)e nau"i*, preto)e tam nejak!
typ nadania, talentu alebo intuície musíte
ma*.

Ak' je vlastne dopyt po miestach vo va%ej
redakcii zo strany %tudentov?
T!ch ponúk nám nechodí tak ve$a, )iadne
masy, z ktor!ch vyberám. Nehovorím, )e v%et#
ci musia ís* k nám do SME. Ale nerozumiem,
)e máme to$ko )urnalis(k a nechápem, "o (
$udia budú robi*. Ke. ja som %tudovala, tak
%kola vyprodukovala pä*desiat absolventov
a zjavne to bolo ve$a. Mrzí ma, )e %tuden'
primárne nejdú do toho, )e idem robi* do
médií. Je to skvelé a náro"né povolanie a
ch!bajú mi $udia, ktorí to berú tak, )e je to
poslanie na cel! )ivot.

Pod,a !oho si teda vyberáte stá"istov, prípad$
ne redaktorov?
Znalos' zo zahrani"nej poli'ky, zameranie na
nejakú "as* sveta, jazykové vybavenie, prax je
super, ale ke.)e tú získavajú "asto u nás, tak
to nie je podmienka. Stá)istov takto ale vä"%i#
nou neh$adáme, ke. niekoho h$adáme, tak
nastálo. Tam u) potom prihliadame na to, "i
u) majú nie"o za sebou a "ím mô)u doplni*,
prípadne oboha'* ná% kolek(v. Problém je, )e
nám nevyrastá .al%ia generácia. Mladí $udia
"asto prídu, obzrú si to, napí%u nejak! ten ko#
mentár a majú pocit, )e u) obsiahli v%etko, "o
v novinár"ine je. M&a mrzí, )e celkovo upadá
záujem o tla"ené média, noviny k nám jedno#
ducho patria. Mladí $udia sa stra%ne upli na
web, ktor! na nich nekladie také nároky ako
"ítanie novín. 

Na !itate,ov, aj na tvorcov?
Aj, aj. Súboj dvoch komer"n!ch televízií tla"í
latku ve$mi dole a vpl!va aj na v!ber tém os#
tatn!ch médií, dokonca aj ná%ho. A to robím
v SME preto, )e 'eto noviny v)dy mali víziu
a bránili isté hodnoty. Nechcem bagatelizova*
ich úlohu, pozeráme to a to, )e nemáme po#
riadnu verejnoprávnu televíziu nie je chyba
t!ch komer"n!ch. Chcem poveda*, )e my sa
v na%om denníku sna)íme $udí aj vychováva*,
aj priná%a* témy, ktoré mo)no nie sú také kli#
kané, ani sexy, ani zábavné, ale ovplyv&ujú
spolo"ensk! diskurz. 

Myslíte, "e tla!ené noviny webu po ur!itom
!ase ustúpia úplne?
My sme s t!m dennodenne konfrontovaní,
preto)e náklad t!ch tla"en!ch novín padá bez
oh$adu na to, "i máte pocit, )e to robíte lep%ie
alebo hor%ie. Inzeren' si 'e) spo"ítajú, )e web
je pre nich zaujímavej%í, to je vec, ktorá bude
tla"ené noviny 'e) tla"i* dole. Napriek tomu
som presved"ená, )e tla"ené noviny zostanú,
ale budú v men%om mno)stve a ur"ené elite,
$u.om, ktorí 'e noviny potrebujú k rozh$adu.
Noviny pre)ijú a na nás to bude klás* vä"%í
dôraz, aby si ich $udia kúpili.

Ke) sme pri webe, tak pre!o by dne%n'
mlad' slovensk' !itate, mal siaha+ po slo$
venskom v'klade zahrani!n'ch udalos&
a nejs+ priamo za zahrani!n'm zdrojom?
Vidíte to u) pri interpretácií európskej poli'#
ky v "esk!ch a slovensk!ch médiách. 1esk!
euroskep'cizmus je tak siln!, )e si u) dnes
neviem predstavi*, )e by sme prebrali "lánok
do na%ich novín od "eského spravodajcu ako
sme to robili niekedy. Zahrani"ná poli'ka u)
tak zásadne ovplyv&uje domácu poli'ku, )e to
musíte vysvet$ova* z poh$adu Slovenska. My
sme úplne iná krajina, men%ia, s inou minu#
los*ou. Je jasné, )e v zahrani"nej poli'ke je
ve$a tém, o ktor!ch si lep%ie pre"ítate v zahra#
ni"n!ch médiách. Ale pribúdajú témy, na ktoré
ako Slovák alebo slovenská firma, alebo slov#
ensk! %tudent v zahrani"í potrebujete sloven#
sk! poh$ad.

Jana Ko!i%ová
Foto: Filip Drábek

Miriam Zsilleová je jednou z osobností zahrani#ného oddelenia
denníka SME. E%te po#as %túdia v devä$desiatych rokoch za#ala
pracova$ vo vtedaj%ej Smene, s 'ou  plynule pre%la do denníka
SME, ktorému je verná dodnes.
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Jana )it*anská

Od ukon!enia %túdia "urnalis#ky uplynula
dlhá doba. Dalo vám %túdium to, !o ste od
neho o!akávali?
Ke. sa na to pozriem spätne, roky strávené na
%kole mi ur"ite nie"o dali. Aj to, )e mi umo)#
nila ís* %tudova* na rok do Parí)a. Takisto mi
priniesla mno)stvo kontaktov na rôznych $udí,
ktorí dodnes pôsobia v novinárskej brand)i.
Vo v%eobecnos' si myslím, pokia$ ide o )urna#
lis'ku, )e %kola nie je nevyhnutná na to, aby
sa "lovek stal novinárom. Nie je to miesto, kde
vás to nau"ia. Získate tam zru"nos' "i kon#
takty a ne$utujem, )e som bola na tejto %kole.

Myslíte si, "e je to teda o nie!om inom ako
o kontaktoch a zru!nos#ach?
Najmä o talente. ,kola by mala %tudenta na#
smerova* k tej oblas' )urnalis'ky, v ktorej je
najlep%í. V in!ch krajinách je to tak, )e skôr
ako %tudujete )urnalis'ku, by ste mali ma* ne#
jak! ten stupe& vzdelania v ur"itej oblas'.
Napríklad z histórie, politológie, sociológie
a podobne. 3urnalis'ka je u) len akousi nad#
stavbou. Myslím si, )e takéto nastavenie je
lep%ie. 1lovek v novinárskej kariére potrebuje
by* v nie"om odborník a samotná %kola ho u)
mô)e len posunú* smerom k televízii, rozhlasu
"i novinám.
Ako ste sa dopracovali k %túdiu tohto
odboru? Lákalo vás by+ hviezdou v televízii,
ako mnohé mladé diev!atá dnes?

Nie, vtedy e%te nebola taká doba. Pôvodne
som chcela ís* na produkciu na Vysokú %kolu
múzick!ch umení, ale v tom "ase sa ro"ník
neotváral. E%te som prem!%$ala o herectve,
a potom mi babka povedala, aby som i%la na
)urnalis'ku. Vraj sa tam vyrozprávam a mô#
)em tam robi* to, "o ma baví. Nakoniec som
sa na )urnalis'ku dostala.

Kam viedli va%e prvé pracovné kroky po %kole?
E%te pred „v!%kou“, po"as b!valého re)imu,
som moderovala ,túdio kontakt. Z prv!ch
miest po %kole a zárove& aj po revolúcii bolo
RMC rádio, prvé súkromné rádio na Sloven#
sku, potom Slovensk! rozhlas a vysielanie do
zahrani"ia vo francúz%'ne a nakoniec prvá
súkromná televízia VTV (Va%a televízia, pozn.
autora).

Vo Francúzsku ste za jeden rok absolvovali
%kolu s názvom Centre de forma#on et de
perfec#onnement des journalistes. (o vám
dalo toto ro!né %túdium v Parí"i a ako ste sa
tam dostali?
Bolo to na základe medzivládnej dohody,
ka)d! rok chodil jeden %tudent zo Slovenska
z katedry )urnalis'ky do Parí)a na %kolu. Pri#
%iel rok, kedy som dostala túto ponuku ja
a neváhala som. Získala som tam mno)stvo
prak'ck!ch skúsenos(. Ako %tuden' sme boli
nútení robi* televízne reportá)ne alebo agen#
túrne správy "i rôzne publicis'cké relácie. Za
ten rok sme pre%li v%etk!mi )ánrami a mali
sme mo)nos* aj cestova* po krajine a praxova*
v médiách. Vtedy som robila vo francúzskej
televízii aj v rozhlase. Od'a$ som robila ko#
re%pondentku pre Slovensk! rozhlas, rádio
Twist, do Pravdy som napísala dva#tri príspev#
ky. Takto som sa sna)ila udr)iava* kontakt aj
s na%imi médiami a zárove& pracova* vo
Francúzsku.

Pracovali ste tam dokonca ako redaktorka
Rádia France – France Inter, pôsobili ste aj
ako redaktorka vo francúzskej televízii. Pre!o
práve Francúzsko?
Aj preto, lebo jazykovo mi bola francúz%'na
blízka. Na záver ro"ného pobytu vo Fran#
cúzsku sme mali mo)nos* poda* si prihlá%ku
do viace#r!ch médií. Nakoniec ma oslovili
z marseillskej televízie a francúzskeho rozhla#
su, kde som mala mo)nos* robi* s novinármi
u) reálne reportá)e do éteru. Bola to ve$mi
dobrá skúsenos* aj v tom, )e oni robia repor#
tá)e úplne inak. Vtedy to bolo pre m&a ve$mi
in%pira(vne.

V !om boli najvä!%ie rozdiely?
U) samotn! v!ber tém je in!. Ke. si pozriete
francúzske správy, tak stavajú na témach zo
)ivota. Nejaká ve$ká poli'ka sa v médiách ne#
robí, je tam viac pozi(vnych vecí ako nega(v#
nych. Ak si vo Francúzsku pozriete správy, tak
viete presne, "o sa stalo, ale neodchádzate od
televízie s depresiami. Ak mám "as, tak si rada
pozriem francúzske správy e%te dnes.

Pre!o ste sa potom rozhodli vrá#+ na Slovesko?
Najmä preto, lebo som tu mala rodinu, rodi#
"ov, priate$ov. Navy%e som dostala ponuku na#
stúpi* do Markízy, ke.)e sa vtedy rozbiehala
a zdalo sa mi, )e chcem )i* tu.

Aké boli prvé dni v novej televízii?
Nastúpila som na miesto domácej redaktorky
spravodajstva. Bolo to obdobie tvrdého me#
"iarizmu. Nástupom Markízy sa na Slovensku
zmenila )urnalis'ka. Dokonca sa podarili zme#
ni* aj pomery na Slovensku. Markíza bola t!m,
"o tu v tom "ase absentovalo, preto)e verej#
noprávna televízia bola pod vplyvom vlády,
kde sa robili viac komentáre ako spravodaj#
stvo. Sna)ili sme sa priná%a* horúce spravoda#
jstvo aj t!m, )e sme sa nebáli. Spolu s rádiom
Twist, Slobodnou Európou a denníkom SME
sme boli v pomyselnej prvej línii novinárstva.
V roku 1998 som potom odi%la z Markízy do
Twistu, z Twistu do STV, kde bola ambícia
zmeni* me"iarovské tendencie na nie"o no#
rmálne, a potom som i%la na materskú, a)
som skon"ila v licen"nej rade. Potom som sa
vrá'la do Markízy ako vedúca redaktorka
zahrani"ia.

Médiá vás profesijne neopú%+ali, a" ste sa
nakoniec, u" cez poli#ckú dráhu, dostali do
Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ako ste
sa cí#li v tejto pozícii?
Bola to ve$mi zaujímavá skúsenos*, preto)e
som bola akoby na druhej strane pomyselnej
barikády. V práci bolo ve$k!m plusom aj to, )e
som predt!m bola novinárkou a mohla som
kolegom z licen"nej rady vysvetli*, ako to
v médiách chodí. ,es* rokov v tejto pozícii ne#
$utujem, ani by som na tom ni" nemenila, pre#
to)e niekedy je dobré ma* od niektor!ch vecí
odstup a pozera* sa na ne z tej druhej strany.
1lovek potom pristupuje k veciam menej
emo(vne a s vä"%ím nadh$adom.

Od roku 2010 pôsobíte ako poslanky*a NR
SR, kandidovali ste za KDH. Pre!o ste sa roz$
hodli pre poli#ckú kariéru?
Preto)e sa mi zdalo, )e tak, ako novinári mô)u
ve$a ovplyvni* a ovplyv&ujú verejné dianie,
v kone"nom dôsledku sú to poli'ci, ktorí mô)u
meni* veci k lep%iemu. Pri%la mi ponuka vstú#
pi* do poli'ky a v tej chvíli sa mi zdalo, )e je to
logick! posun v tom, )e nie je umenie len upo#
zor&ova*, kri'zova*, ale vzia* si zodpovednos*
a sna)i* sa nejako veci meni*.

Stretávate sa so spolu"iakmi z vysokej %koly?
Na Facebooku. Facebook je ú)asná vec. Zis'la
som tak, )e niektoré b!valé spolu)ia"ky sú aj
v zahrani"í a cez statusy vieme o sebe viac.
Ob"as sa vidíme s Ma*om Lengyelom "i Mar#
kom ,kopom, ktor! je skvel! re)isér a venuje
sa dokumentárnemu filmu. 2al%ia spolu)ia"ka
je v STV, druhá hovorky&ou Slovenského ply#
nárenského priemyslu. Peter Bielik pracuje
v TA3. Tak)e vieme o sebe, ale nejako orga#
nizovane sa nestretávame. 1i)e bu. ten Face#
book, alebo si zavoláme, ak sa chceme o nie#
"om porozpráva*.

Juraj Hudák
Foto: archív Jany /it*anskej

Odkedy Jana /it'anská opustila lavice katedry !urnalistiky, jej
novinárska kariéra nabrala r"chly spád. Pôsobila v mnoh"ch
slovensk"ch médiách, no málokto o nej vie, !e sa uplatnila aj
v zahrani#í. V Parí!i absolvovala ro#nú stá! v Centre de formation
et de perfectionnement des journalistes, odkia) u! nemala
*aleko do francúzskych médií. Ponuka pracova$ v novej televízii
Markíza ju podnietila pre návrat na Slovensko. Novinárske
nad%enie vymenila za politickú dráhu, na ktorej zotrvala
dodnes.

*kola by mala !tuden-
ta nasmerova& k tej
oblasti "urnalistiky,
v ktorej je najlep!í
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Eva Bachletová

Ako absolventku katedry "urnalis#ky vás
muselo na %kole nie!o zauja+ nato,ko, "e ste
sa rozhodli vrá#+ sa a zasvä#+ svoj "ivot prá$
ci pre rozvoj %koly. (o to bolo?
Na Katedru )urnalis'ky FiF UK som sa vrá'la
dvakrát – "o je prízna"né pre môj )ivot. !
Po prv! raz ako externá a krátko na to ako in#
terná doktorandka. Druh! návrat sa via)e
s rokom 2006, kedy som nastúpila na pozíciu
odbornej asistentky. Napriek v%etk!m mínu#
som slovenského %kolstva ostáva akademická
pôda priestorom slobody, miestom pre v!#
chovu elity krajiny a vznik nov!ch my%lienok.

Mnohí u!itelia nikdy netú"ili u!i+. Na%li ste
sa v tejto profesii? (o pova"ujete za najkraj$
%ie na va%ej profesii a ktorú vlastnos+ u!ite$
,a za najdôle"itej%iu? 
Môj )ivotn! príbeh nie je jednoduch!. Krátko
po ukon"ení %túdia som ochorela na reuma#
'cké ochorenie, ktoré mi absolútne zmenilo
)ivotné plány. Nieko$ko rokov mi trvalo, k!m
som sa dokázala obrazne i doslova postavi*
opä* na nohy a za"a* znovu tvori* a pracova*.
Preto som bola nesmierne %*astná, ke. sa mi
podarilo nastúpi* na internú formu dokto#
randského %túdia a spracova* tému, ktorú
doposia$ nikto neskúmal – +udové "asopisy
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku (1918 – 1938). V.aka Bohu sa mi
podarilo vytvori* profil troch medzivojno#
v!ch evanjelick!ch periodík a pre%tudova* asi
17 000 strán t!chto "asopisov. Aj to ma po#
tom priviedlo k tomu, aby som sa pä* rokov
profesionálne venovala mediálnej práci
v evanjelickej cirkvi. A po tomto období som
sa opä* vrá'la na pôdu katedry v nádeji, )e

budem u)ito"ná %kole a %tudentom. Samozre#
jme, kto chce pracova* s $u.mi, mal by ich
ma* predov%etk!m rád. A t!ka sa to aj %tu#
dentov. Iste)e, ve$a závisí od schopnos' ko#
munikova*, od miery empa'e, od toho, do
akej miery u"ite$ rozumie )ivotu a rôznym
osobitos'am, ktoré majú v sebe tvorivé po#
vahy.

Ani sa nep'tam, !i sa niekedy stalo, "e ste
mali chu+ s u!ením skon!i+. Skôr by ma zaují$
malo, ako !asto sa vám to stáva?
Myslím si, )e ka)dého pedagóga nega(vne
ovplyv&uje nieko$ko faktorov: nízke finan"né
a morálne ohodnotenie práce, ve$ká adminis#
tra(vna zá*a), mno)stvo príkazov a naria#
dení, ktoré majú "asto rozporupln! v!klad
a charakter. U) roky sme svedkami reforiem
v %kolstve, ktoré priniesli mnoho nepochopi#
te$n!ch, zbyto"n!ch a) ne$udsk!ch adminis#
tra(vnych nariadení, ktoré oberajú u"ite$a
o energiu a "as potrebn! na kvalitn! pedago#
gick! v!kon a 'e) na na"erpanie du%evn!ch
a fyzick!ch síl.

V ur!itom období ste boli !lenkou Rady
Slovenskej televízie. Neláka vás opä+ „sko$
!i+“ do mediálnych vôd?
Viac ako dvadsa*pä* rokov tvorím a publiku#
jem novinárske aj nenovinárske prejavy. U)
v útlej mlados' som za"ala publikova* v det#
skej a mláde)níckej tla"i a krajanskej tla"i
v zahrani"í. Samozrejme, moja neskor%ia od#
borná kvalifikácia mi umo)nila dvojro"né pô#
sobenie v Rade STV, "o vnímam doposia$ ako
svoje ve$ké )ivotné ponau"enie a vysokú
%kolu poli'ckej zru"nos'. ! So Slovensk!m
rozhlasom spolupracujem viac ako sedem#
nás* rokov a po"as ostatného obdobia spolu#
pracujem najmä s vysielaním nábo)enskej
publicis'ky. Publikujem 'e) v kres*ansk!ch
médiách, krajansk!ch médiách v zahrani"í –
najmä v Ma.arsku, Kanade, Rumunsku. Som
'e) "lenkou redak"nej rady evanjelického
teologického "asopisu Cirkevné listy, kde aj
roky publikujem. A, samozrejme, v médiách
som známa aj t!m, )e im posielam rôzne
tla"ové správy o ak'vitách na%ej katedry a fa#
kulty, ale aj o duchovn!ch umeleck!ch projek#
toch, spomeniem najmä opery slovenského
hudobného skladate$a Ví*azoslava Kubi"ku.
Poviem úprimne – nedoká)em si seba pred#
stavi* v komer"nom médiu.

Stáva sa vám !asto, "e na prv' poh,ad od$
hadnete %tudenta, ktor' to do#ahne )aleko,
resp. bude v "urnalis#ckej praxi úspe%n'?
Neviem, "i doká)em odhadnú* mieru úspe%#
nos' na%ich %tudentov v praxi. Ve$a závisí od
ich du%evnej sily, vytrvalos', povahy, tvorivej
sebadisciplíny a schopnos' presadi* sa v ne#
$ahkom mediálnom prostredí. Skôr si myslím,
)e doká)em odhadnú* talent, ktor! %tudent
má. Rozmer ducha a intelektu. Vnútornú mú#
dros*. Schopnos* na sebe pracova*, schop#

nos* vníma* a schopnos* pretavi* pre)ité do
formy, ktorá bude auten'cká. Ale o tom, aké
majú na%i %tuden' vlastnos' ste sa predsa u)
mohli do"íta* v mojej humoris'ckej poviedke
("i fejtóne) Typológia %tudentov. !

Vä!%ina %tudentov prichádza %tudova+ "urna$
lis#ku aj pre svoj vz+ah k umeleckej tvorbe.
Vy sa okrem v'u!by prak#ck'ch predmetov
venujete aj vlastnej webovej stránke, publi$
kovaniu poézie !i prispievaniu do rôznych
magazínov a kres+ansk'ch médií. (o vás baví
najviac?
Literárny web Riadky by'a (evabachletova.sk)
som pripravila najmä preto, aby som zosuma#
rizovala tvorbu, ktorú som do ve$kej miery
publikovala v rôznych médiách a publikáciách
a ostávala „roztratená“. V sú"asnos' sa pri#
pravuje vydanie mojej tretej knihy, ktorá bu#
de v!berom z reflexií, esejí a zamyslení. Te%í
ma aj fakt, )e moja próza a poézia sa stala
predmetom v!skumu (mu zahrani"n!ch lin#
gvistov, matema'kov a fyzikov (Nemecko,
1eská republika, Rumunsko), ktorí moje dielo
skúmali, a tak som sa dostala do spolo"nos'
tak!ch autorov ako sú Lermontov, Pu%kin,
Goethe, Eminescu, Heine "i Ady. Cel! môj
)ivot je spojen! so slovom. Prozaick!m i poe'c#
k!m. Literárnu produkciu u m&a podmie&uje
osobné pre)ívanie prítomnos', )ivotné a pro#
fesijné skúsenos'. Slovo musí by* )ivé, aut#
en'cké, presved"ivé. Forma vyjadrenia je u
m&a formou oslovenia sveta, oslovenia
"loveka. Vyu)ívam slovo na to, aby som sa
$u.om prihovorila a podelila sa o pekné, ra#
dostné, bolestné, ale aj v'pné a ironické. Ce#
l! )ivot som tú)ila najmä po poznaní a Boh mi
poznanie sprostredkoval prostredníctvom
svojho Slova, aj toho $udského...

Keby ste mali mo"nos+ mávnu&m kúzelnej
pali!ky zmeni+ !oko,vek na svete, !o by to
bolo a pre!o?
O biedach tohto sveta hovorím vo svojej
tvorbe "asto, no zárove& sa sna)ím ponúknu*
$u.om dobré slovo, povzbudenie. 3ijeme
v zlo)it!ch poli'ck!ch, spolo"ensk!ch a eko#
nomick!ch "asoch. Drama'cké zmeny, kto#
r!mi prechádzame, vnútorne zneis*ujú v%etky
vekové kategórie. Preto nemô)em súdi* dne%#
né správanie "loveka. +udia potrebujú nádej
a vedomie, )e hodnota $udského )ivota, hod#
nota $udskej práce a $udskos' stojí vy%%ie ako
ekonomick! zisk kohoko$vek. 3elala by som si,
aby sme dokázali pre .al%ie generácie uchrá#
ni* slobodu slova, slobodu prejavu, slobodu
by'a. Slobodu )i* pre "loveka, slobodu )i* pre
Boha. Samozrejme, médiá sú siln!m hrá"om
sú"asnos'. No nie sú nepriate$om spolo#
"nos'. Sú jej odrazom a obrazom. Napriek
v%etk!m nega(vam, ktoré médiá produkujú
(cielene i nevedome), verím v základnú slu%#
nos* ich tvorcov. Inak by moje pôsobenie
v médiách nemalo zmysel.

Petra Ba!ová
Foto: Romana Juhásová

Ako %tudijná poradky'a na Katedre !urnalistiky Filozo(ckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa stará o problémy
%tudentov u! nieko)ko rokov. A okrem pedagogickej #innosti si
nájde #as aj na publicistickú tvorbu #i písanie poézie a prózy.
Ako sama hovorí, jej !ivot nebol jednoduch", no duchovná sila
ju neopustila. O starostiach pri v"u#be %tudentov aj o !ivote
tvorivej du%e nám porozprávala Mgr. Eva Bachletová, PhD.

Slovo musí by& "ivé
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Jaroslav Bu"ek

Ne!iel som po dia'ni-
ci, 'ahko a bezpe#ne,
ale rad!ej po'n$mi ces-
tami. Ale stálo to za to!
Úspe%ní ,udia !asto u" odmali!ka veria vo
svoje úspechy. Aké boli Va%e pracovné ambí$
cie a sny malého die+a+a? V"dy ste chceli pô$
sobi+ v médiách?
Som die*a %*asteny! U) v prvom ro"níku na
základnej %kole som známkoval v%etko okolo
seba a chcel som by* u"ite$. A dnes u"ím na
univerzite. Na gymnáziu som zase chcel by*
moderátorom a vlastne som ním aj bol. Naj#
prv ma po"úvali iba spolu)iaci zo %kolského
rozhlasu a nakoniec ma po"úvali na konkur#
ze v Prahe, kde bolo takmer 'síc nádejn!ch
adeptov, ktorí 'e) chceli moderova* a oni vy#
brali práve m&a. Chlapec z dediny sa dostal do
Prahy. Ke. to tak spätne zhodno(m, Praha mi
ako novinárovi dala ve$mi ve$a. S docentom
Sandom, ktor! ma pri%iel nav%(vi*, nás po"as
revolúcie dokonca striekali vodn!mi delami.
A mne sa vtedy podarilo urobi* jeden z prv!ch
rozhovorov s Václavom Havlom. Bol som jed#
noducho pri tom, ke. sa v%etko okolo menilo

(aj (, "o predt!m udávali za náv%tevy kostola,
sa stali pápe)skej%ími ako pápe), ale myslím si,
)e dnes udávajú i na.alej...).

.túdium na vysokej %kole patrí k najkraj%ím
etapám "ivota. Na ktoré obdobie zo svojho
%tudijného "ivota najviac spomínate?
Te%í ma, )e (, "o ma u"ili, sú teraz moji kole#
govia. Je to skvel! pocit. Jano Sand mi bol ro"#
níkov!m vedúcim, neskôr svedkom na svadbe
a teraz je mojím kolegom. Svetlana Hlav"áko#
vá a Bohu%ka Krí)ová sa vôbec nezmenili. Tie#
to diev"atá nestarnú. Elenka Hradiská je kus
dobrého "loveka a mám ju rovnako rád ako
u"ite$ku aj ako kamarátku.

Praha je Va%im )al%ím domovom. Aké skúse$
nos# ste získali po!as %túdia a práce v Prahe?
Najlep%ia %kola )ivota bola Praha. Zostali mi
od'a$to aj nádherné kamarátstva. Niektorí u)
odi%li z tohto sveta, ale bol som rád, )e som
s nimi mohol pracova*. A sadli sme si aj $ud#
sky. Stella Zázvorková, to je Bo)í "lovek. Václav
Havel, charizma sama o sebe. A Hana Zago#
rová ma v)dy pozve na oslavu narodenín a ja
v)dy a rád prídem, preto)e %ampanské s &ou
chu( najlep%ie! Hana Gregorka je jednoducho
„par*á"ka“. Tak)e v)dy ke. prídem do Prahy,
ledva s(ham v%etk!ch pozdravi*. Toto mesto
je plné spomienok a ú)asn!ch $udí. Je to zvlá%#
tny pocit, ke. niekoho obdivujete ako divák "i
posluchá" a potom s ním, trebárs, pijete, jete
alebo si s ním voláte ako s najbli)%ím "love#
kom. Tak! bol pre m&a napríklad Mi%o Do"o#
lomansk!. Bol to správny chlap. To je prípad aj
mojich b!val!ch koleg!& z RTVS – A.u, Noriku,
Soni"ku Müllerovú – 'e v%etky mám rád.

Ka"d' mlad' !lovek raz musí za!a+, a nie v"dy
je to ideálne. Spomeniete si na va%e prvé tex$
ty, úspechy, faux pas !i na prvé ú!inkovanie
v televízii alebo v rozhlase.
Ja som za"al s ve$kou slávou. Vyhral som fe#
derálny konkurz, dostával som ako moderátor
stovky listov do rozhlasu a v televízii som mu#
sel prerazi* nov!m spôsobom moderovania.
Nekrá"al som po vydlá)denom chodníku, ale
i%iel som inou, nevy%liapanou cestou. A ono
rovnako ako v lese, ke. zídeme z chodníka,
musíme sa brodi* blatom, podobne to bolo aj
so mnou v televízii.

Ktorá pracovná skúsenos+ bola tá zlomová?
Kedy ste za!ali cí#+, "e sa vlo"ené úsilie za!í$
na vypláca+ a vy sa stávate úspe%n'm novi$
nárom?
Ke. som dostal prvé stovky listov ako rozhla#
sov! moderátor, to bol naozaj skvel! pocit.

Máte za sebou mno"stvo pracovn'ch skúse$
nos& od moderovania, cez dramaturgiu a" po
najvy%%ie pozície krea&vneho producenta. Na
ktoré Va%e projekty ste najviac hrd'?
Na v%etky projekty som hrd!. Vymyslel som
najdlh%ie trvajúcu zoznamovaciu reláciu

v strednej Európe. Ve$ké show ako Svadba
snov, Láska nebeská boli najsledovanej%ie pro#
dukty v danom období a "o ma najviac te%í je
to, )e boli z mojej hlavy. 3iadna licencia, len
moje nápady. Dal som %ancu vtedy neznáme#
mu <u&ézovi re)írova* ve$kú show a stalo sa
z neho re)isérske eso. Mladá Andrejka Hore#
"ná je 'e) odchovaná na mojej prísnej %kole
a darí sa jej ako re)isérke zvláda* hercov v Pa#
neláku na Joj#ke. Som na &u hrd!. Rovnako
ako na svojich %tudentov, ktorí sú skvelí. Prá#
ve oni a ich úspechy ma nabíjajú energiou.

Ak' je pod,a Vás rozdiel medzi %túdiom a re$
alitou novinárskej profesie?
,kola nenaleje lievikom %tudentom rozum do
hlavy. Je dobré, )e podporujeme krea'vitu
a %tuden' majú vä"%iu vo$nos* ako medici ale#
bo technici. Ale ak nebudeme ma* aj nároky,
tak rovno mô)eme na zastávke autobusu
rozdáva* diplomy zadarmo. A to nie je dobrá
cesta. Úprimne mám rád %tudentov, ale neuz#
návam t!ch arogantn!ch, ktorí sú majstri sve#
ta, a nevedia ani pozdravi*. Tak!ch dám do
laty! Niektorí najprv zostali v %oku, ako si do#
vo$ujem )iada* od nich napísa* napríklad sto
otázok o sebe, a to za jeden t!)de&. Ale zvládli
sme to. Oni to museli napísa* a ja som tak pre#
"ítal stovky prác a víkendoval som iba s nimi.
V)dy som odpísal ka)dému jednému %tuden#
tovi na e#mail. Ak niekomu nie, rovno teraz
mu kúpim kávu. :) Baví ma "íta* %tudentov,
a to nielen doslova.

Vediete dva "ivoty. Jeden na o!iach prostred$
níctvom televíznych projektov a druh' viac
v úzadí na univerzitnej pôde. (o konkrétne
vám #eto "ivoty dávajú?
Mám dve bydliská, vä"%inu )ivota dve a) tri
pracovné pozície, tak)e mi to vyhovuje by* na
dvoch frontoch. Mám u) vek, aby som odo#
vzdával skúsenos', ale nie som e%te tak! sta#
r!, aby som nerozumel na%im %tudentom. Rád
u"ím a komunikácia ma za'a$ slu%ne u)ivila.
Napísal som tri odborné knihy a dopisujem
%tvrtú. Te%ím sa, )e mi to za'a$ pí%e a má ma
kto po"úva* a "íta*. Narodil som sa pod %*ast#
nou hviezdou a rád pomô)em aj ostatn!m
nájs* ich cestu. Mojím )ivotn!m poslaním je
vychováva* novú generáciu úspe%n!ch novi#
nárov.

Aké sú va%e )al%ie pracovné i akademické
ciele? 
Rád budem so %tudentmi a mojimi kolegami
na na%ej katedre )urnalis'ky e%te zopár rokov.
Sme skvel! (m. 

A na záver, ak' je vá% odkaz katedre, ktorá
oslavuje okrúhle jubileum?
Nech sme hrdí na t!ch, ktor!ch vychováme.
Bu.me im teraz oporou a verím, )e aj my sa
budeme môc* v budúcnos' o nich oprie*.

Jana Pazderová
Foto: archív Jaroslava Bu!eka

Moderátor, kreatívny producent, dramaturg a pedagóg Univer-
zity Komenského v Bratislave, PhDr. Jaroslav Bu#ek, PhD., sa
narodil 15. mája 1966 vo Vini#nom. Vy%tudoval Univerzitu
Komenského v Bratislave, odbor !urnalistika. Koncom osemde-
siatych rokov za#al pôsobi$ v +eskoslovenskom rozhlase Praha.
Od roku 1994 pracoval pre Slovenskú televíziu a neskôr pre
televíziu Markíza. Medzi jeho úspe%né programy z poh)adu
scenáristickej tvorby a moderátorskej kariéry patria napríklad
Svadba snov, Láska nebeská #i Recepty na lásku. Relácia Srdcové
zále!itosti je dokonca program s rekordnou sledovanos$ou v de-
jinách zoznamovacích show. Nieko)ko rokov pôsobil aj ako
kreatívny producent a dramaturg divácky ob)úben"ch pro-
gramov Sedem s.r.o., Dere%, Ru!ové okuliare alebo Rozvedení
so záväzkami. V roku 2004 získal vedecko-akademickú hodnos$
PhD. v odbore Teória a dejiny !urnalistiky. V sú#asnosti je i na-
*alej aktívny v mediálnom prostredí a takisto na akademickej
pôde. Svoj #as venuje najmä publikovaniu a vedeniu mlad"ch
ku kreativite a priebojnosti.



pedagógovia

55

60 interview

Mária Follrichová

Pre!o ste sa rozhodli %tudova+ "urnalis#ku? 
Odjak)iva som chcela by* novinárkou. Nikdy
som neuva)ovala o nejakom inom povolaní.
Odmali"ka som po"úvala *ukanie otcovho pí#
sacieho stroja. Písal "lánky, rozhlasové )ivé
slová, poviedky, bájky. Prekladal. Bol redakto#
rom, %éfredaktorom, zostavovate$om $udové#
ho kalendára. 1oskoro som za"ala *uka* aj ja.
Spo"iatku pre ukrajinskú tla" na Slovensku,
neskôr pre pre%ovské ukrajinské rozhlasové
%túdio. 

Ako ste vnímali prechod z Pre%ova do Bra#$
slavy?
Z „ve$kého malého mesta“, v ktorom som poz#
nala ve$mi ve$a $udí, som sa dostala do „ma#
lého ve$kého mesta“, kde som nepoznala
nikoho. Bola to ve$ká zmena, no zvykla som si.
V prvom ro"níku som b!vala na „Suvoráku“,
ktor! bol asi 300 metrov od fakulty. Na izbe
nás b!valo osem, tak)e to bola takmer rov#
nocenná náhrada za na%u vtedy osem"lennú
rodinu (na za"iatku %túdia sa narodila moja
piata sestra a na konci %túdia – %iesta).

Kedy ste %tudovali na katedre "urnalis#ky?
V !om bolo to obdobie iné v porovnaní so
sú!asnos+ou?
Na katedre som %tudovala v rokoch 1972 –
1977. 3ila som typick!m %tudentsk!m )ivo#
tom, no tro%ku stredo%kolsk!m. V %kole sme

boli ka)d! de& a od rána do ve"era. Pravi#
delne sme %tudovali, písali seminárne práce
a v %tudovni na Leningradskej sme do nesko#
rého ve"era konspektovali diela klasikov
marxizmu#leninizmu. Boli to roky normali#
zácie a my sme to pocí'li v tom, )e niektorí
u"itelia nás zrazu nemohli u"i*, )e nám pri#
budli ideologické predmety, )e vedúci mojej
diplomovej práce docent Lubo% ,ef"ák zrazu
nemohol by* na  'tulnej stránke mojej práce.
Napriek tomu viacerí pedagógovia udr)iavali
na katedre atmosféru slobodného myslenia.
Viedli nás k tomu, )e novinár musí by* kri'c#
k!, no nezaujat! a pod$a toho sa aj správali.
Som im za to v.a"ná. 

Aké spomienky na %túdium sa Vám vynoria
ako prvé?
Spomeniem si na svojich vynikajúcich spolu)ia#
kov. A na ná%ho ro"níkového u"ite$a – docenta
Emila Kadnára, ktorému sme boli akoby jeho
deti. Chodieval s nami na v!lety, do kina.
Posedel s nami v Luxorke, vo Funuse, na Vy#
sokej, v Hrone, postál vo Fajke, dali sme si
víno, pivo. Vtedaj%í dekan si ho dokonca pred#
volal, )e kazí mláde). No my sme len zbierali
)ivotné skúsenos' v intelektuálnom prostredí.

Aké osobnos# Vás u!ili? Spomeniete si e%te
na nejaké ich rady, ktoré Vám najviac utkveli
v pamä#?
U"ili ma pedagógovia, ktorí boli vzdelaní, roz#
h$adení, vy)adovali precíznos*, dochví$nos*.
Ale mali aj zmysel pre humor. Ve$a rád som
dostala od docentov Ivana Toma%ova, Lubo%a
,ef"áka a Petra Balá)a. Prv! z nich rozvinul
moje organiza"né schopnos', druh! ma nau#
"il vedecky pracova* a tre( prispel ku kul'vo#
vanos' môjho jazykového prejavu. Sú to dary
na nezaplatenie.

A nejaké slávne v'roky pedagógov, !i %tuden$
tov, !o sa aj po rokoch na nich zasmejete?
E%te asi nie som vo veku, ke. si "lovek nepa#
mätá, "o robil pred chví$ou, a spomenie si na
to, "o robil pred %tyridsia'mi rokmi. No pamä#
tám si na permanentne sa opakujúcu situáciu
na predná%kach docentov Lubo%a ,ef"áka
a Borisa Droppu. S priate$kou sme sa striedali
pri zapisovaní ich predná%ok a „hlá%ok“. Te%ím
sa na to, ke. budem ma* kone"ne "as na pre#
hrabávanie sa vo svojich star!ch zo%itoch. Ur#
"ite sa na nich dobre zasmejem.

Ktorá oblas+ "urnalis#ky Vám u!arovala
a pre!o?
Po"as %túdia sme mali mo)nos* oboznámi*
sa s prácou vo v%etk!ch médiách. Absolvova#
la som prax v podnikovej, okresnej, krajskej
i ústrednej tla"i, v tla"ovej agentúre, v rozhla#
se i televízii. V%ade som sa cí'la ako ryba vo
vode. No najbli)%ie mám k periodickej tla"i a
k vnútornej poli'ke v nej. Preto dodnes o nej
pí%em do národnostnej tla"e, najmä do dvoj#
t!)denníka Nove )yt*a. Tak'e) vydávam infor#
ma"n! bulle'n ob"ianskeho zdru)enia. 

Ako vám %túdium na katedre "urnalis#ky ov$
plyvnilo "ivot?
Veru, ovplyvnilo. Nau"ila som sa, "o je pod#
statné a "o podru)né. Tak'e) systema'cky
pracova*. Napríklad, pri písaní diplomovej prá#
ce som takmer rok strávila v "asopiseckej %tu#
dovni Univerzitnej kni)nice. U) od druhého
ro"níka som bola pomocná vedecká sila. Ako
%tvrtá"ka som sa stala vedeckou asistentkou
a za"ala som predná%a*. Bolo to ve$mi zaují#
mavé, preto)e som u"ila kolegov – %tuden#
tov. Kolegovia – pedagógovia ma podporovali
a povzbudzovali. Neviem si predstavi* prajnej#
%í %tart do profesijného )ivota. 

Pre!o ste sa rozhodli zosta+ na katedre a vyu$
!ova+?
Narodila som sa do rodiny, kde u"ite$stvo,
novinárstvo a spisovate$stvo, ale aj preklada#
te$stvo bolo a je najroz%írenej%ím povolaním.
Po skon"ení %túdia som prijala ponuka osta*
na katedre a nikdy som to neo$utovala. Práca
s mlad!mi $u.mi ma nesmierne te%í, vnútorne
omladzuje. Sna)ím sa svojou tro%kou prispie*
k ich príprave na náro"né povolanie. Pre)ívam
s nimi rados' i stras'. Okrem toho ma nap4&a
novinár"ina, ale aj preklady a tlmo"enie.

Dá sa porovna+, akí boli %tuden#, povedzme,
pred dvadsia#mi rokmi a teraz?
Bez rozm!%$ania by som povedala, )e sú rov#
nakí. Majú podobné staros' i rados'. No nie
je tomu celkom tak. Dne%ní mladí $udia majú
ove$a viac mo)nos( vzdeláva* sa, u"i* sa a u#
plat&ova* cudzie jazyky, cestova*. Závisí od
nich, "i to vyu)ijú. No vidím aj to, )e mnohí
z nich sa zriekajú typického vysoko%kolského
)ivota, aby sa "o najskôr uplatnili v praxi,
alebo aby finan"ne podporili svoje rodiny.

Ktor'm oblas#am ste sa po!as svojej bohatej
pedagogickej a publika!nej !innos# venovali?
U) po"as %túdia som sa venovala národnost#
nej a neskôr aj krajanskej )urnalis'ke. Postup#
ne som predná%ala dejiny "eskoslovenskej
)urnalis'ky, )urnalis'ku ZSSR a socialis'ck!ch
krajín. Po smr' docenta Ivana Toma%ova som
prevzala jeho predmety o západnej )urnali#
s'ke a po postupnom odchode mojich kole#
gov docentov Emila Kadnára a ,tefana Ve$asa
a profesora Andreja Tu%era do dôchodku som
sa reprofilovala a prevzala som teóriu i prax
v%etk!ch novinárskych )ánrov. Potom pribud#
la Vnútorná poli'ka, Základy %tátu a práva,
Inves'ga(vna )urnalis'ka, Sociológia PMI.
Vyu"ovala som aj predmety z odboru propa#
gácia. Som lojálna vo"i katedre, no je to ná#
ro"né.

Máte nejaké méty, ktoré by ste chceli dosiah$
nu+?
Doposia$ ma ve$a energie stála príprava na
ve$k! po"et rôznorod!ch vyu"ovacích predme#
tov. Ve$a "asu som venovala a venujem svojej
hendikepovanej dcére, aj ke. syn mi vo v%et#
kom pomáha. Spolu s dcérou som externe
„vy%tudovala“ sociálnu prácu. A v tomto aka#
demickom roku pri%iel "as na moju habilitáciu.

Jana Murínová
Foto: Marek Follrich

„Láskavá, energická a nesmierne spravodlivá. Obdivuhodne
silná. Jednoducho osobnos$.“ Tak"to v"sledok mala moja malá
sonda medzi absolventmi katedry !urnalistiky. P"tala som sa,
ako si spomínajú na doktorku Máriu Follrichovú. V%etci hovorili
najmä o jej férovom prístupe a %irokom zábere odborn"ch
znalostí. Po#et %tudentov, ktor"m pomáhala profesijne rás$, sa
u! po#íta na stovky. V"u#be na katedre !urnalistiky zasvätila
neuverite)n"ch 37 rokov. Oslava v"ro#ia fungovania katedry !ur-
nalistiky je preto oslavou aj tak"ch skvel"ch pedagógov, ak"m
je PhDr. Mária Follrichová, CSc. Rodá#ka z Pre%ova, ktorá
vyrastala v novinárskom prostredí.

Práca s mlad$mi
'u,mi ma vnútorne
omladzuje
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Svetlana Hlav"áková

Dobré holuby sa 
vracajú
Na úvod by som Vám rád polo"il takú v%ednú
otázku, ktorá je ale podstatná. Kedy a pre!o
ste sa rozhodli %tudova+ "urnalis#ku?
K %túdiu )urnalis'ky ma priviedli moje sklony
k písaniu, ktoré mi v)dy priná%alo rados*, a 'e)
diev"enská tú)ba sta* sa spisovate$kou. A pre#
to)e v tom "ase „spisovate$ské“ %koly nejest#
vovali, nazdala som sa, )e najbli)%ie k nim má
práve )urnalis'ka. A) po"as univerzitného %tú#
dia som pochopila, )e by* spisovate$kou ne#
znamená len zvládnu* remeselné zru"nos',
ale "lovek musí ma* predov%etk!m "o poveda*.

Pre!o va%e kroky smerovali do Ruska, a nezo$
stali ste %tudova+ u nás?
S t!m súvisela moja druhá ve$ká tú)ba, a to
tú)ba po cestovaní. Základná %kola, ktorú som
nav%tevovala, sa nachádzala pri )elezni"nej
tra' a ja si spomínam, ako som po"as niekto#
r!ch nezá)ivn!ch hodín závistlivo pozorovala
vlaky, ktoré smeli uhá&a* do dia$av kedy sa im
zachcelo.

Ako vôbec vyzerala taká v'u!ba "urnalis#ky
v komunis#ckom duchu?
,kola ma nesklamala. Naopak. 8a)isko v!u"by
spo"ívalo v odborn!ch predmetoch. Najvä"%í
dôraz sa kládol na v!u"bu literatúry – ruskej,
sovietskej, ale aj svetovej. Dôkladne sme sa
venovali aj psychológii, dejinám umenia a ar#
chitektúry, ekonomick!m disciplínam, priemys#
lu, po$nohospodárstvu, právu... Samozrejme,
teória marxizmu#leninizmu "i predmet vedec#
k! komunizmus nesmeli absentova*, ale nikto
im nevenoval prehnanú pozornos*. Ako %tu#
den' )urnalis'ky sme boli rozdelení pod$a
%pecializácií na tla", rozhlas, televíziu a doku#
mentárny film.

Po ukon!ení tamoj%ieho %túdia ste pôsobili
na Karlovej univerzite v Prahe. Ak' bol Vá%
prv' kontakt s Univerzitou Komenského?
Vnímali ste rozdiely v porovnaní s vysok'mi
%kolami v Rusku a v Prahe?
Moje prvé dojmy v Bra'slave neboli úplne
priaznivé. Mala som pocit, )e organizácii prá#
ce a vymedzeniu pôsobnos' zamestnancov sa
na Univerzite Komenského nevenovala dosta#
to"ná pozornos*. To sa snúbilo s istou nekom#
petentnos*ou vtedaj%ieho vedúceho katedry.
Ka)d! akademick! rok sme my, mladí u"itelia
za"ínali s nov!mi predmetmi, na ktoré sme sa
museli pripravi*, aby sme .al%í akademick!
rok za"ali s úplne in!mi predmetmi. Zdalo sa,
)e vedenie nemá )iadnu koncepciu. A) po "a#
se sa mútne vody vy"is'li. Ale atmosféra na
katedre )urnalis'ky bola v!borná. Tak vz*ahy
medzi pedagógmi, ako aj medzi pedagógmi
a %tudentmi boli korektné a kolegiálne.

Pôsobili ste v médiách ako Slovenka, Spi%ské
ohlasy, V'chodoslovenské noviny, Smena, do$
konca aj v (eskoslovenskej tla!ovej agentúre.
(asopis Dorka a !asopis De# a Móda sú v%ak
z úplne inej kategórie. (o Vás k nim priviedlo?
Do novinového sveta som prenikla u) ako
stredo%kolá"ka. Vo svojej prispievate$skej "in#
nos' som úplne prirodzene pokra"ovala aj
ako vysoko%kolá"ka, a v.aka dobr!m vz*a#
hom som nepreru%ila spoluprácu s uveden!#
mi 'tulmi ani po skon"ení univerzity. S Dorkou
a "asopisom De' a móda to bolo iné. S nimi
som za"ala spolupracova* a) ke. sa mi naro#
dili de'. V)dy som mala vz*ah k este'ke, k di#
zajnu, k móde. No a v "ase socializmu na%e
obchody neboli na tom v tomto smere naj#
lep%ie. Na materskej dovolenke som za"ala
navrhova* aj „vyrába*“ %ité a pletené odevné
modely pre moje de' i pre dospel!ch. Oslovili
ma najprv z redakcie Dorka, "i by som nemala
záujem publikova* svoje návrhy a technické
popisy na stránkach ich "asopisu. Súhlasila
som. Tak sa za"ala na%a takmer 15#ro"ná spo#
lupráca.

Tesne po páde komunizmu ste sa stali zahra$
ni!nou kore%pondentkou denníka Národná
obroda z USA. Bolo to z !isto profesijn'ch dô$
vodov, alebo ste chceli vidie+ in' svet, ako ten,
v ktorom ste %tudovali?
Bola som na Západe, ako sme vtedy ten za#
kázan! svet volali, u) koncom 70#tych rokov.
Strávili sme s priate$kou takmer dva mesiace
vo Francúzsku. Mala som teda akú#takú pred#
stavu o tom, ako sa tam )ije. Napriek tomu
Amerika bola "osi iné. Ná% vy%e ro"n! pobyt
v Bostone nebol v!sledkom iba môjho rozhod#
nu'a, ale celej rodiny, man)ela i de(. A neo$u#
tovali sme. Bola to skúsenos* na nezaplatenie.
Najmä tak krátko po roku 1989. Som presved#
"ená, )e ka)d!, ale najmä mlad! "lovek by mal
cestova*. Získava t!m úplne novú op'ku pri
poh$ade na svet.

Dostávame sa k )al%ej zaujímavej kapitole.
.védsko. Ako hodno&te tamoj%í systém a úro$
ve* %kolstva po profesionálnej stránke?
Rozdiel mo)no vidie* napríklad vo vzdelávaní
na %védskych základn!ch %kolách, kde sa ne#
známkuje, aby de' boli u%etrené stresov. Ale
odli%né je aj vzdelávanie na stredn!ch %kolách,
kde pod hlavi"ku „gymnázia“ patria v%etky
typy na%ich stredn!ch %kôl – gymnáziá, prie#
myslovky, tzv. u"&ovky. ,védske gymnázium
ponúka 'eto typy vzdelania pod jednou stre#
chou, odli%ujú sa len v rozsahu a obsahu v!u"#
by. Samozrejme diferencie mo)no nájs* aj vo
v!u"be na vysok!ch %kolách, ktorá je pomer#
ne intenzívna a vekovo neobmedzená. Veko#
v! priemer vysoko%kolákov je tak pomerne
vysok!. K$ú"ov! je prístup, k!m základná %kola
je naozaj akási %kola hrou, na strednej sa ab#
sorbujú %ir%ie poznatky, a vysoká %kola je tá,
ktorá sa sústre.uje na náro"nú prácu. Do#
mnievam sa v%ak, )e na%i %tuden' sú lep%ie
pripravení na %túdium na vysokej %kole, ako
ich kolegovia zo ,védska, aj ke. v%ade po"ú#
vame, )e úrove& slovensk!ch stredo%kolákov
z roka na rok klesá. Ale nerada zov%eobec&u#
jem, mô)em hovori* len na základe skúsenos(
z Uppsalskej univerzity, na ktorej som viacero
rokov pôsobila.

(o spôsobilo Vá% návrat domov? Bola to po$
nuka vies+ tunaj%iu katedru "urnalis#ky?
Vedenie katedry sa mi priplietlo do cesty úpl#
ne náhodou. Ale prijala som ho ako v!zvu.
Vedeli sme, )e sa chceme vrá'*, nevedeli sme
v%ak kedy. Trvalo to pravda trochu dlh%ie, tak#
mer 10 rokov, ale „dobré holuby sa vracajú“.
Na Slovensku sme mali dcéru, rodinu, syna
sme mali v zahrani"í, nechcela som )i* v cu#
dzej krajine bez svojich najbli)%ích. Navy%e,
dostali sme s man)elom príle)itos* skúsi* tu
nie"o nové. Naj*a)%ie bolo rozlú"i* sa so ,véd#
skom. Mali sme tam v!bornú prácu, b!vali
sme v krásnom dome na okraji lesa, spoznali
sme ú)asn!ch priate$ov i susedov...

Nap-*a Vás táto pozícia viac, ako tá, ktorú ste
mali v Uppsale?
To áno. nap4&a ma viac. Ale musím rie%i* ove$a
viac problémov, ako v Uppsale. ! Na druhej
strane ma te%í, )e mô)em prispie* k budovaniu
"ohosi, s "ím som stoto)nená, k "omu mám
dlhoro"n! vz*ah, kde som jednoducho doma.

Posledná otázka smerom do budúcnos#. Plá$
nujete u" osta+ iba v Bra#slave, alebo by ste
pod,ahli lákavej ponuke zo zahrani!ia?
Vraví sa, nikdy nehovor nikdy, "i? Nemám vo
zvyku plánova* si svoju budúcnos* vo ve$kom
preds'hu, preto)e sa v%etko napokon aj tak
utrasie do svojich ko$ají. 3ijem prítomnos'
a usilujem sa pre)i* ju "o najak(vnej%ie a naj#
u)ito"nej%ie. Tou prítomnos*ou je teraz pre
m&a 60. v!ro"ie jestvovania na%ej katedry.
3elám si, aby si aj o .al%ích 60 rokov ktosi
spomenul, )e sme tu boli a robili sme svoju
prácu dobre.

Filip Ben!ek
Foto: archív Svetlany Hlav!ákovej

Doc. PhDr. Svetlana Hlav#áková, PhD., je #lovek, ktor" v !ivote
nelenil. Skúsená novinárka a pedagogi#ka sa v mladom veku
tú!ila sta$ spisovate)kou. Osudovou sa jej ale stala kariéra !ur-
nalistky. V*aka nej strávila ve)a rokov na rôznych miestach na%ej
planéty. Nakoniec sa v%ak rozhodla zakotvi$ na Slovensku, kde
pod jej dozorom vyrastajú mladé novinárske talenty.
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Elena Hradiská

Kedy ste %tudovali na Univerzite Komenské$
ho? (ím bolo to obdobie charakteris#cké?
Psychológiu som %tudovala v rokoch 1968 –
1973, to bolo aj pre vysoko%kolákov ve$mi za#
ujímavé obdobie. Po roku 1968 do%lo k uvo$#
neniu poli'ckej situácie, na %kolu sa vrá'li
niektorí profesori aj zo zahrani"ia, za"ali sa vy#
dáva* preklady kníh z psychológie, ktoré boli
dovtedy zakázané. 3ia$, normalizácia na za"iat#
ku sedemdesiatych rokov tento rozbeh ve$mi
r!chlo zastavila a aj my, %tuden', sme sa mu#
seli s niektor!mi ob$úben!mi profesormi roz#
lú"i*. Niektorí sa na %kolu vrá'li opä* po roku
1989, iní to u) nes'hli.

Ktoré osobnos# spomedzi pedagógov Vám
najviac utkveli v pamä#?
Mne sa zdá, )e v!born!ch pedagógov bolo
viac. Niekto nás ovplyvnil vä"%mi po $udskej
stránke, na psychológii to bol prof. ,túr, ktor!
k nám pristupoval ako k sebe rovn!m kolegom,
zdôraz&ujúc nám príle)itos', ktoré máme, aby
sme nielen nie"o vedeli, ale aby nám nech!ba#
la $udskos* a záujem o druh!ch. U in!ch sme
oce&ovali ich erudovanos*  v profesii. Psycho#
lógia má ve$mi ve$a aplika"n!ch oblastí, na
%kole sme sa stretli napr. s poradenskou psy#
chológiou, klinickou, %kolskou, detskou at..
M&a ovplyvnila doktorka. Kovaliková, mimo#
riadne sympa'cká odborní"ka na sociálnu psy#
chológiu. Od nej som sa dozvedela  o vplyve
médií na psychiku "loveka a ke.)e to bolo
v období prudkého rozvoja hlavne televízie,
orientovala som sa t!mto smerom.

Sú aj takí %tuden# "urnalis#ky, na ktor'ch si
po rokoch spomeniete?
Na katedre )urnalis'ky FFUK som pôsobila viac
ako dve desa*ro"ia. Stretla som sa so stovkami

%tudentov denného aj externého %túdia z ce#
lého Slovenska. Mnohí sa mi pripomínajú pro
stredníctvom médií – denne, ke. ich vidím na
obrazovke, po"ujem v rozhlase alebo "ítam
v tla"i, si hovorím, aj toto bola na%a %tudent#
ka, %tudent. Sú aj takí a nie je ich málo, ktorí
boli na%imi %tudentmi a aj ich de' u nás %tu#
dovali, tak)e je to viacgenera"né spomínanie.
S niektor!mi som v priamom kontakte, aj pra#
covnom, iní sa ozvu, ke. sa chcú nie"ím po#
chváli*.

Pre!o Vás najviac v masovej komunikácii
o!arila psychológia? Pre!o ste sa rozhodli
venova+ sa )alej tejto oblas#?
Po ukon"ení %túdia psychológie som nastú#
pila vtedy do 1eskoslovenskej televízie, do
oddelenia v!skumu televízneho programu
a diváka. Zdala sa mi to zaujímavá príle)itos*
uplatnenia sociálnej psychológie v médiách.
Aj ke. domácich zdrojov na túto tému bolo
minimálne, in%piráciou mi boli práce profe#
sora Jurovského, ktor! v %es*desiatych rokoch
predpovedal obrovsk! vplyv médií na psy#
chiku príjemcov. A e%te skôr (1957) vy%li prvé
skriptá profesora Ruda%a, v ktor!ch sa hovori
lo o tom, )e noviny by mali ma* takú grafickú
úpravu, aby zaujali "itate$a, aby dokázal vní#
ma* a spracova*, "o mu novinári ponúkajú.
Apeloval na novinárov, )e  novinársky obsah
má by*  zaujímav! a zro#zumite$n!. Od ná#
stupu do praxe ma zaujímalo ako vnímajú te#
levíziu de', "o si z ponuky (aj ke. vtedy ve$mi
obmedzenej) vyberajú, ako mediálne v!po#
vede ovplyv&ujú ich záujmy, hodnoty. Vo v!#
skumoch sme sa napr. venovali tomu, akú
funkciu plní televízne vysielanie pre %koly, ako
de' vnímajú postavi"ku vtedy ob$úbeného
programu Ma#tel#ko. 1ím viac som sa o mé#
diách dozvedela, uvedomovala som si, )e
médiá svoju silu presadzujú prostredníctvom
komunikátorov – moderátorov, redaktorov.
To bol impulz viac sa venova* osobnos' ko#
munikátora, ktor! je dodnes k$ú"ovou zlo)#
kou mediálneho vplyvu.

/urnalis#ku na katedre %tudoval aj Vá% syn.
Mo#vovali ste ho k tomu?
Myslím, )e synov záujem o %túdium )urnalis#
tiky (%tudoval ju spolu s politológiou), bol
prirodzen!m krokom. Man)el  pracoval ako
redaktor v literárnom "asopise, neskôr vo
vydavate$stve, sestra dlhodobo pôsobila ako
redaktorka kultúrnych rubrík. Ja som bola
s médiami prepojená nielen pôsobením na %ko#
le, ale aj prostredníctvom spolupráce s me#
diálnymi v!skumn!mi pracoviskami. Médiá
teda boli u nás "ast!m predmetom rozho#
vorov a preto synova inklinácia k médiám nás
neprekvapila. Aj ke. sa dnes primárne venuje
politológii, )urnalis'ku vyu)íva hlavne ako edi#
tor medzinárodného "asopisu z oblas' zahra#
ni"nej poli'ky.

Ak' bol vz+ah k slovu, !i celkovo ku komu$
nikácii, vo Va%ej rodine?
Otec bol u"ite$om, sestra aj ja sme %tudovali
humanitné odbory, man)el 'e).  U nás sa v)dy
slovu pripisoval ve$k! v!znam. Slovo spro#
stredkované umelcom – písané, hovorené bo#
lo sú"as*ou )ivota.  Jeho obrovskú silu som si
najviac uvedomovala v súvislos' s básnickou
tvorbou man)ela.  Ke. sa vrá'm spä* o nieko$#
ko desa*ro"í, treba poveda*, )e sme mali ve$#
mi obmedzené mo)nos' sprostredkovanej
komunikácie – )iaden facebook, )iadne sms#
ky, maily, videa, at..  Aj preto priama komu#
nikácia v rodine bola nevyhnutná, dop4&ala
obraz o tom, "o sme cez de& za)ili, "o nás te#
%ilo, "oho sme sa obávali a pod. Rozpráva* sa
patrilo, aj dodnes patrí k nástrojom, ako sa
lep%ie pozna*, vedie* o tom, "o pre)ívame. 

Pre!o ste sa rozhodli zosta+ na katedre a vy$
u!ova+?  
Po"as pôsobenia v 1eskoslovenskej televízii,
Psychologick! ústav Univerzity Komenského
vypísal  konkurz na interné doktorandské %tú#
dium so zameraním na médiá. Prihlásila som
sa a bola som prijatá. Vzh$adom na skuto"#
nos*, )e v Psychologickom ústave sa médiám
nikto nevenoval, vyslali ma na katedru )urna#
lis'ky, kde som stá)ovala. Bolo to dobré roz#
hodnu'e, preto)e  psychológiu som %tudovala
a pobyt na )urnalis'ke mi poskytol priestor
dozvedie* sa viac o médiách. U) po"as stá)e
som za"ala vyu"ova* a po skon"ení doktorand#
ského %túdia som dostala ponuku osta* na ka#
tedre )urnalis'ky.  Zdalo sa mi, )e je rozumné
podie$a* sa na v!chove t!ch, ktorí budú pôso#
bi* v médiách. 

Pre!o ste katedru "urnalis#ky opus#li?
Psychológovia odporú"ajú, )e po siedmich
rokoch je dobré zmeni* pôsobisko. Je to z dô#
vodu istej stagnácie, nastupujúcej ru'ny. A ja
som bola na )urnalis'ke dvadsa* dva rokov!
Navy%e pri%la ponuka podie$a* sa na vytváraní
novej fakulty, zameranej aj na aplikovanú psy#
chológiu. Vnímala som to ako príle)itos*  po#
sunú* sa profesijne. Psychológiu médií a psy#
chológiu reklamy som u"ila na.alej, tento raz
v%ak nie )urnalistov, ale psychológov.

Máte nejaké méty, ciele, ktoré by ste chceli
dosiahnu+?
V roku 2007 som sa s profesorom Tu%erom
a docentom Bre"kom podie$ala na zalo)ení
novej súkromnej Fakulty masmédií Paneu#
rópskej vysokej %koly. Bola to obrovská príle#
)itos*  zamyslie* sa nad filozofiou fakulty,
pripravi* nov! u"ebn! program tak, aby zod#
povedal médiám na prahu 21. storo"ia. Mys#
lím, )e sa nám to podarilo, fakulta oslávila
piate v!ro"ie a pokra"uje .alej. Aj ke. u) nie
som medzi intern!mi zamestnancami fakulty,
stále som s &ou spätá. Teraz mám viac "asu
vrá'* sa k v!skumu, chcela by som znova zre#
alizova* v!skumné sondy t!kajúce sa vz*ahov
de' k médiám.

Jana Murínová
Foto: archív Eleny Hradiskej

Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., absolventka katedry psycho-
lógie Univerzity Komenského v Bratislave, spo#iatku na katedre
!urnalistiky stá!ovala. Po skon#ení stá!e dostala ponuku na ka-
tedre pracova$. Na príprave mlad"ch novinárov sa podie)ala viac
ako dve desiatky rokov.

U nás sa slovu v"dy pri-
pisoval ve'k$ v$znam
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$udovít Jacz

V!etko si u"
nepamätám
Ste !lovek mnoh'ch záujmov a %irokého roz$
h,adu, a preto neprekvapuje, "e ste sa stali
novinárom. Mali ste aj iné zámery?
Samozrejme. V)dy som ve$mi $utoval, )e som
nemohol ís* za lesného in)iniera. Viete, celá
moja rodina pochádza z 1ierneho Balogu, a tak
som mal k lesnému prostrediu v)dy blízko. Len#
)e u) ako redaktor spravodajskej agentúry ZAS
som si uvedomil, )e by som to %túdium "asovo
nezvládal. Navy%e, mal som slu%n! plat, z kto#
rého som mohol vypomáha* aj rodi"om.

Aby to bolo e%te komplikovanej%ie, za!ali ste
%tudova+ právo...
Áno, lebo na právnickej katedre nebola nutná
neustála prítomnos*. Absolvoval som tri %tátni#
ce, tri rigoróza, a tak som na jese& 1948 získal
'tul JUDr. Ale e%te viac ako lesníkom a právni#
kom som chcel by* novinárom. 

Pán Jacz, takmer ka"d' absolvent katedry
o vás vie, "e ste u" po!as druhej svetovej voj$
ny pracovali v Zpravodajskej agentúre Sloven$
ska. A to je, myslím, vá"ny mí,nik.
Ja som tam za"al seriózne pracova* a) po pov#
staní, kedy sa pres*ahovala agentúra do Bra#
'slavy z Ko%íc ako povstalecká organizácia.
V tom "ase bola do"asne celo%tátnym médi#
om a svojich vyslan!ch spravodajcov mala aj
v Prahe.

Fungoval v spravodajskej agentúre u" vtedy
a rovnako tak aj nasledovné mierové roky
systém jednotliv'ch redakcií?
Áno. Najdôle)itej%ou bola v%eobecná redakcia
zh0&ajúca v%etky druhy informácií, pri"om ve$#
kú popularitu si udr)iavala aj ekonomická a %por#

tová redakcia. Stojí za pozornos*, )e vtedy ani
rozhlas nemal celoplo%n! dosah, a tak sa v ZAS
vytvorila samostatná rozhlasová redakcia, kto#
rá dup$ovala jeho vysielanie na celom území
Slovenska.

Dnes to znie ako dobrá mys#fikácia...
Desa*minútové správy sme vysielali asi pä*krát
denne. Len %tyria redaktori! Sami sme si ich
pripravili aj pre"ítali. Kto mal ve"erné slu)by,
pripravoval správy na ráno. Boli sme ve$mi po#
hotoví, za "o nás chválili aj v zahrani"í.

Na akom princípe prúdili do Bra#slavy agen$
túrne správy?
Cez .alekopis sme prijímali správy z pätnás'ch
zahrani"n!ch agentúr, vrátane svetov!ch, pri#
"om 'e najaktuálnej%ie sme prekladali priamo
z angli"'ny. 2alekopis bol priamym predchod#
com písacieho stroja, prijíman! text bol automa#
'cky zaznamenávan! na perforovanej páske,
ktorú sme následne str"ili do perforátora. Ob#
javili sa písmenká a správa bola na svete.

Najvä!%iu !as+ svojej novinárskej kariéry –
presne sedemnás+ rokov $ ste v%ak strávili
v ekonomickej rubrike denníka Pravda. Je
pravdou, "e ste na sekretariáte UV KSS ne$
mali najlep%ie meno?
No, ako som mohol, ke. som vo svojich "lán#
koch napádal funkcionárske kádre za to, )e
rozkrádajú %tátny majetok. Hoci som si kole#
doval o vyhadzov, táto "innos* ma ve$mi bavila.
Faktom v%ak ostáva, )e „v.aka“ nám mnoh!ch
funkcionárov následne skuto"ne odvolali. Do#
dnes si )ivo spomínam na sériu reportá)í o vy#
krádaní majetku v levick!ch kotlár&ach.

Napriek v%etkému ste v%ak boli pov'%en' za
zástupcu %éfredaktora Pravdy.
Áno, bol som tam zástupca %éfredaktora pre
ekonomickú publicis'ku. Od istej doby – a ja
sa toho neviem zbavi* – sa v%ak o mne roz%i#
ruje, )e som bol riadite$om vydavate$stva Prav#
da. Nezmysel. Ak som bol niekde riadite$om,
tak jedine v slovenskej pobo"ke 1TK.

Zhodou okolnos& sa tak stalo v roku 1969.
Aká to bola skúsenos+?
Neh$adajte za t!m )iadne poli'cké súvislos'.
Pova)ovali ma za skúseného mana)éra, a tak
staros* o 350 zamestnancov zverili mne. V)dy
som sa riadil zásadou, )e ak u) nepomô)em,
nikomu nesmiem u%kodi*.

Vy ste do strany vstúpili e%te pred Ví+azn'm
februárom. (o vás k tomu viedlo?
Uvedomte si, )e vtedy mala komunis'cká stra#
na ideály. A 'e nasledoval cel! húf intelektu#
álov, "o dnes len málo $udí chápe. Ja som cí'l
sociálne v.aka môjmu otcovi – sociálnemu de#
mokratovi, ktor! pochádzal z jedenás'ch de(.
Do Bra'slavy sme celá rodina pri%li len kvôli
práci, preto)e otec tu ako strojn! zámo"ník
dostal príle)itos*.

Va%a )al%ia pracovná príle"itos+ sa vyskytla
v roku 1973 na katedre "urnalis#ky. Ako k nej
pri%lo?

V prvom rade som za"al predná%a* Agentúrne
spravodajstvo, no popritom som pripravoval
u"ebn! text o spravodajsk!ch )ánroch a ich ty#
pológii, ktorú si potom posluchá"i osvojili pri
písaní ro"níkov!ch prác. Pre m&a to bolo ve$ké
zados*u"inenie.

Je známe, "e medzi %tudentmi ste mali ve,kú
úctu. Ak'm spôsobom ste im v t'chto krízo$
v'ch rokoch osvet,ovali tla!ové právo a e#ku? 
Bolo to náro"né, preto)e ka)dému bolo jasné,
)e mnohé princípy novinárskej e'ky sa v praxi
de%truujú. Presadil som takú metodiku, )e som
do predná%ok zainteresoval v%etk!ch posluchá#
"ov. Ka)d! jeden z nich vypracoval rozbor pre#
sadzovania e'ky v redakciách jednotliv!ch
denníkov a t!)denníkov a ( ostatní mu opono#
vali. Jeho referát bu. schválili alebo nie. A ve#
ru, niekedy sa diskutovalo ostro. Tento spôsob
bol konkrétnej%í a vecnej%í ako ve"né a sucho#
párne kazate$stvo.

Cí#li ste sa lep%ie ako novinár alebo ako pe$
dagóg?
Ako pedagóg.

Stále v%ak vo vás driemal právnik, v)aka !o$
mu ste oboha#li osnovy o predmet Autorsk'
zákon a "urnalis#ka. (o vás k tomu viedlo?
Mal som pocit, )e "osi robi* treba, preto)e tá#
to otázka sa zanedbala. Sovietsky zväz to')
nepri#stúpil k Bernskej, ba ani k 3enevskej do#
hode o ochrane autorsk!ch diel. Napriek v%et#
k!m snahám sa situácia defini(vne zmenila a)
po roku 1989. Vzniklo nieko$ko organizácií, kto#
ré sledujú dodr)iavanie autorského zákona.
A veru, niekedy aj na stu)kovej.

Práve do jedného z najtemnej%ích období
spadá vznik Kabinetu teórie a dejín "urnalis#$
ky, ktor' pod va%im vedením zostavil Malú
encyklopédiu "urnalis#ky. Ako sa táto kniha
kreovala?
Namáhavo. Moja vedúca úloha spo"ívala v tom,
)e som mohol zachráni* nieko$k!ch schopn!ch
$udí a na vedení strany sa zaru"i* za ich nespo#
chybnite$né schopnos' a lojalitu. V!sledkom je
ojedinelá publikácia.

Do akej miery sa zaujímate o verejné dianie
dnes? Ktoré médiá konkrétne sledujete? 
Tak ako po cel! )ivot ma stále najviac baví
spravodajstvo: aktuálne udalos' z domova a
zo sveta. Ke. nemám denník pri sebe, tak som
ne%*astn!. Ale nemyslite si, v%etko si u) neza#
pamätám, ve. mám 88 rokov. 

Ako je mo"né, "e v takomto vysokom veku
stále cestujete do USA? 
To')to o)enil som sa tam. To je jeden ve$k!
príbeh: So svojou druhou man)elkou som sa
zoznámil v roku 1945 v Bra'slave, no jej matka
ma nechcela za za*a, a tak si diev"a vzalo ame#
rického vojaka, s ktor!m )ila v New Yorku. Ke.
pred rokmi jej man)el a moja man)elka zomre#
li, opä* sme sa skontaktovali. Vä"%inu "asu tak
trávim v meste"ku Westhampton Beach na
Long Islande. Na Slovensko sa vraciam len dva
razy do roka na zdravotné kontroly.

Róbert .ediv'
Foto: archív 3udovíta Jacza

Pôsobí ako aristokrat, re#ní ako diplomat, vyzerá ako herec, no
koná ako oby#ajn" #lovek. Traduje sa, !e priate)om bol v!dy obe-
tav"m, novinárom charaktern"m a pedagógom pokojn"m. Ako
vy%tudovan" právnik inklinoval k novinárskemu peru, ktoré si
brúsil v tla#ovej agentúre ZAS, denníku Pravda, ale i *al%ích
a *al%ích periodikách. Isté obdobie svojho !ivota pre!il ako ria-
dite) slovenskej pobo#ky +TK, no vo svojom !ivotopise si najviac
pova!uje pôsobenia na katedre !urnalistiky (1973 – 2004) 
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Bohuslava Krí&ová

Ako by ste sa charakterizovali vy sama?
Je to *a)ká otázka, ka)dá odpove. bude sub#
jek(vna. Najmä vtedy, ke. pri sú"asnom bilan#
covaní katedry si "lovek uvedomí, )e som
vlastne len o rok mlad%ia ako moje pracovi#
sko, teda som u) jej inventár. Prah niekdaj%ej
katedry novinárstva som prekro"ila ako %tu#
dentka v roku 1971, po piatich rokoch som
plynule pre%la z lavice posluchá"ky za katedru.
Hoci som tu za)ila lep%ie i hor%ie obdobia, ver#
ná som jej doteraz. Stala sa neoddelite$nou
sú"as*ou môjho )ivota, tu som sa zoznámila
s mojím man)elom, rovnakú %kolu vy%tudova#
la na%a dcéra.

Spomínate si na moment, kedy ste prv'krát
predstúpili pred %tudentov?
Na ten okamih si nepamätám presne. Ja som
toti) u) v piatom ro"níku ako pomocná asis#
tentka zaskakovala na predná%kach pre ni)%ie
ro"níky. V tom "ase sa do predná%ania zahra#
ni"nej poli'ky a medzinárodn!ch vz*ahov ni#
komu ve$mi nechcelo. Dostala som sa k t!mto
predmetom najmä v.aka profesorovi Dalibo#
rovi Krnovi, ktor! ma svojím prístupom a roz#
vahou ve$mi ovplyvnil. Postupne u) po"as
%túdia si ma za"al vychováva* ako svojho nás#
tupcu, a tak som prebrala po &om %tafetu.

Aké bolo vyu!ova+ o zahrani!nej poli#ke
v !ase normalizácie?
Bolo to komplikované obdobie a, pravdupove#
diac, ani neviem, "i som si popri svojej naivite
uvedomovala celú tú zlo)itos*. 3ili sme v ste#
reotype studenej vojny a pri istej informa"nej

izolácii som jednoducho musela z ur"it!ch tém
vykor"u$ova*. Sna)ila som sa dr)a* dostupn!ch
faktov, ideologické aspekty prenecha* vyu"u#
júcim marxizmu. Príli% ideologické témy som
sa, teraz neviem "i vedome alebo podvedo#
me, sna)ila obís* tak, )e som sa orientovala na
star%ie dejiny medzinárodn!ch vz*ahov, hlavne
do roku 1918.

Informácie, ktoré k nám prúdili zo západ$
ného sveta, vtedaj%í tla!ov' dozor v'razne
filtroval, a t'm sa z nich stali prinajlep%om
polopravdy a" bludy. Ako ste sa s t'm vy$
rovnávali?
Zále)alo na "loveku, ako ich dokázal de%ifrova*
a vzápätí da* do kontextu. Nie v)dy sa v%ak
lú%tenie tejto tajni"ky podarilo. Uvedomme si,
)e s niektor!mi kapitalis'ck!mi %tátmi nemalo
1eskoslovensko nadviazané diploma'cké sty#
ky. Iste viete, )e napríklad ná% %tát stál na stra#
ne arabského sveta, a tak sa objek(vne nedalo
hovori* o Izraeli.

Ako je mo"né, "e ste s tak'mto etalónom in$
formácií nena%li svoje miesto v médiách?
Jednoducho tak, )e som si uvedomila, )e popri
práci na katedre by som nahá&ala dvoch zaja#
cov. Médiá si vy)adujú plného "loveka, aspo&
tak to vnímam doteraz. Moje rozhodnu'e os#
ta* na %kole ovplyvnilo aj domáce prostredie,
preto)e man)el ako %portov! redaktor a fun#
kcionár bol v redak"nom koloto"i 24 hodín
denne. Dvaja novinári v rodine – to by nemu#
selo dopadnú* dobre.

Zahrani!ná poli#ka je zále"itos+, pri ktorej
musí by+ !lovek neustále v strehu. Nako,ko
je pre vás náro!né udr"a+ sa v tempe, naprí$
klad, ak chcete ís+ na dovolenku?
Pre m&a bolo a dodnes aj je "osi nepochopi#
te$né vypnú*. Na predná%ke ma posluchá" ke#
dyko$vek mô)e zasko"i* akouko$vek priamou
otázkou. Teda nielen mô)e, ale aj zasko"í. Za#
hrani"né dianie jednoducho sledujem nepre#
tr)ite.

Ktoré média pova"ujete v tejto oblas# za
mienkotvorné?
Napriek ur"it!m v!hradám sa stále sna)ím po#
"úva* Slovensk! rozhlas, sledova* vysielanie
"esk!ch televíznych staníc, dnes u) nie je
problémom ani BBC "i CNN, francúzske, ruské
stanice, k dispozícii mám aj na%e i "eské den#
níky. Internetov! spôsob radenia informácií mi
príde dos* chao'ck!, ale vyu)ívam aj ten.

Ve,kou novinárskou cnos+ou je v%estrannos+.
Do akej miery mô"e by+ komentátor zahra$
ni!nopoli#ck'ch udalos& v%estrann', aby si
pri %irokom zábere tém sám neu%kodil?
To je komplikované, preto)e personálna situá#
cia na zahrani"n!ch oddeleniach slovensk!ch
médií nie je ru)ová. V personálne poddimen#
zovan!ch redakciách musí by* ka)d! redaktor
univerzálny, schopn! spracova* akúko$ve tému.

6al%ou boles+ou je nedostatok priestoru, kto$
r' sa ur!it'm témam dostáva, a to nielen v za$
hrani!nom oddelení. Na Slovensku sa takto
dusí mnoho talentovan'ch ,udí...
Je to smutné. Na v!berovom seminári zo )ur#
nalis'ckého odvetvia zahrani"ie %tudentom
hovorím, )e skôr "i neskôr budú sklamaní. Bo#
hu)ia$. +udia, ktorí majú ciele, schopnos', ja#
zykové znalos', absolvovali zahrani"né stá)e
potom z rôznych dôvodov pracujú na in!ch
miestach, dokonca v in!ch profesiách. Stále sa
nádejam, )e sa 'eto hlavy nestra'a a v budúc#
nos' sa inves(cia vrá'. Dokazujú to napríklad
niektorí absolven', ktorí sa uchy'li v diploma#
'ck!ch slu)bách.

Ak novinárovi, ale aj pedagógovi nechu&
!lovek, svoju profesiu mô"e vykonáva+ len
s ve,k'm sebazaprením. S akou intenzitou sa
zaujímate o to, !o sa %tudentovi odohráva
v hlave?
S ve$kou! Je to práve vz*ah k %tudentovi, "o
ma to$ké roky dr)í na %kole. Odhliadnuc od
v%etk!ch poli'ck!ch, vz*ahov!ch a byrokra'c#
k!ch nepríjemnos(. Rada si porovnávam %tu#
denta v prvom a piatom ro"níku nielen ako
odborne, ale aj $udsky vyrástol, skúmam, "o je
za ním. Nechcem t!m poveda*, )e sa mi to pri
to$k!ch %tudentoch darí. V posledn!ch rokoch
mám tak bli)%ie hlavne k vlastn!m bakalárom,
diplomantom. Som rada, )e na%e vz*ahy po#
kra"ujú aj po skon"ení %túdia a porozprávame
sa o odborn!ch, ale i osobn!ch problémoch.

V novinárskych kruhoch sa hovorí o tom, "e
takmer v%etky "eny, fungujúce ako zahrani!$
né spravodajkyne, disponujú ve,kou dávkou
vecnos# a racionality. Rozm'%,ali ste u" nie$
kedy nad t'm?
Neviem to %pecifikova*. Poznám aj racionál#
nej%ie, aj emo(vnej%ie typy. Faktom je, )e
v "asoch na%ich %túdií, si boli %portové a zahra#
ni"né oddelenia podobné v tom, )e do nich
mu)i vä"%inou )enské tváre nevpú%*ali ako re#
daktorky, len ako sekretárky. Prelomilo sa to a)
po roku 1989. Je prínosné, )e na túto scénu
vstúpili, preto)e v problema'ke doká)u nájs*
nov! rozmer. Mnohé témy dnes ruka v ruke
krá"ajú s geopoli'ck!mi problémami, a tak
problémy hladu, migrácie, postavenia )ien do#
ká)u pokry* o mnoho efek(vnej%ie ako mu)i.
Asi nie je náhoda, )e nejedna reportérka ne#
skôr prestúpila k mimovládnym organizáciám,
kde pod$a nich mô)e efek(vnej%ie pomôc*.

A na záver jednu banálnu otázku: Vlajka
ktorého svetového %tátu sa vám pá!i najviac?
Okam)ite mi napadla libanonská vlajka s cé#
drom. Asi inklinujem k vlajkám, ktoré sú or#
namentálne, ozdobné a nemajú pravidelné
geometrické tvary. Mimochodom, prezradím,
)e zo v%etk!ch %tátov na svete sa mi najviac
pá"i tvar ostrova Cyprus pre svoj charakteris#
'ck! v!be)ok, pripomínajúci jednoro)ca. Hoci
sú na &om vlastne dva %tátne útvary. Sympa#
'cky mi znie po$ská hymna, má takú slovanskú
$udovú melodiku.

Róbert .ediv'
Foto: Teodor Pasternák

Narodila sa v roku 1953 v Bratislave. Najprv chcela by$ u#ite)kou,
na gymnáziu %tudovala francúz%tinu, po#as vysokej %koly tú!ila
po mieste redaktorky v kultúrnej rubrike, no napokon ju dobe-
hol detsk" sen. Písal sa rok 1976, ke* sa ako #erstvá absolventka
novinárstva stala na katedre asistentkou. S úspechom zod-
povedajúcim jej prirodzenej inteligencii tam pôsobí dodnes,
pri#om %tudentom %tyroch ro#níkov predná%a politick" zemepis,
kapitoly z politológie a medzinárodné vz$ahy.

Zahrani#ie sledujem
nepretr"ite
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Ján Lofaj

Ve'mi rád sa hrám
Kto je Ján Lofaj? Kde a ako za!ínal s novinár$
skou praxou?
Neviem, "i vás zaujímajú rôzne podrobnos'.
Máte vôbec "as?

Pre!o sa p'tate?
Lebo by som nerád opakoval jeden rozhovor,
pri ktorom mi jeden %tudent povedal, )e mám
by* stru"n!, preto)e má na m&a len dvadsa*
minút.

Ja !as mám, rovnako aj zvedavos+. A klasick'
%tudent #e" u" nie som...
Celé %túdium na Katedre )urnalis'ky, ktorú
som ukon"il v roku 1964, som pre)il zo %'pen#
dia. Cez letné prázdniny vtedy ka)d! musel ab#
solvova* povinnú prax. Dvakrát som ju strávil
v ko%ickej filiálke denníka Práca a neskôr u)
priamo v Bra'slave. Po %túdiu tam v%ak pre
m&a miesto nemali, a tak som odi%iel do obráz#
kového a vtedy podpultového "asopisu 3ivot,
kde som, paradoxne, za"ínal ako pí%uci novi#
nár. K fotografii som sa v podstate dostal z nú#
dze, po dvojro"nom autorskom vegetovaní.

Stal sa z vás autor – fotograf. Tak ako dnes
napríklad Andrej Bán.
Ke. som sa rozbehol, ke. som zací'l, )e sa mi
dobre sedí na stoli"ke, usúdil som, )e novinár
by mal po pia'ch#%ies'ch rokoch zmeni* pôso#
bisko. Povedal som si, )e k fotografii najlep%ie
pri"uchnem v tla"ovej agentúre 1TK, kam som
odi%iel v roku 1970. Robil som si svoje rezorty:
bane, elektrárne a z "asu na "as %portové po#
duja'a.

Ako ste pre!kali za!ínajúcu normalizáciu?
Práve v spomínanom roku za"ali pracovné po#
hovory s nestraníkmi. Teraz neviem, "i v rámci
pracovnej metódy alebo rozmarného podrazu
sme dostali otázku, "i súhlasíme s príchodom
sovietskych vojsk. Na priamu otázku som od#
povedal priamo. Tak ako v)dy. Následne vy#
svitlo, )e takto úprimn! u) nebol nik in!. Do
3ivota som sa nevrá'l, iné zamestnanie som
nezohnal, a tak som stagnoval s patri"n!mi
obmedzeniami v tla"ovej agentúre. Fotoapa#
rát som mal najhor%í, odmeny som nepoznal
a vysoko%kolsk! diplom mi bol nani".

O ko,ko pracovn'ch miest ste sa za #e roky
uchádzali?
Bol ich asi trinás*. V roku 1976 som bol na
konkurze na Katedre novinárstva a o dva roky
som tam nastúpil. Jozef Vatrál u) nechcel u"i*
fotografiu, a tak ma vzali ako posledného nes#
traníka. Bola to pre m&a posledná mo)nos*
úniku.

Mám pocit, "e pomer teórie a praxi bol na
va%ich predná%kach ve,avravn'.
Áno, v)dy som viedol len prak'cké veci. Exis#
toval predmet Cvi"n! "asopis – %tudentov som
v období jedného semestra viedol v príprave
vlastného "asopisu – a ten mal zmysel. 3urna#
lis'ckú fotografiu som v za"iatkoch predná%al
len v jednom ro"níku ako prívesok, a) neskôr
sa rozrástla aj do .al%ích. ,tudentom sa vtedy
pracova* chcelo, tak)e na predná%kach sme
na%e v!tvory patri"ne hodno'li a analyzovali.
V tej dobe nebol problém ani s materiálom,
papier, fotoaparát a film som im doslova vnu#
coval. Po revolúcii bol problém opa"n!.

Pod,a spomienok b'val'ch vyu!ujúcich ste sa
v%ak realizovali aj na jesenn'ch brigádach.
Ako ste ich vnímali?
V tom "ase sa chodilo na zemiaky na Oravu "i
do konzervárne v Nov!ch Zámkoch. Málokto
z kolegov tam chcel chodi*, ja zas opa"ne. Pre
m&a bolo zaujímavé strávi* tri t!)dne v Orav#
skej Polhore.

Mám tomu rozumie+ tak, "e po príchode do
%koly ste sa vzdali novinárskej kariéry?
Nie. Stále som písal reportá)e do Smeny na
nede$u a neskôr aj do Nového slova. Dohovo#
ril som sa, )e vycestujem na 1ierny Váh alebo
do Handlovej, nasadol som na vlak a dva ale#
bo tri dni som tam pod$a potreby pobudol.
Tento typ práce mi vyhovoval, napríklad v Han#
dlovej som sfáral asi pä*desiatkrát.

Spomínate reportá". V !om vidíte pridanú
hodnotu tohto "ánru?
Princíp, )e $udia si robia svoje a ja ich pri tom
fotografujem. Bavil ma reportá)ny, )iv! por#
trét, de' a rovnako aj folklór. Zaujímajú ma
$udia, na ktor!ch vidíte, )e "osi robia s chu*ou.
To cí'* z de( a starcov. Kategória $udí stredné#
ho veku je iná. Napríklad na úradnícke typy
som bol v)dy alergick!.

Zaujíma ma, !o vás pohá*alo a neustále po$
há*a pri fotografovaní?
Prv! dôvod. Neviem kresli* ani ma$ova* a fo#
tografia mi umo)&uje v!tvarne sa prejavi*. Dru#
h!. Goetheho citát: „Postoj chví$a, si krásna“.
Tre(. Pre"o nie"o dlho popisova*, ke. to mô#
)em zaznamena*? ,tvrt!. Fotografia a text
k sebe náramne pasujú.

Doká"ete emo&vnu fotku zaznamena+ s chlad$
nou hlavou?
Pre"o nie? Ke. nie"o vidím, tak to vidím. Je
mnoho slávnych fotografií, ktoré zachy'li neo#
pakovate$n! moment. Zrazu niekde na stohu
sena vidíte pierko, ktoré tam nikto nemohol
zapichnú*. Kdesi tam letel vták a pierko sa za#
pichlo samo. To je krása! Tvorba je hra a ja sa
stra%ne rád hrám. Raz do t!)d&a hrávam ping#
pong, s po"íta"om dokonca súperím v %achu.
Ke. zbadám asfalt na ceste a rôzne obrazce,
ktoré vytvára, neváham fo'*.

Práve va%a prvotná my%lienka v roku 1993
na%tartovala galériu Focus, ktorá si svoje mies$
to na%la na prvom poschodí katedry. Ako hod$
no&te tento projekt s odstupom !asu?
Jedenás* rokov som to z rôznych prí"in robil na
kolene úplne sám. Napriek tomu sme zorgani#
zovali neuverite$né v!stavy, ktoré sa takmer
ka)d! mesiac obmie&ali. V priestore vystavo#
vali známi fotografi, v!tvarníci, ale aj karikatu#
ris', profesionáli, amatéri "i cudzinci. Mô)eme
hovori* o kvalite.

Vychyten' !esk' fotograf Jan .ibík tvrdí, "e
do hodnotnej fotografie treba dosta+ isté
zov%eobecnenie. Ako by ste charakterizovali
hodnotnú predná%ku o foto"urnalis#ke?
Vyu"ujúci musí zauja*. Musí ma* "o poveda*
a musí to vedie* poveda*. Samozrejme, musí
sa obraca* na $udí, ktorí chcú po"úva*. Myslím
si, )e je to aj o rétorike, preto)e jedn!m z mo#
jich hendikepov bol ten, )e hlcem koncovky
a $u.om sa to zle po"úvalo. Na a napokon
predná%a* musí autorita. Ak príde predná%a*
Mar'n"ek alebo Kállay, tak idem. Ak príde ne#
jak! Lofaj, tak ma to nezaujíma.

Na va%u adresu koluje u" dlhé roky mnoho
zaujat'ch reakcií. Vraj ste boli na %tudentov
pes a tak )alej... 
Ja viem.

Pre!o to tak bolo?
No preto, lebo som chcel v)dy len robotu. Ro#
botu! Ja som sa nikdy netváril, )e u"ím, ja som
hovoril, )e pomáham u"i* sa. ,tudentovi som
pod$a svojich schopnos( pomáhal a ak nechcel,
márna snaha. Áno, takmer v%etci si mysleli, )e
som prísny a náro"n!. V pomere k tomu, "o
%kola )iada celkovo, som náro"n! bol, lebo
som da"o chcel. V pomere k tomu, "o si vy)a#
dujú odborné vysoké %koly, som chcel málo.
Vytvori* "asopis nie je )iadna ve$ká vec. Záro#
ve& v%ak chcem pripomenú*, )e nikdy som ne#
bol )iaden ve$k! pedagóg. Isté pedagogické
chyby som ur"ite urobil a práve preto za naj#
vä"%ie uznanie pova)ujem, ke. sa %tudent ku
mne sám prihlási.

Róbert .ediv'
Foto: archív Jána Lofaja

Svojrázny. Ako #lovek, novinár, ale aj pedagóg. Príprava na
rozhovor s osobou jeho naturelu je v!dy tak tro%ku experimen-
tom, preto!e #lovek nikdy nevie. Na na%e stretnutie v%ak pri%iel
vyzbrojen" ta%kou plnou nafotografovaného materiálu a od
prvého momentu bolo zrejmé, !e v kresle sedí celkom in"
#lovek, na akého si pamätajú posluchá#i. Napriek siedmim
krí!ikom na krku, rezignácii na stav tuzemsk"ch médií, mnoh"m
profesijn"m a osobn"m ústrkom, mu pod charakteristick"m
hust"m obo#ím stále !iari #ul" zápal pre !urnalistickú foto-
gra(u. Popri predmete Cvi#n" #asopis ju na katedre vyu#oval
takmer tridsa$ sezón.
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Danu!a Serafínová

Práca je pre m%a
nielen povolaním,
ale aj poslaním
Va%a akademická kariéra sa za!ala pri cudzích
jazykoch. V !asoch, ke) bola najroz%írenej%ím
jazykom ru%#na a cestovanie na západ bolo
takmer nemo"né, ste sa rozhodli pre fran$
cúzsky a nemeck' jazyk. (o vás ako %tudent$
ku viedlo k tomuto v'beru?
Po"as základnej %koly som sa francúz%'nu
a nem"inu u"ila súkromne. Strednú %kolu som
absolvovala v druhej polovici 60. rokov 20. sto#
ro"ia, ke. do%lo k ur"itému uvo$neniu a do
u"ebn!ch plánov sa dostali aj tzv. západné
jazyky. Riadením osudu som sa ocitla v tej
polovici triedy, ktorá mala francúz%'nu a nem#
"inu V roku 1969, ke. som maturovala, bolo
mo)né prihlási* sa na dve vysoké %koly. Ako
o jednu z volieb som mala záujem o %túdium
)urnalistiky. Ke.)e v tom "ase predchádzal
%túdiu )urnalis'ky tzv. nult! ro"ník, rodi"ia mi
vo$bu neschválili. Prihlásila som sa na %túdium
ekonomiky zahrani"ného obchodu a na %tú#
dium jazykov. Prijali ma na obidve vysoké
%koly. Rozhodla som sa pre Filozofickú fakultu
UK, odbor francúz%'na – nem"ina.

Po ukon!ení %túdia jazykov nasledovala inter$
ná a%pirantúra na Katedre románskej, klasic$
kej a semitskej filológie a napokon u vás
nastal obrat smerom k "urnalis#ke, ktorej sa
venujte dodnes. (o stálo za va%ím rozhodnu$
&m venova+ sa tomuto odboru a pre!o ste sa
zamerali práve na dejiny novinárstva?
Po skon"ení internej a%pirantúry som rok pô#
sobila na katedre románskej, klasickej a semit#
skej filológie ako odborná asistentka. Po"as

normalizácie v%ak do%lo k zredukovaniu %túdia
západn!ch jazykov a k zni)ovaniu po"tu pra#
covníkov na západn!ch filológiách. Opä* zasia#
hol osud. Od b!valej spolub!vajúcej som sa
dozvedela o vo$nom  mieste vo vtedaj%om Ka#
binete teórie a dejín )urnalis'ky. Do kabinetu
som nastúpila ako vedecká pracovní"ka v júli
1979. Po absolvovaní stá)i vo vybran!ch prin#
tov!ch a elektronick!ch médiách som sa zapo#
jila do závere"n!ch prác na Malej encyklopédii
)urnalis'ky. Neskôr som sa stala vedúcou (mu,
ktor! spracoval %es*jazy"n! Terminologick!
slovník )urnalis'ky, ktor! vy%iel vo vydava#
te$stve Alfa v roku 1989. V tom "ase som u)
pracovala na pozícii samostatnej vedeckej pra#
covní"ky a bol mi priznan! 2. atesta"n! stupe&.

A pre!o dejiny "urnalis#ky? 
Po reorganizácii %túdia )urnalis'ky na na%ej
katedre a vypracovaní nov!ch u"ebn!ch
plánov, pri ktor!ch vzorom bolo %túdium )ur#
nalis'ky na renomovan!ch európskych a ame#
rick!ch univerzitách, som v roku 1991 na
po)iadanie prof. Juraja Vojteka, CSc. a doc. Lu#
bo%a ,ef"áka, CSc. pre%la na pozíciu odbornej
asistentky a za"ala som sa venova* dejinám
)urnalis'ky. Najskôr i%lo len o dejiny fran#
cúzskej a nemeckej )urnalis'ky, po odchode
vy%%ie uveden!ch kolegov do dôchodku mi
pribudli aj dejiny anglickej a americkej )urnalis#
'ky a napokon aj dejiny slovenskej )urnalis'ky.
V sú"asnos' predná%am aj históriu reklamy,
a vediem kurzy Osobnos' svetovej a Osob#
nos' slovenskej publicis'ky a od %kolského
roku 2012/2013 aj Mediálne systémy krajín
Európskej únie.

Ro!níky sa menia, ale zau"ívané %ta#s#ky
nie – %tuden# minimálne na prvom termíne
skon!ia hlboko pod úrov*ou va%ich o!akáva$
ní. Doká"e vás to e%te rozhneva+, alebo u" to
vnímate ako sú!as+ pracovného koloritu?
Bola by som ve$mi zl!m pedagógom, keby
som sa uspokojila s takouto situáciou a vníma#
la ju ako sú"as* pracovného koloritu. Vysoké
"ísla neúspe%ného prvého termínu z dejín sve#
tovej )urnalis'ky v prvom ro"níku pod$a m&a
súvisia skôr s t!m, )e si %tuden' e%te nezvykli
na vysoko%kolsk! spôsob %túdia. Ur"it!m han#
dicapom je aj to, )e %túdium dejín svetového
novinárstva bolo zredukované na jednu dvoj#
hodinovku t!)denne. V druhom ro"níku pri
Dejinách slovenského novinárstva, kde máme
dve dvojhodinovky, sa podobn! problém
spravidla nevyskytuje.

Okrem bra#slavskej katedry pôsobíte aj na
univerzite v Ru"omberku. Pre!o ste sa roz$
hodli pôsobi+ na dvoch akademick'ch pô$
dach? Je toto miesto vá%mu srdcu bli"%ie,
ke)"e pochádzate z Liptova? Nie je pre vás
neustále cestovanie vy!erpávajúce?
Ke. sa na Katolíckej univerzite v Ru)omberku
zakladala )urnalis'ka, oslovil ma vtedaj%í de#
kan Filozofickej fakulty, prof. Imrich Va%ko, CSc.,
"i by som pri formovaní katedry nepomohla.

Hoci som vä"%inu )ivota pre)ila v Bra'slave,
na korene som nezabudla. Na ru)omberskej
katedre pôsobím na polovi"n! úväzok. Neces#
tujem teda tak "asto, aby ma to vy"erpávalo.
S Katedrou )urnalis'ky FF KU v Ru)omberku
máme ve$mi dobre rozvinutú spoluprácu
v oblas' pedagogickej, vedeckov!skumnej
a spolo"ne par'cipujeme aj na vydávaní Otá#
zok )urnalis'ky, "asopisu pre teóriu, v!skum
a prax masmediálnej komunikácie.

Skúmaním dejín spoznáva !lovek cel' svet
a pomáha mu to utvára+ si názory a obraz
o sú!asnom dianí. Ako vy vnímate pozíciu
sú!asnej "urnalis#ky opro# minulos#?
Zále)í na tom, "o chápete pod minulos*ou.
Ak pod minulos*ou rozumiete obdobie rokov
1948 a) 1989, zmeny sú prirodzene ve$mi pozi#
(vne. Máme slobodu tla"e, duálny systém,
nov! mediálny zákon, e'ck! kódex a tak .alej.
Obsahová ponuka je "oraz pestrej%ia, technika
"oraz dokonalej%ia. Zále)í od recipienta, "i si
vyberie „infos“ alebo „infotaiment“, mienku
alebo senzáciu. Zarmucuje ma len finan"ná
kríza, ktorá u) nieko$ko rokov su)uje Európu
a nevyhla sa jej ani mediálna sféra.

Patríte k najvä!%ím slovensk'm osobnos#am
v rámci vá%ho odboru, ale stálo vás to obrov$
ské mno"stvo práce a celé roky strávené pri
historick'ch prame*och. (o v%etko vás mo#$
vovalo a mo#vuje venova+ sa vede v takom
rozsahu a !o v%etko ste museli vede obetova+?
Ako som za"ala vyu"ova* dejiny )urnalis'ky,
som u) ozrejmila. Nepatrím k pedagógom,
ktorí sa uspokoja s predná%aním z cudzích
skrípt. V)dy som sa sna)ila a sna)ím sa aj dnes
texty svojich cten!ch predchodcov i svoje vlast#
né po"as predná%ok o)ivova* nov!mi uká)kami
z historickej tla"e "i literárnych diel. Potrebu
kon'nuálneho vzdelávania nepova)ujem za
obe*. A osobnos*, to nechám na posúdenie
in!m.

Na aké najzaujímavej%ie miesta vás va%a prá$
ca zaviedla? V !om spo!íva va%a spolupráca
s vedcami zo zahrani!ia?
Do kni)níc v Parí)i, Viedni, Brémach, Regens#
burgu; do Gutenbergovho múzea v Mainzi, ale
aj do Archívu mesta Bra'slavy, ke. e%te sídlil
v Starej radnici. Moja spolupráca s vedcami zo
zahrani"ia spo"ívala a spo"íva v organizovaní
konferencií, resp. v recipro"nej ú"as' na kon#
ferenciách, zostavovaní zborníkov, organizo#
vaní v!menn!ch predná%ok pre posluchá"ov,
v par'cipácii na spolo"nom v!skume, v práci
na spolo"n!ch publikáciách. 

Plánujete si od vedeckej !innos# jedného
d*a defini&vne odd'chnu+ a máte vyhliad$
nutého prípadného nástupcu?
Ur"ite áno. Ka)dého z nás jedného d&a "aká
„posledná predná%ka“, posledn! riadok
rukopisu. A nástupca? Dúfam, )e sa ním stane
"lovek, pre ktorého – tak ako pre m&a – peda#
gogická a vedeckov!skumná práca budú nie#
len povolaním ale predov%etk!m poslaním.

Tomá% Hallon
Foto: archív Danu%e Sera5novej

Pani profesorka Serafínová mala k !urnalistike blízko e%te po#as
strednej %koly, ale akademickú cestu k novinárstvu si na%la a!
po ukon#ení %túdia cudzích jazykov. Okolnosti ju na za#iatku
90. rokov priviedli k dejinám !urnalistiky a skúmanie historic-
k"ch periodík nap0'a jej pracovn" !ivot a! dodnes. V rámci tohto
odvetvia patrí k najvä#%ím slovensk"m osobnostiam a v*aka
svojej vedeckej práci si v roku 2010 vyslú!ila najvy%%í akade-
mick" titul.
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Lubo! 'ef"ák

Ako sa právnik dostal k "urnalis#ke? Bude to
zrejme zaujímav' príbeh...
Právo som skon"il v Bratislave v roku 1952
a rok predt!m pri%li za mnou, )e "i nechcem
by* fakultn!m tajomníkom na Filozofickej fa#
kulte UK. Súhlasil som, a tak ma osud predur#
"il, aby som bol i pri zrode %tudijného odboru
pre )urnalistov. Spomínam si na to ve$mi )ivo:
sedeli sme s dekanom, docentom Michalom
Chorváthom, bol publicista a známy literárny
kritik, novinár"ina mu teda cudzia nebola,
s docentom Daliborom Krnom, s profesorom
Mikulá%om Bako%om a ani mne nebola )urna#
lis'ka $ahostajná, rád a "asto som publikoval.
V!sledkom bolo zalo)enie katedry novinárstva
a knihovedy, dva nové %tudijné odbory na %ko#
le zlú"ené do jednej katedry. Písal sa rok 1952
a katedra pre)ila v nezmenenej podobe a) do
roku 1960, ke. sa )urnalis'ka vydala svojou
cestou a knihoveda svojou. Nerozi%li sa v zlom –
za t!ch osem rokov sa personálne vybudovali
a mohli sa osamostatni*. 

Aby sme rozhovor nezmenili na u!ebnicu
histórie, pozrime sa, kde ste boli vy. U" ste na
katedre u!ili?

Ja som za"al na katedre u"i* z inicia(vy docen#
ta Klime%a externe problema'ku %tátu a práva
v roku 1953.

.tát, právo a za!iatok pä+desiatych rokov.
Jedno akosi vylu!uje druhé. Museli ste si
dáva+ pozor na ka"dé slovo?
V tom "ase by* na univerzite malo mnoho
v!hod! 1lovek sa tam mohol vyjadrova* slo#
bodnej%ie ne) kdeko$vek inde. Tvrdím, )e som
predná%al rela(vne slobodne a ako dôkaz pri#
dám, )e v tomto "ase som napísal a vydal aj
skriptá s touto problema'kou. V druhej polo#
vici pä*desiatych rokov som zalo)il a predná%al
i nov! predmet, tla"ové právo a neskôr sa k ne#
mu pridala novinárska e'ka. Vcelku logicky
som sa teda neskôr stal aj otcom právnej ko#
misie, ktorá vznikla pri vtedaj%om Slovenskom
zväze novinárov. 

Ste v%ak aj otcom ná%ho prvého tla!ového
zákona z polovice %es+desiatych rokov...
Dr)al som sa svojej pôvodnej profesie a usilo#
val som sa ju sk4bi* s novinár"inou. Bolo to po#
trebné, ve. napríklad za"iatkom %es*desiatych
rokov u nás e%te neexistoval tla"ov! zákon, a to,
"o sa chcelo na tla"ov! zákon podoba*, vychá#
dzalo z uhorského práva... Pracoval som teda
na tla"ovom zákone, v roku 1965 sa dostal na
rokovanie parlamentu a sám som sa "udoval,
ako $ahko pre%iel. Asi preto, )e, ako sa neskôr
hovorilo, plne ho podporilo tla"ové oddelenie
ÚV KS1, a to bolo v t!ch "asoch „prelezené re#
vizionistami a in!mi )ivlami“, "i)e $u.mi, ktorí
chápali, )e tak!to zákon potrebujeme a pod#
porili ho. Nu) a parlament potom tak!to ná#
vrh zákona automa'cky schválil. Musím sa po#
chváli*, asi bol naozaj dobr!, preto)e o &om pí#
sali aj v New York Times, tvrdiac, )e bol naj#
lep%í v celom b!valom socialis'ckom tábore.
V%ak mi to aj neskôr ot4kli o hlavu...

Mám tomu rozumie+ tak, "e aj ako novinár
ste boli právnik? Ni!omu inému ste sa neveno$
vali?
To by bol prive$k! luxus. V roku 1960 u) na ka#
tedre )urnalis'ky pracovalo asi desa* $udí, ale
stále niektoré predmety ch!bali. A ako pribú#
dali, pribúdalo aj mojej práce. Predná%al som
napríklad aj „systém PMIP“, skratka pre pro#
striedky masovej informácie a propagandy, ako
sa to vtedy volalo. A ke. sa medzi u"ite$ov de#
lili dejiny )urnalis'ky, najnov%ia história tej slo#
venskej po roku 1945 pripadla mne.

(o vám priniesol osudov' rok 1968?
Osudov! pre nás bol najmä rok 1970, ke. sa
za"ali obrovské "istky. Ako som povedal, vytvo#
ril som nov! tla"ov! zákon, Ameri"ania ma za&
pochválili, naopak súdruhovia ma vyhlásili za
pro'socialis'ckého pravicového oportunistu,
revizionistu a ani neviem "o e%te. V súvislos'
so zákonom som ve$a publikoval o slobode tla#
"e, a to mi zrátali. Ale nebol som sám. Z desia#
'ch u"ite$ov katedry vyhodili pia'ch, trom
zastavili .al%í profesijn! postup. 

Kde ste pracovali?
Na katedru v tom "ase pri%iel profesor +udovít
Jacz a zalo)il Kabinet teórie a dejín )urnalis'#
ky, nové vedeckov!skumné pracovisko. M&a
prijal za administra(vnu silu, hoci som v roku
1968 u) mal habilitáciu na docenta, jednomy#
se$ne som pre%iel v tajnom hlasovaní vedeckej
rady, ale nakoniec mi ju aj tak minister %kolstva
nedal. Pracoval som na prvej "eskoslovenskej
Malej encyklopédii )urnalis'ky, spracoval som
do nej stovky hesiel, ale v 'rá)i by ste ma h$a#
dali márne. Mal som zákaz "oko$vek publiko#
va*. Ale smel som d!cha* univerzitn! vzduch!

Ako dnes hodno&te sedemdesiate a osemde$
siate roky?
Boli to dos* absurdné roky. 3urnalis'ka sa sta#
la ve$mi v!znamn!m odborom, dokonca bolo
po"u* úvahy, )e potrebujeme samostatnú Fakul#
tu )urnalis'ky. Nakoniec sa to v%ak zastavilo
v rámci filozofickej fakulty pri troch katedrách –
Katedre periodickej tla"e a agentúrneho spra#
vodajstva, Katedre teórie a dejín )urnalis'ky,
Katedre rozhlasovej a televíznej )urnalis'ky.
Dovedna na nich bolo okolo tridsa* pedagó#
gov. A obsah %túdia? Nu), kvan'ta %túdia %la
na úkor kvality, pribudlo mnoho aj nezmysel#
n!ch informácií, ktoré museli %tuden' nasáva*.
Uvo$nenie sa dalo cíti* a) koncom osemde#
siatych rokov, ke. aj m&a preradili z miesta
administra(vnej sily na pozíciu vedeckého pra#
covníka. Kvalifikáciu, napriek neuznanej do#
centúre, som mal, bol som CSc. A ako vedeck!
pracovník som sa do"kal aj roku 1989.

A potom pri%la chví,a, ke) ste sa smeli znova
postavi+ pred %tudentov a predná%a+. Nemali
ste strach? Po dvadsia#ch rokoch...
Samozrejme, )e som mal obavy. Po t!ch dvad#
sia'ch rokoch som za"ínal znova a mal som po
%es*desiatke. E%te inak: zostávalo mi pä* rokov
do dôchodku. Kládol som si otázku – stojí ' to
vôbec za to? A odpovedal som si: stojí! V)dy
som ve$mi rád u"il. Na jar roku 1990 ma oficiál#
ne rehabilitovali, získal som docentúru a s po#
citom zados*u"inenia som sa vrhol do práce.
Nebolo jej málo, u"il som mediálne právo a e'#
ku, najnov%ie dejiny slovenskej )urnalis'ky po
roku 1945, úvod do %túdia )urnalis'ky, najstar#
%ie dejiny anglickej a americkej )urnalistiky,
diplomov! seminár... Aj ke. neskôr externe,
u"il som a) do svojej osemdesiatky. A) dovte#
dy, k!m ma nezradilo zdravie.

Ke) u" vyratúvame va%e zásluhy, nedá sa ne$
spomenú+ vá% kódex novinárskej e#ky...
Áno, dal som dokopy aj prv! Kódex novinár#
skej e'ky pre Slovensk! syndikát novinárov,
ktor! schválili na svojom prvom sneme.

Jedno je v%ak kódex a druhé jeho dodr"iava$
nie v praxi. Ak' je vá% názor na sú!asnú e#ku
novinárov a na mediálne právo na Slovensku?
3ia$, ve$mi ve$a e'ck!ch zásad sa vôbec nedo#
dr)iava. Nu) a pokia$ ide o mediálne právo, od#
zrkad$uje celkové dodr)iavanie zákonnos' v kra#
jine. Mám pocit, )e dnes o v%etkom rozhoduje
vydavate$.

Peter Kubínyi
Foto: Peter Leginsk'

&túdium na právnickej fakulte v Brne za#ínal v tom istom roku,
ke* zví$azila proletárska revolúcia nad zdrav"m rozumom, teda
v roku 1948. Do práce nastúpil za#iatkom $a!k"ch pä$desiatych
rokov. Po krátkom nad"chnutí sa #erstvého vzduchu koncom
60. rokov pri%la studená sprcha, vyhodili ho z katedry, zakázali
mu u#i$ a a! do roku 1990 sa s viacer"mi vedeck"mi titulmi o(-
ciálne !ivil ako odborn" pracovník, teda administratívna sila.
Mal vy%e %es$desiat rokov, ke* ho rehabilitovali a on sa opä$
postavil pred %tudentov. Jeden zo zakladate)ov dne%nej Katedry
!urnalistiky Filozo(ckej fakulty Univerzity Komenského,
doc. JUDr. Lubo% &ef#ák, PhD.

Prv$ nosite' novinár-
skej ceny Mercurius
Veridicus ex Slovakia
za celo"ivotné dielo.
Pán u#ite' Lubo! *ef#ák
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Boris Droppa

Po revolúcii v novembri 1989, a tá bola ostrá,
nie taká ne)ná, ako sa vidí dnes nielen na ná#
mes'ach, fakulte i na celom odbore, sa tri ka#
tedry scvrkli opä* na jednu a kabinet prestal
existova*. Len my sme na.alej sedeli opro'
sebe a ná% denn! re)im ur"oval rozvrh. Okrem
denného %túdia to bolo %túdium popri zamest#
naní na domácej pôde i v konzulta"n!ch stredi#
skách v Ko%iciach a Banskej Bystrici, dvojro"né
postgraduálne %túdium )urnalis'ky pre novi#
nárov, absolventov in!ch vysok!ch %kôl, za"iat#
kom osemdesiatych rokov ve"erné mimoriadne
%túdium )urnalis'ky pre nadan!ch %tudentov
in!ch vysok!ch %kôl. Nedostávali sme plat len
tak. A roky utekali a medzit!m sa diali prevrat#
né zmeny a dejú sa podnes. 

S Borisom sa ka)dodennos* i ve$ké veci pre#
)ívali $ah%ie, lebo ich vedel bra* s humorom
i nadh$adom, jednoducho z tej lep%ej stránky. 

Narodil sa 8. Júna 1934 v Ko%iciach. Pre)il
tam len rané detstvo, lebo rodina sa po vie#
denskej arbitrá)i, ke. Ko%ice pripadli horthyov#
skému Ma.arsku, nar!chlo a nakrátko pres*a#
hovala do Banskej Bystrice a potom natrvalo
do Bra'slavy. Tu chodil do základnej %koly i na
gymnázium. Maturoval v roku 1953. Potom,
"o v roku 1952 vznikol na Filozofickej fakulte

UK %tudijn! odbor novinárstvo, vybral si ho.
Vy%tudoval novinárstvo a sloven"inu a v roku
1958 promoval. U) po"as %túdia pracoval v "a#
sopise Po)iarnik. Po skon"ení vysokej %koly bol
jedn!m zo zakladajúcich "lenov bra'slavské#
ho Ve"erníka, odkia$ pre%iel do redakcie Prav#
dy na oddelenie vedy a techniky. Prerazil,
získal ceny...

Na katedre predná%al najprv externe a ke.
bol prinúten! redak"nú prácu opus'*, pri%iel
natrvalo. A s vrúbikom to nemal jednoduché.
Hoci sp4&al v%etky podmienky, stranícke orgá#
ny mu dovolili obháji* kandidátsku prácu a)
v roku 1986 a za docenta sa habilitoval po
ne)nej revolúcii v roku 1990.

Jeho predná%ky z.aleka nemali such! aka#
demick! ráz. Okore&oval ich v'pn!mi postreh#
mi, bonmotmi, ne"akan!mi prirovnaniami.
,tuden' sa nenudili a mali ho úprimne radi.
Orientoval sa na problema'ku stvár&ovania
a popularizácie vedecko#technickej tema'ky,
metodiku tvorby )urnalis'ck!ch prejavov,
heuris'cké aspekty )urnalis'ky, grafickú
úpravu periodík.  

Predmetom, ktoré predná%al, zodpovedá aj
jeho publika"ná "innos*, kde nachádzame 28
polo)iek – skriptá, %túdie, odborné "lánky.
Skriptá nesú názov Stvár&ovanie vedeckotech#
nickej tema'ky v novinách (SZN, 1984), Vedec#
kotechnick! rozvoj a )urnalis'ka (UK, 1992),
Spôsoby sprístup&ovania odborn!ch obsahov
verejnos' (UK, 1992). Zo %túdií spome&me as#
po& 'eto: Mnohorozmern! potenciál úvodu
a záveru novinárskeho textu (Otázky )urnalis#
'ky, 1991, ". 1), Pro'$ahlé spôsoby stvár&ova#
nia a tlmo"enia obsahov (Otázky )urnalis'ky,
1996, ". 2), Funk"ná príbuznos* "ela správy
a úvodu novinárskeho "lánku (3urnalis'ka XXV#
#XXVI, 2001). I z t!chto vybran!ch uká)ok si
mô)eme urobi* obraz o jeho odbornej publi#
ka"nej "innos' a podobné zameranie a charak#
ter majú i 'e, ktoré vy%li dávnej%ie. Vyzna"ujú
sa serióznos*ou, h4bkou aj originalitou poda#
nia a %t!lu a majú "o poveda* aj dnes. 

V )ivote zvä"%a celkom dobre vysta"íme
s jednou profesionálnou %pecializáciou, hoci
ako novinári. Môj dlhoro"n! kolega tak! ani
z.aleka nebol. Na prvom mieste treba spome#
nú* texty piesní a  hudbu vôbec. Jeho tvorba

v tejto oblasti je neoby"ajne rozsiahla a aj
úspe%ná. Má vy%e 500 textov piesní, %ansónov
%irokého )ánrového a tema'ckého spektra pre
divadlá, rozhlas, televízne a divadelné hry, mu#
zikály a operety, tvoril pre súbory.

Z piesní, pod ktoré sa podpísal, spome&me
aspo& piese& Mamulienka moja (spievala Da#
rina La%"iaková), Mama (spieval Ivan Krají"ek),
Na srdci mi hraj (spieval Karol Ducho&), Pre
m&a má dar len Harlem (spievala Jana Kociano#
vá). Rovnako v%ak by sme si mohli pripomenú*
i mnohé .al%ie.

V posledn!ch rokoch sa venoval tvorbe pre
de', písal básni"ky a uverej&oval ich v detsk!ch
"asopisoch. Prvá kni)ka bola pre vnuka Mi%ka
a niesla názov Koník z Poník a Cvikly na bicykli
a hne. mala úspech. Dostal za &u cenu Bibia#
ny a bola zaradená do medzinárodnej kni)ni#
ce pre de' a mláde) v Mníchove. Nasledovali
.al%ie, celkom posledné vy%li po jeho smr' za
pomoci rodiny pri v!bere ver%ov, korektúrach,
grafickej úprave.

3e bol ak(vny na pôde novinárskej organizá#
cie, v rôznych odborn!ch komisiách a i na fa#
kulte, bolo pre neho prízna"né. Spolu sme tak#
to odkrú'li pár rokov vo v!bore ROH, kde bol
tajomníkom. Zvládal to v%etko jedno popri
druhom.

Mal neoby"ajne silne rozvinuté rodinné cíte#
nie. Man)elka, doc. PhDr. +ubica Droppová, CSc.,
u"ila na katedre etnológie a kultúrnej antropo#
lógie a nedalo ve$a námahy zis'*, "o pre neho
znamená a ako si ju c( a vá)i. Ka)d! de& pre)í#
val s dcérou Zojou a do detsk!ch rokov sa vra#
cal s vnukom.

Bol najstar%í zo súrodencov. Otca zamestna#
nie na )eleznici, na mostnom obvode, odvádza#
lo i na dlh%í "as z domu a matka bola dlhodobo
na lie"ení v Tatrách. Prevzal na seba staros*
o brata a sestru, ke. bolo treba, najmä ses#
tra bola ove$a mlad%ia. A tak vyrástli v súdr)#
nú a ambicióznu rodinu. Brat, Ing. arch. Virgil
Droppa, sa stal známym architektom a má dos#
ta* cenu Emila Bellu%a za celo)ivotné dielo.
Sestra, RNDr. Zdenka Ruiselová, CSc., pracuje
v SAV. Venuje sa v!skumu.

Do rodiny man)elky sa mu $ahko otvorili
dvere, ke. o"aril babi"ku a tá mala ve$ké slovo.
Svokor ho prijal ako prvého syna, lebo doma
boli len tri dcéry. Boris ho "asto spomínal, ke.
za"al ma* problémy so zdravím. 

Doc. PhDr. Boris Droppa, CSc. miloval hory
a ly)ova"ku a druhou polovicou srdca bol v Ja#
rabej a potom na Tureckej, na chate. Sníval
o tom, ako si tam bude u)íva* ako dôchodca.
Nevy%lo to. Zomrel 26. júna 2004. 

Ke. som sa op!tal jeho man)elky, doc. PhDr. +u#
bice Droppovej, CSc., ktoré vlastnos' sa jej na
&om najviac pá"ili, povedala, )e ve$a vedel a "í#
tal a ke. sa do nie"oho zahryzol, vedel vydr#
)a*. A na otázku, "o by po &om mal zdedi* ich
vnuk, mi dala odpove., )e humor a )e ho aj,
chvalabohu, zdedil.

Bol, ako sa vraví, k $u.om. Rozumel )ivotu,
vedel, o "om je, mal ho rád a dobre chápal, po#
vedané jeho slovami, kde je sever.

Na ná%ho dlhoro"ného kolegu sa jednodu#
cho nedá zabudnú*.

Doc. PhDr. .tefan Ve,as, CSc.
Foto: archív 3ubice Droppovej

Mal "ivot rád

Keby sa raz niekto pustil do písania romá#
nu o na%ej epoche a z ná%ho prostredia, 
doc. PhDr. Boris Droppa, CSc. by v &om pokoj#
ne mohol by* prototypom hlavného hrdinu.

Stalo sa, )e sme sa ocitli ved$a seba a zdie#
$ali spolo"n! osud od za"iatku roka 1974 do
polovice roku 2000, nie"o vy%e %tvr* storo"ia.
Krátko na jednej katedre novinárstva, potom
sa rozrástla na tri a pribudol i kabinet teórie
a dejín (1975). Tá na%a bola katedra periodic#
kej tla"e a agentúrneho spravodajstva a od za#
"iatku ju viedol prof. PhDr. Jozef Borísek, CSc.
Z Ne%porovej sme sa "asom pres*ahovali do
vynovenej budovy po Vysokej %kole múzic#
k!ch umení na ,túrovu. To$ká prajnos* naj#
vy%%ích miest vysoko%kolskému novinárstvu
nebola v tom "ase náhodná. Aj masovokomu#
nika"né prostriedky nále)ite dr)ali pod palcom.



kalendárium

64

60 interview
Na katedre vznikla fotogaléria Focus pod vedením PhDr. Jána•
Lofaja; zanikla r. 2008.
1.10. Tri !urnalistické katedry a kabinet sa zlú#ili do jednej Kate-•
dry !urnalistiky FiF UK. 
Na katedre vznikli %tyri oddelenia: Oddelenie teórie a dejín !ur-
nalistiky, Oddelenie !urnalistickej tvorby v periodickej tla#i
a agentúrnom spravodajstve, Oddelenie !urnalistickej tvorby
v rozhlase a televízii, Oddelenie propagácie.
Vedúcim katedry sa stal prof. Juraj Vojtek.•
Popri jednoodborovom vzniklo na katedre aj dvojodborové %tú-•
dium !urnalistiky v kombinácii napr. s politológiou, religionis-
tikou, anglistikou a amerikanistikou, s *al%ími (lológiami a pod.
1. – 2.10. Slovensko-americké kolokvium /urnalistika a v"u#ba•
!urnalistiky v demokratickej spolo#nosti; vy%iel zborník v angli#-
tine a v sloven#ine.  
29. – 30.10. Rakúsko-slovensk" seminár Nové smery vo v"cho-•
ve novinárov a v masovej komunikácii; vy%iel zborník v nem#ine
a v sloven#ine.
V novembri v Maastrichte bolo za pridru!en"ch #lenov Európskej•
asociácie vzdelávania v !urnalistike EJTA (European Journalism
Training Association) prijat"ch 8 %kôl z krajín strednej a v"chod-
nej Európy, vrátane K/ FiF UK v Bratislave.
1993
Katedra podpísala zmluvu o spolupráci so Slovensk"m syndiká-•
tom novinárov (SSN). 
V priestoroch katedry za#alo pôsobi$ Centrum nezávislej !urna-•
listiky, jeho sú#as$ou bola kni!nica The Freedom Forum. 
V LS za#alo vysiela$ %tudentské rádio Zóna na frekvencii Rádia•
Ragtime; technické vybavenie zabezpe#il International Media
Fund, New York (USA).
Na katedre hos$ovali americkí pedagógovia: Maureen Nemec-•
ková (Fulbrightova nadácia), prof. George Kennedy.
&tudenti za#ali vydáva$ internetové periodikum Na%e slová•
o udalostiach na Slovensku v sloven#ine a v angli#tine pod ve-
dením prof. Jana Georga Frajkora z Carletonskej univerzity,
Otawa, Kanada.
1994
Gesciu nad internetov"m periodikom Na%e slová prevzala•
doc. PhDr. Svetlana Hlav#áková, PhD. (Na%e slová prestali vy-
chádza$ r. 2001.)
Katedra sa zapojila do %tudentského printového, rozhlasového,•
televízneho a internetového projektu Euroreportér v rámci pro-
jektu Európskej asociácie vzdelávania v !urnalistike.
V ZS za#alo vysiela$ internetové rozhlasové vysielanie %tudentov•
katedry Rádio Academica.
1995
Promovali poslední absolventi dia)kového %túdia !urnalistiky•
popri zamestnaní, nahradilo ho externé %túdium.
V rámci katedry !urnalistiky vzniklo dvojodborové magisterské•
%túdium propagácie, nahradilo bakalárske %túdium propagácie.
1996 
Akreditované doktorandské %túdium v odbore Teória a dejiny !ur-•
nalistiky (PhD., interné 6-semestrálne, externé 10-semestrálne).
Katedra propagácie pod vedením doc. Pavla Hor'áka sa od#le-•
nila od katedry !urnalistiky, od októbra 2000 pôsobí pod náz-
vom Katedra marketingovej komunikácie.
Doc. Juraj Vojtek vymenovan" prezidentom SR Michalom•
Ková#om za profesora. 
1997 
15.-16.5. Slovensko-%vaj#iarske mediálne fórum Mediálne prá-•
vo a mediálna etika – na pomoc #i na preká!ku? (Medienrecht
und Medienethik – Hilfen oder Hurden?); za podpory %vaj#iar-
skej vlády vy%iel rovnomenn" zborník. 
Európska asociácia vzdelávania v !urnalistike EJTA vydala pub-•
likáciu: Ami Lönnrothová. Journalism Training in Europe 1997
(Sittard : EJTA/AEFJ, 1997. 207 s.). Hodnotí %tudijné programy
68 európskych novinárskych %kôl, z ktor"ch ôsmim venovala
zv"%enú pozornos$, medzi nimi aj K/ FiF UK ako jedinej z trans-
formujúcich sa krajín.
Doc. Andrej Tu%er vymenovan" prezidentom SR Michalom•
Ková#om za profesora. 

1998
26.2. Slovensko-rakúsky seminár /urnalistika na prahu tretieho•
tisícro#ia; za podpory Rakúskeho in%titútu pre v"chodnú a juho-
v"chodnú Európu vy%la rovnomenná publikácia. 
26.6. vedecká konferencia k 45. v"ro#iu vzniku katedry Curricu-•
lum Katedry !urnalistiky FiF UK v národnom a európskom kon-
texte.

1999
Vy%la publikácia u#ite)a katedry: •
Tu%er, Andrej. Ako sa robia noviny. Bratislava: SOFA, 1999. 219 s.

2000
Vedúcim Katedry !urnalistiky FiF UK sa stal doc. Jozef Vatrál. •
Katedra !urnalistiky FiF UK bola za riadneho #lena EJTA prijatá•
na v"ro#nej konferencii Európskej asociácie vzdelávania v !ur-
nalistike (EJTA) v Cardi2e.
Darovacou zmluvou katedra získala 20 po#íta#ov od EDS, s.r.o.•
z Prahy, #o umo!nilo dobudova$ po#íta#ovú u#eb'u a vybavi$
po#íta#mi pracovne pedagógov s pripojením na internet. 
Zmenilo sa #lenenie katedry, oddelenia nahradili tri sekcie: Sek-•
cia teórie a dejín !urnalistiky (vedúci PhDr. Samuel Bre#ka), Sek-
cia periodickej tla#e a agentúrneho spravodajstva (vedúca
PhDr. Mária Follrichová), Sekcia rozhlasovej a televíznej !urna-
listiky (vedúci PhDr. Imrich Jen#a).
Za#alo sa 10-semestrové kreditové magisterské %túdium !urna-•
listiky (prv" stupe' Bc., 6-semestrálny, druh" stupe' Mgr., 4-se-
mestrálny), zalo!ené na princípoch Európskeho systému preno-
su a akumulácie kreditov (ECTS).

2001
Premiéra (lmu u#ite)a katedry Mgr. art. Marko &kopa Rómsky•
dom.
ARD darovalo technické vybavenie analógového rozhlasového•
%túdia.
Pri príle!itosti 80. v"ro#ia zalo!enia FiF UK dekan udelil•
pamätnú medailu prof. Jurajovi Vojtekovi, prof. Andrejovi Tu%e-
rovi, doc. Petrovi Balá!ovi, doc. Lubo%ovi &ef#ákovi a doc. Joze-
fovi Vatrálovi.
Za#iatok vyu!ívania Intranetu na vnútrokatedrovú komunikáciu.•

2002 
Vy%la monogra(a:•
Hlav#áková, Svetlana. Agentúrna !urnalistika. Bratislava: UK,
2002, 192 s.
Realizoval sa fakultn" v"skum Obraz !urnalistickej profesie•
a zmeny v odbornej príprave !urnalistov (vedúca tímu doc. Ele-
na Hradiská).
Katedra získala grant VEGA na roky 2003 a! 2005 s projektom•
Vplyv nov"ch informa#n"ch technológií na vydávanie tla#e a na
prácu novinárov printov"ch médií (vedúci PhDr. Samuel Bre#ka).
Premiéra dokumentárneho (lmu u#ite)a katedry PhDr. Igora•
Dobi%a Z labyrintu sveta do raja du%e k 100. v"ro#iu narodenia
Kolomana Sokola. 
V decembri si Katedra !urnalistiky FiF UK si pripomenula 50. v"-•
ro#ie svojho zalo!enia. 
3.12. tla#ová beseda k jubileu katedry v Centre nezávislej !urna-
listiky.  
4.12. vernisá! fotogra(í absolventov katedry v Galérii Focus pod
názvom Absolventi !urnalistiky.
5.12. prezident SR Rudolf Schuster prijal pri príle!itosti 50. jubi-•
lea zástupcov katedry a jej hostí zo slovensk"ch a zahrani#n"ch
!urnalistick"ch %kôl. 
6.12. medzinárodn" seminár k 50. v"ro#iu kon%tituovania uni-•
verzitného %túdia !urnalistiky na Slovensku Stav novinárskej
profesie a nové nároky na prípravu novinárov v krajinách V4.
Slávnostná recepcia k 50. v"ro#iu zalo!enia katedry, Moyzesova
sie' FiF UK. 
Obnovená tradícia „katedrálok“. •

2003 
Skon#il posledn" ro#ník 4-ro#ného jednoodborového magister-•
ského %túdia !urnalistiky. 
Skon#il posledn" ro#ník 5-ro#ného dvojodborového magister-•
ského %túdia !urnalistiky.

Dohoda o spolupráci s Nadáciou Penta, realizácia projektu Zá-•
klady ekonómie v !urnalistickej praxi.
Seminár pri príle!itosti 75. narodenín doc. Petra Balá!a: Jazy-•
kové dimenzie !urnalistickej komunikácie.
Konali sa odborné semináre so zahrani#nou ú#as$ou:•
prof. Dr. Paul Twaroch, predseda Rakúskej tla#ovej rady; Michael
Frank z Nemecka; Anton Gattnar z Rakúska; dr. Brigitte Wolfová
z ORF.

2004 
Vy%li publikácie u#ite)ov katedry:•
Hlav#áková, S. Etiketa a protokol. Bratislava: UK, 2004, 189 s.
Jen#a, I. Rozhlasové spravodajstvo. Bratislava: X Art spol, 2004,
166 s. 
Serafínová, D. – Vatrál, J. Pressburger liebste Waren & Dienste :
Wiener und weitere Annoncen in der Pressburger deutsch-
sprachichen Presse 1870 bis 1918. Bratislava: SNM-Múzeum
karpatsk"ch Nemcov, 2004, 176 s. 
31.3. ukon#ilo svoju #innos$ Centrum nezávislej !urnalistiky.•
27.9. sympózium Sedem hlavn"ch !urnalistick"ch hriechov.•
2.-26.11. semináre a workshopy so zahrani#nou ú#as$ou:•
Vzdelávanie profesionálnych novinárov na Slovensku. Investi-
gatívna !urnalistika. Organizátori: katedra !urnalistiky a Euro-
pean Consultants Organisation (ECO), Brusel.
Dohoda o spolupráci s Ringier Slovakia.•
Za#iatok spolupráce s Nadáciou Konrada Adenauera.•

2005
Katedra získala akreditáciu %tudijného programu !urnalistika•
pre bakalársky a magistersk" stupe'. 
U#itelia katedry vydali publikácie:•
Dobi%, Igor. Dokumentárny (lm: História, teória, realizácia.
Bratislava: UK, 2005, 168 s.
Chudinová, Eva – Lehoczká, Viera. Základy teórie rozhlasovej
!urnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie. Trnava:
UCM, 2005. 230 s. 
Premiéra (lmu u#ite)a katedry Mgr.art. Marka &kopa Slávnos$•
osamelej palmy (re!isér a producent (lmu). Cena Mura d´Oro
na 5. Medzinárodnom festivale (lmov o umení v Bergame 2006.
Ukon#en" prieskum novinárskej profesie pre SSN, publikovanie•
v"stupov v Otázkach !urnalistiky. 
Ú#as$ #lenov katedry na medzinárodnej konferencii Problema-•
tika krajín Európskej únie v rakúskych a slovensk"ch médiách,
KU Ru!omberok.
Ú#as$ #lenov katedry na medzinárodnej konferencii Vedecko-•
v"skumné dimenzie !urnalistickej komunikácie, KU Ru!omberok.
Konferencia Otvoren" kanál Bratislava – Viede'; Ve)vyslanectvo•
Rakúska v SR.

2006
Premiéra (lmu u#ite)a katedry Mgr.art. Marka &kopa Iné svety•
(re!isér a producent (lmu). Cena divákov, 41. MFF Karlovy Vary
2006; Zvlá%tne uznanie poroty, 41. MFF Karlovy Vary 2006; Ho-
lubica za talent, 49. Dok-Leipzig 2006; Hlavná cena Eko(lm +es-
k" Krumlov 2006; Euro Media Award, Viede' 2006; Filmová uda-
los$ roka, Kinema (lm roka 2006; Igric za najlep%í slovensk"
dokumentárny (lm roka 2006; Cena Ruda Slobodu za najv"raz-
nej%í po#in v audiovízii, ude)uje LITA 2007 a i.
22. 11. vedecká konferencia so zahrani#nou ú#as$ou Médiá•
a spolo#nos$ – DNES; v rámci T"!d'a vedy a techniky na Slov-
ensku ju zorganizovala katedra v spolupráci so SSN. 
1.12. vzniklo %tudentské internetové rádio Radioaktiv a interne-•
tov" magazín Webjournal.

2007
Vedúcim Katedry !urnalistiky FiF UK sa stal doc. Ján Sand. •
U#itelia katedry vydali publikácie:•
Duchkowitsch, W. – Serafínová, D. – Vatrál, J. Dejiny slovenské-
ho novinárstva : v"voj novinárstva na Slovensku v kontexte po-
dunajskej monarchie. Ru!omberok: KU, 2007.280 s. 
Hlinková, D. Sociológia a prostriedky masovej komunikácie.
Bratislava: UK, 2007. 116 s.
Podpísaná dohoda o spolupráci so Slovensk"m rozhlasom, TASR•
a s agentúrou SITA.



Hos!ovanie: prof. Wayne Wanta z Missouri School of Journalism•
(USA), predná"ka.
Prof. Michel Mathien z Univerzity v #trasburgu (Francúzsko), hos!•
konverzatória Informa$ná spolo$nos! – m%ty a realita; organizá-
tori SSN, Francúzske ve&vyslanectvo v SR a katedra 'urnalistiky.
29.11. Vedecká konferencia s medzinárodnou ú$as!ou Perspek-•
tíva z retrospektívy, k 55. v%ro$iu zalo'enia Katedry 'urnalistiky
FiF UK; v rámci T%'d(a vedy a techniky na Slovensku zorganizo-
vala katedra v spolupráci so SSN.
Prof. Conrad Smith z University of Wyoming (USA), hos!ovanie•
na katedre september 2007 – máj 2008.
2008
17.4. medzinárodné kolokvium Európa novinárov; zorganizovala•
katedra 'urnalistiky, SSN a Francúzske ve&vyslanectvo v SR.
3.10. medzinárodná vedecká konferencia Preklad ako kultúrna•
a literárna misia; zorganizovala katedra 'urnalistiky a Katedra
slovansk%ch )lológií FiF UK. 
27.11. vedecká konferencia s medzinárodnou ú$as!ou Termino-•
lógia a (dis)komunikácia; v rámci T%'d(a vedy a techniky na Slo-
vensku zorganizovala K* v spolupráci so SSN.
2009
Vedúcou Katedry 'urnalistiky FiF UK sa stala doc. Svetlana Hlav-•
$áková.
#éfredaktorkou $asopisu Otázky 'urnalistiky sa stala doc. Danu"a•
Serafínová.
Reakreditácia "tudijného programu 'urnalistika pre bakalársky•
a magistersk% stupe(.
Na katedre hos!ovali zahrani$ní profesori a ve&vyslanci: Keith•
Eddins, chargé d´a+aires Ve&vyslanectva USA v SR; prof. Wolf-
gang Duchkowitsch z Viedenskej univerzity (Rakúsko), pred-
ná"ka  Z histórie novinárskeho "kolstva v Rakúsku; prof. Wolf-
gang Duchkowitsch z Viedenskej univerzity (Rakúsko);
prof. Vinzenzo Wyss (Zürich, #vaj$iarsko).
10. – 15.8. sa uskuto$nil 7. ro$ník Letnej "koly 'urnalistiky pre•
krajanov.
28.9. – 2.10. Medzinárodné kolokvium francúzsko-slovenská•
univerzita – Európsky 'urnalizmus; zorganizovalo Francúzske
ve&vyslanectvo v SR.
V priestoroch katedry sa uskuto$nila vernisá' V%stavy fotogra)í•
a dokumentov k 20. v%ro$iu Novembra ’89, ktorú pripravili b%-
valí "tudenti katedry pod vedením Milana Novotného. 
Vedecká konferencia Trajektória zmeny k 20. v%ro$iu Ne'nej re-•
volúcie; v rámci T%'d(a vedy a techniky na Slovensku zorganizo-
vala katedra v spolupráci so SSN.
Predná"ky francúzskych profesorov z Univerzity v #trasburgu:•
prof. M. Mathien a prof. M. Pozzoli-Montenay.
2010
Doc. Danu"a Serafínová bola prezidentom SR Ivanom Ga"paro-•
vi$om vymenovaná za profesorku.
29.9. predná"ky profesorov K problematike kultúrnej diverzity•
v Európe: Michel Mathien (Univerzita v #trasburgu, Francúzsko),
Annie Lenoble-Bart (Univerzita v Bordeaux, Francúzsko), Ioan
Horga (Univerzita v Oradea, Rumunsko) a Artan Fuga (Univerzita
v Tirane, Albánsko).
12.10. prof. Wolfgang Duchkowitsch z Viedenskej univerzity•
(Rakúsko), predná"ka Od novinovedy k vede o komunikácii; Ve&-
vyslanectvo Rakúska v SR. 
Prof. Danu"a Serafínová ocenená Pamätn%m listom UK v Brati-•
slave za rozvíjanie vedeck%ch, odborn%ch a osobnostn%ch kvalít
"tudentov na alma mater. 
24. 11. Tvrtko Vujity, ma,arsk% novinár, nosite& Pulitzerovej ceny•
za 'urnalistiku a "tátneho vyznamenania Krí' za zásluhy, pred-
ná"ka Hrdinovia v"edn%ch dní. Autor televíznych reportá'í, ktoré
odvysielali medzinárodné televízne stanice ako BBC $i CNN. Zo
svojich ciest vydal viacero kníh, ktoré boli prelo'ené aj do slo-
ven$iny. 
1.12. vedecká konferencia Kríza komunikácie v médiách; v rámci•
T%'d(a vedy a techniky na Slovensku zorganizovala katedra v spo-
lupráci so SSN. 
2.12. prof. Samir Husni z Mississippskej univerzity (USA), pred-•
ná"ka Bude budúcnos!ou novín ich premena na $asopisy? Je za-
kladate&om Magazine Innovation Center, u' 25 rokov vydáva
v USA ro$enku Guide to New Magazines, v USA sa pova'uje za
"pi$kového odborníka na printovú 'urnalistiku. 

2011
Na katedru 'urnalistiky nastúpil prof. PhDr. Milo" Mistrík, DrSc.•
Nov% $len pedagogického zboru katedry prof. Milo" Mistrík bol•
v NR SR opätovne zvolen% za predsedu Rady pre vysielanie a re-
transmisiu.
11. 3. Prv% workshop, ktor%m sa za$al projekt katedry 'urnalisti-•
ky a redakcie t%'denníka The Slovak Spectator Get trained and
then get published sa konal na pôde katedry. Viedla ho "éfreda-
ktorka Beata Balogová a vydavate& Ján Pallo. Zú$astnilo sa ho
17 "tudentov  katedry z rôznych regiónov Slovenska. V%sledkom
semestrálneho projektu bola tvorba reprezentatívneho periodi-
ka v angli$tine o Slovensku – Spectacular Slovakia. 
Zo zahrani$n%ch hostí predná"ali a viedli besedy: dr. Abdalrah-•
man Bsaiso, ve&vyslanec Palestíny v SR, Karel Hví',ala, v%znam-
n% $esk% novinár, Yuri Dojc, svetoznámy fotograf so slovensk%mi
kore(mi z Kanady, predná"al o fotogra)i "tudentom zapojen%m
do projektu Get Trained and Then Get Published. 
Vedúca katedry 'urnalistiky doc. Svetlana Hlav$áková sa zú$ast-•
nila diskusie Face 2 Face na tému Journalism Education vs. Media
Practice, ktorú zorganizovala Nadácia otvorenej spolo$nosti a Ve&-
vyslanectvo USA na Slovensku. 
20. – 22. 6. Na -iernej vode v hoteli Kamila sa uskuto$nilo medzi-•
národné kolokvium na tému Mediálna expresia kultúrnej diverz-
ity v krajinách strednej a v%chodnej Európy, organizátori Katedra
UNESCO Univerzity v #trasburgu (Francúzsko), K* FiF UK, Ve&vy-
slanectvo Francúzskej republiky v SR, Medzinárodná organizácia
frankofónie a Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
Vystúpilo 25 ú$astníkov z 12-tich univerzít z deviatich "tátov.
#tudentom predná"ali a viedli workshopy novinári z praxe: Ma-•
rianna .urianová, Danica Kleinová, /ubomír Bajaník, Peter -am-
bor, Ján Maloch, Zuzana Wienk.
#tudentom predná"al poslanec NR SR doc. Robert Fico na tému•
Ochrana osobnosti a sloboda prejavu. 
19.9. Na katedru nastúpili noví u$itelia – Mgr. Ján Hacek, PhD.,•
Mgr. art. Matú" Zajac a Ing. Agáta Staneková. 
Na doktorandskom "túdiu za$ali "tudova! interní doktorandi –•
Mgr. Simona Miku"ová a Mgr. Róbert #ediv% a externí doktoran-
di – Mgr. Jana Murínová a Mgr. Michal Novotn% z -eskej republiky.
24. – 25.9. Konali sa oslavy 90. v%ro$ia zalo'enia FiF UK.•
Katedra k nim prispela elektronick%m zborníkom Publicistické•
rozhovory s akademick%mi funkcionármi Filozo)ckej fakulty Uni-
verzity Komenského a UK. Pripravili ho "tudenti 1. ro$níka
Mgr. stup(a "túdia 'urnalistiky pod vedením PhDr. Márie Follri-
chovej. 
26.9. Konal sa krst Spectacular Slovakia, reprezentatívnej ro$en-•
ky v anglickom jazyku, ktorú ka'doro$ne vydáva t%'denník The
Slovak Spectator. Na jej príprave sa podie&ali "tudenti katedry
'urnalistiky. 
V októbri sa konala interaktívna predná"ka zástupcov Medziná-•
rodnej organizácie pre migráciu (IOM).
10.11. Vedecká konferencia Re0exia médií 21. storo$ia v rámci•
T%'d(a vedy a techniky na Slovensku; organizátori K* FiF UK
v Bratislave a SSN. 
14. – 16. 11. Joshua Friedman, americk% novinár a profesor na•
Columbia University v New Yorku (USA), nosite& Pulitzerovej ceny
za 'urnalistiku, predná"al na pôde UK na tému Kto pí"e o krízach
v ére blogerov? Stretol sa s pedagógmi z K* FiF UK v Bratislave
a z K* FiF Katolíckej univerzity v Ru'omberku. Svoj bratislavsk%
pobyt ukon$il workshopom so "tudentmi na na"ej katedre. 
16. 11. B%valí "tudenti K* FiF UK a ich u$itelia si pred budovou•
Univerzity Komenského na #afárikovom námestí pri pamätnej
tabuli pripomínajúcej pochod "tudentov zo 16. novembra 1989
pripomenuli Ne'nú revolúciu.
Prácu Mgr. Evy Bachletovej, PhD. ocenil rektor Univerzity Komen-•
ského v Bratislave prof. Karol Mi$ieta .akovn%m listom. 
21. – 24.11. Ing. Rudolf Burgr, vedúci Katedry mediálních studií•
a 'urnalistiky z Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity
v Brne bol na 4-d(ovom pracovnom pobyte na katedre 'urna-
listiky.
29. 11. Theodor Sedgwick, ve&vyslanec USA na Slovensku predná-•
"al "tudentom na tému Sloboda slova verzus ochrana osobnosti.
#tudenti katedry sa pod vedením PhDr. Márie Follrichovej zapo-•
jili do rie"enia úlohy Napí" to e"te raz! – Irin oda mek jekhvar!
o mediálnom obraze Rómov, podporenej z grantu Úradu vlády SR.

Do v%u$by na katedre sa zapojili b%valí absolventi K* FiF UK a no-•
vinári z praxe: Tomá" Ulej, Luká" Diko, Matú" Kostoln% a ,al"í.
Workshopy viedli: /ubomír Andrassy, Lucia Muthová, Jana Hos-
podárová, Peter -ambor, Danica Kleinová.
Katedra vydala publikáciu: Bu$ek, Jaroslav. Re$nícke zru$nosti vo•
verejnej správe. Bratislava: MZV SR, 2011. 

2012 
26.3. Doktorandi katedry zalo'ili Filmov% klub katedry 'urnalisti-•
ky, nezisková aktivita zameraná na roz"írenie kultúrneho obzoru
"tudentov 'urnalistiky. 
9. – 11.5. Vybraní "tudenti 2. ro$níka Bc. stup(a "túdia a 1. ro$-•
níka Mgr. stup(a "túdia sa pod pedagogick%m vedením Mgr. Mi-
lo"a Horvátha, PhD. zú$astnili na medzinárodnej "tudentskej kon-
ferencii v Terste s názvom Ako by vyzerala dne"ná Európa bez
ak%chko&vek integra$n%ch procesov? 
O novinárskej práci na katedre besedovali: Ján -omaj, Elena Ko-•
rit"ánska, Katarína Brychtová. 
Z katedry odi"li u$itelia: Prof Milo" Mistrík, PhDr. Danica Hlinko-•
vá, PhDr. Zdenko Cho, Ing. Agáta Staneková a Ing. Ivana Lennerová.
Novou posilou sa stali interní doktorandi Mgr. Jana Pazderová•
a Mgr. Peter Kubínyi a extern% doktorand Mgr. Luká" Diko. 
3. – 7.9. Katedra 'urnalistiky FiF UK sa predstavila v úlohe ga-•
ranta na t%'d(ovej Letnej "kole 'urnalistiky, ktorú zorganizovalo
Centrum ,al"ieho vzdelávania Univerzity Komenského v Brati-
slave v #tudijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii.
Zú$astnilo sa jej 21 Slovákov 'ijúcich v zahrani$í, ktorí sa venujú
tvorbe krajansk%ch periodík. 
14.9. – 20.9. Doc. Svetlana Hlav$áková sa zú$astnila na t%'den-•
nej pracovnej ceste do USA, kde sa stretla s predstavite&mi pres-
tí'nej School of Journalism, Colombia University v New Yorku,
s administrátorom Pulitzerovej ceny a nav"tívila ústredie
Associated Press.
17. 10. K* FiF UK sa prihlásila k Etickému kódexu novinára SSN,•
ktor% schválil 9. snem Slovenského syndikátu novinárov 5.11.2010.
Katedra spoluorganizovala besedu s Nicolaosom Kanellosom,•
ve&vyslancom Grécka v SR.
29.10. Doktorand katedry Peter Kubínyi a fotograf Alan Hy'a•
predstavili v Slovenskom in"titúte v Moskve v%stavu fotogra)í
Alana Hy'u „Postsovietske krajiny na prelome dvoch tisícro$í“.
Fotogra)e sú sú$as!ou knihy Rí"a zla (2000) od autorskej dvojice
Peter Kubínyi a Alan Hy'a. Peter Kubínyi za textovú $as! knihy
v roku 2001 získal Cenu E. E. Kischa.
Krst Spectacular Slovakia, reprezentatívnej ro$enky v anglickom•
jazyku, ktorú ka'doro$ne vydáva t%'denník The Slovak Spectator
sa konal v  hoteli Carlton v Bratislave, za ú$asti ve&vyslancov z roz-
li$n%ch "tátov. Na jej príprave sa podie&ali "tudenti katedry 'ur-
nalistiky. 
5. – 6.11. Tim Weiner, investigatívny reportér New York Times,•
odborník na fungovanie CIA A FBI, profesor na prestí'nej Colum-
bia University v New Yorku (USA) a nosite& najprestí'nej"ej
Pulitzerovej ceny za 'urnalistiku predná"al na pôde UK na tému
Informácie sú moc. Svoj bratislavsk% pobyt ukon$il workshopom
so "tudentmi na na"ej katedre. 
Katedra 'urnalistiky FiF UK sa pripravuje na oslavy 60. v%ro$ia•
zalo'enia katedry, ktoré si pripomína v tomto roku.
31.10. Tretiaci Bc. stup(a "túdia Katedry 'urnalistiky FiF UK v Bra-•
tislave z televízneho ateliéru PhDr. Jaroslava Bu$eka hos!ovali
v rannom magazíne Teleráno TV Markíza, kde divákom pripome-
nuli 60. v%ro$ie zalo'enia svojej katedry. Okrem ankety s Brati-
slav$anmi si pripravili otázky pre absolventov katedry Milana
Markovi$a a Zlaticu Pu"károvú a získali neocenite&nú skúsenos!
v moderovaní Telerána.
Vedecko-publika$ná $innos! $lenov katedry – monogra)e a vy-•
soko"kolské u$ebnice:
Bu$ek, Jaroslav. Moderátor – hlavná, alebo ved&aj"ia postava.
Bratislava: UK, 2012.164 s.
Bu$ek, Jaroslav. Rola moderátora v masmediálnom dialógu. Zlín:
VeRBuM,2012.152 s. 
Vysoko"kolská u$ebnica: Follrichová, Mária. Novinárska publicis-
tika emocionálneho typu. Bratislava: UK, 2012, 234 s.

Pripravila: doc. PhDr. Svetlana Hlav!áková, PhD.



Na konferenciu k 60. v!ro"iu Katedry #urnalis$ky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bra$slave  
finan"ne prispel:

Na tla" zborníka 60 interview
finan"ne prispel:

doc. PhDr. Ján Sand, PhD. 


