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ÚVOD 

 

 Na súčasné masové médiá sa dá nazerať z rôznych výskumných 

perspektív. Možno sledovať ich kvalitu na podklade širokej palety 

ukazovateľov, ich žurnalistickú profiláciu na osi spravodajstvo – publicistika – 

bulvár, genézu, ďalej hodnotové rámce, ktoré dané médiá propagujú, 

ale aj ich vlastnícku štruktúru, personálne obsadenia a mnoho iných závažných 

či menej závažných parametrov. V piatom čísle seriálového zborníka vedeckých 

príspevkov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ SPOLOČNOSŤ, ktoré sme tentoraz 

pripravili v úzkej spolupráci s Nadáciou INTENDA®, sme sa rozhodli zacieliť 

našu pozornosť na fenomén multikulturalizmu v prostredí masových médií – 

tých tradičných i nových. S týmto zámerom a tematickým konceptom 

sa uskutočnila na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

12. novembra 2014 aj vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom 

Multikultúrnosť v médiách, z programu ktorej vychádzajú všetky tu publikované 

štúdie.   

Autorky a autori jednotlivých vedeckých statí si teda zobrali 

pod drobnohľad rôzne masové médiá u nás doma i v zahraničí (v Českej 

republike, Rakúsku a v Poľsku) a skúmali to, akým spôsobom a či vôbec 

sú v nich zobrazované národnostné a iné menšiny a etnické skupiny. Pomerne 

široká škála názorov a postrehov, ktoré na predmetnej konferencii odzneli 

a tvoria jadro ponúknutých príspevkov, ako aj kritickosť niektorých z nich, 

dokumentuje na jednej strane zložitosť celej problematiky multikultúrnosti 

a na strane druhej upozorňuje na nevyhnutnosť nanajvýš citlivého prístupu 

k informovaniu verejnosti o problémoch minoritného obyvateľstva. 

Ako sme už naznačili, len ťažko možno nájsť medzi prezentovanými 

postojmi prednášateľov jednotné alebo univerzálne platné stanovisko, ktoré 

by bolo akýmsi „všeliekom“ na elimináciu preukázateľných deformácií 

vo vzťahu k zaužívanému obrazu menšín a etnických skupín v súčasných 
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médiách. Ak by sme sa o to predsa len pokúsili, vari najčastejšie objavujúcou 

sa tézou v publikovaných príspevkoch je, že súčasné masovokomunikačné 

prostriedky poskytujú menšinám jednak nedostatočný a nevyvážený priestor 

(štúdia Jána Haceka o zobrazovaní migrantov na najväčších slovenských 

spravodajských portáloch), a jednak, že ich pohľad na menšinovú problematiku 

je mnohokrát zámerne neobjektívny, ba až falzifikujúci (štúdia Petra 

Žantovského o rómskej otázke v českých médiách). O tom, aké konkrétne 

dôkazy na uvedené tvrdenia poskytli autorky a autori jednotlivých príspevkov, 

sa už dozviete na nasledujúcich stranách nášho zborníka. Za celú redakciu 

Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

ako aj pracovníkov Nadácie Intenda Vám prajem príjemné a vnútorne 

obohacujúce čítanie.          

    

M i l o š    H O R V Á T H 

(editor) 
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„NACHBAR IM KOPF“ TRANSKULTURELLE 

KOMMUNIKATION – ÖSTERREICH UND 

SLOWAKEI (EINE PROJEKTSKIZZE) 
 

WW  oo  ll  ff  gg  aa  nn  gg      DD  UU  CC  HH  KK  OO  WW  II  TT  SS  CC  HH  

Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft 

 Universität Wien  

      

1. Einleitung 

 Der Beitritt der Slowakei zur EU am 1. Mai 2004 sowie der Wegfall 

der Grenzkontrolle im Jahr 2007 gemäß dem Schengen-Abkommen haben 

die nachbarschaftlichen Beziehungen zu Niederösterreich und zum Burgenland 

neu geformt. Seitdem steht das Nachbarschaftsverhältnis vor Möglichkeiten 

und Herausforderungen, die sich im Zuge des Prozesses der europäischen 

Integration immens geweitet und vervielfältigt haben. Die Chancen für ein 

transnationales, überregionales Zusammenwachsen in einem grenzübergreifen-

den Wirtschafts-, Sozial- und Kulturraum dynamisierten sich. Dessen 

Prosperität innerhalb Europas hängt an der Gestaltung und Intensivierung 

von Kooperationen. Politik, öffentliche Institutionen und Medien nehmen 

im Ausbau der nachbarschaftlichen Beziehungen eine Schlüsselrolle ein. 

Die Einstellungen, Eindrücke, Bilder und Vorurteile, die kognitiven, 

diskursiven und emotionalen Bezüge in ihrer Ganzheit, kurz: das Image 

der Slowakei in den grenznahen burgenländischen und niederösterreichischen 

Medien sowie innerhalb der grenznahen Bevölkerung ist ein Indikator. Gleiches 

gilt umgekehrt für das Image von Österreich, respektive des Burgenlandes 

und von Niederösterreich, in grenznahen slowakischen Medien. Das Image 

ist selbst Teil des lebensweltlichen Fundaments von Nachbarschaft. Auf diesem 

findet die Entfaltung und Ausschöpfung ökonomischer wie sozialer, 

wissenschaftlicher wie technischer, kultureller wie ökologischer Potenziale 
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eines bilateralen Kooperations- und Kommunikationsraumes allererst ihren 

Grund. 

 Als geistige Pate des Projekts fungiert der triumphale Satz: „Erst durch 

die Zeitung sind wir Europäer zu Europäern geworden.“ Dieser Satz stammt 

vom Universalgelehrten August Ludwig von Schlözer, der im 18. Jahrhundert 

an der Universität Göttingen ein Zeitungskollegium abhielt. Er regte in seinen 

Schriften die öffentliche Diskussion über Normen und Werte der Politik sowie 

des menschlichen Zusammenlebens an. Sein Satz stellt den geistigen Motor 

für das bilaterale Projekt dar, das in Kooperation von Danusa Serafinova 

und mir demnächst starten und nach zwei Jahren abgeschlossen sein soll. 

Die Gesamtleitung wird Rainer Gries, Leiter des Franz-Vranitzky-Chairs 

for European Studies an der Universität Wien, innehaben. 

 

2. Anker des Projekts 

 Anker des Projekts ist auf österreichischer Seite folgende Situation: 

Der Osten von Niederösterreich und der Norden von Burgenland sind wie 

keine anderen Regionen in den österreichischen Bundesländern so massiv 

von den grundlegenden Veränderungen der historischen Koordinaten 

im neuen Europa betroffen. Der Beitritt der Slowakischen Republik zur EU 

sowie der Wegfall der Grenzkontrolle vor acht Jahren haben die nachbar-

schaftlichen Beziehungen Österreichs zur Slowakei grundlegend neu geformt. 

Diese Veränderungen stellen für die Kultur und Politik sowie für die Zeitungen 

in den grenznahen Regionen als Träger transkultureller Kommunikation immer 

noch große Herausforderungen dar. Dies ungeachtet der sorgfältigen Pflege 

kultureller und wissenschaftlicher Veranstaltungen im Österreichischen 

Kulturforum in Bratislava. Dies auch ungeachtet vieler erfolgreicher bilateraler 

Bemühungen zur Optimierung der interkulturellen Kommunikation. 

Als exquisites Beispiel hierfür sei das von Elisabeth Reif und Ingrid Schwarz 

2003 veröffentlichte Methodenhandbuch „Interkulturellen Kommunikation 

und Konfliktlösung Österreich – Slowakei“ genannt. Darin enthaltene 
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Ausführungen etwa zum Thema „Werte“ sollen in die Feinkonzeption 

des Projekts integriert werden. Gleiches gilt für Aufsätze, die im Band „Falsche 

Grenzen, wahre Hindernisse“ publiziert sind, 2003 ebenfalls herausgegeben 

von Reif und Schwarz.1  

 

3. Theoretische Basis des Pojekts 

 Den theoretischen Referenzrahmen des Projekts bildet das Verständnis 

von transkultureller sowie von transnationaler Kommunikation.  

 Transkulturelle Kommunikation zieht Verbindungen „durch Kulturen 

hindurch“ in Betracht.2 Der Begriff der transkulturellen Kommunikation hebt 

auf solche Prozesse ab, die „über verschiedene Kulturen hinweg“ geschehen.3 

Für das Projekt stellt diese Ausrichtung von transkultureller Kommunikation 

einen Grundpfeiler dar. Mitbedacht wird freilich auch die von Matoba 

und Scheible skizzierte Theorie der transkulturellen Kommunikation, 

der die Hypothese zugrundliegt, dass durch Kommunikation kulturelle 

Diversität in eine neue Kultur übergeführt werden kann, in der neue Hand-

lungszusammenhänge gelten Diese Theorie geht von einem sozialkonstruk-

tivistischen Ansatz aus, da sie untersucht, wie sich Kulturen durch Kommu-

nikation entwickeln.4 

 Für Hepp/Wessler5 knüpft der Begriff der transkulturellen 

Kommunikation eng an die Überlegungen von Wolfgang Welsch zum Begriff 

Transkulturalität an: Transkulturalität führt nach Welsch zu einem „neuen 

                                                           
1 REIF, Elisabeth – SCHWARZ, Ingrid (eds.). 2003. Methodenhandbuch zu interkulturellen 
Kommunikation und Konfliktlösung Österreich-Slowakei. Wiener Neustadt, 2003. 
2 LÖFFELHOLZ, Martin – HEPP, Andreas. 2002. Transkulturelle Kommunikation. Einführung 
in die Grundlagentexte. In: HEPP, Andreas (eds.): Grundlagentexte zur transkulturellen 
Kommunikation. Konstanz, 2002. s. 11 – 33. 
3 HEPP, Andreas. 2014. Transkulturelle Kommunikation. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. 
Konstanz, 2014. s. 10. 
4 MATOBA, Kazuma – SCHEIBLE, Daniel. 2007. Interkulturelle und transkulturelle Kommunikation 
(Working Paper of International Society for Diversity Management) [online]. [cit. 27-01-2015]. Dostupné 

na internete: http://www.idm-diversity.org/files/Working_papers3-Matoba-Scheible.pdf 
5 HEPP, Andreas – WESSLER, Hartmut. 2008. Interkultureller Dialog und Medien heute. 
Transnationale und transkulturelle Kommunikation als Herausforderung. In: Medienimpulse. 
Heft Nr. 63, s. 15 – 18. 
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Typus von Unterschiedlichkeit“. Einflüsse anderer Kulturkreise werden 

nicht immer in identischer Weise übernommen, sondern oftmals in bestehende 

regionale Kulturprofile eingeflochten.6 Seinen Überlegungen zufolge haben 

gerade die Grenzregionen in den Ländern der Europäischen Union 

die Möglichkeit zu schaffen, was den Nationalstaaten bisher nicht gelungen ist, 

nämlich eine Europäische Identität zu etablieren. Zu diesen Grenzregionen 

zählen das östliche Niederösterreich, der Norden vom Burgenland sowie 

der Westen der Slowakei. 

 Ein weiterer Grundpfeiler des Projekts manifestiert sich im Verständnis 

von Lokalität, das außenorientiert ist: Bei einem translokalen Kulturbegriff 

ist die Orientierung nicht wie bei einem territorialen Kulturbegriff stark 

auf das „Innere“ der jeweiligen Kultur ausgerichtet, sondern stärker 

auf die „äußere Beziehung“ zu einer anderen Kultur.7 

 Im Gegensatz zu internationaler Kommunikation, die Grenzen von Nati-

onalstaaten und Nationalkulturen überschreitet, ohne sie anzutasten, 

wird das Projekt mit folgender Definition von transnationaler Kommunikation 

operieren: Transnationale Kommunikation bezeichnet Kommunikation, 

die Grenzen von Nationalstaaten und Nationalkulturen überwindet, 

womit sie Prägekräfte von Grenzen für Kommunikationsprozesse herabsetzt.8 

 Für das Projekt gilt, dass unter Kultur in Anlehnung an die „Cultural 

Studies“ erstens die Summe der Klassifikationssysteme und diskursiven 

Formationen verstanden wird, auf die sich die alltagsweltliche 

Bedeutungsproduktion bezieht und zweitens eine Vielzahl von Kulturen, 

die nebeneinander bestehen, fließend ineinander übergehen, nicht wirklich 

                                                           
6 WELSCH, Wolfgang. 2010. Was ist eigentlich Transkulturalität? In: DAROWSKA, Lucyna 
a kol. (eds.): Hochschule als transkultureller Raum? Kultur, Bildung und Differenz in der Universität. 
Bielefeld, 2010. s. 59 – 61. 
7 HEPP, Andreas. 2006. Transkulturelle Kommunikation. Konstanz, 2006. s. 75. 
8 WESSLER, Hartmut – BRÜGGEMANN, Michael. 2012. Transnationale Kommunikation: Eine 
Einführung. Wiesbaden, 2012. 
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trennscharf sind und als „Verdichtungsphänomene“9 beschrieben werden. 

Als ähnlich komplex wird der Begriff des Wandels verstanden, woraus folgt, 

dass das Projekt sich nicht nach einfachen Kausalitätsmodellen10 orientieren 

wird. 

 Die Nachrichtenwerttheorie11 wird gemeinsam mit dem Framing-

Konzept die zentrale Basis des Projekts stützen. An neuerer Literatur 

zur Nachrichtenwerttheorie wird sinnstiftend die Veröffentlichung über Län-

dermerkmale als Nachrichtenfaktoren12 sowie eine Arbeit über den Einfluss 

historischer Ereignisse auf das journalistische Selbstverständnis 

herangezogen.13 Als zusätzlicher Unterbau im Hinblick auf Nachrichten 

über Ungarn wird die Theorie internationaler und interkultureller 

Darstellungsprozesse in Massenmedien von Kai Hafez14 eingespannt. 

 

4. Untersuchungsdesign des Projekts 

 Das Untersuchungsdesign ist durch zwei Dimensionen bestimmt. 

Die erste ist eine mediale, die zweite eine unmittelbar gesellschaftliche. Damit 

sind zwei Arbeitspakete verbunden, die in enger Verbindung zueinander 

erbracht und betrachtet werden. 

 Die Aufgaben des Projekts bestehen auf österreichischer Seite aus folgen-

den Verpflichtungen, die sich in prinzipieller Hinsicht nicht von den Pro-

jektaufgaben auf slowakischer Seite unterscheiden: 

                                                           
9 HEPP, Andreas. 2014. Transkulturelle Kommunikation. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. 
Konstanz, 2014. s. 71 – 74.  
10 HEPP, Andreas – LEHMANN-WERMSER, Andreas. 2012. Transformationen des Kulturellen. 
Prozesse des gegenwärtigen Kulturwandels. Wiesbaden, 2012. s. 11. 
11 STAAB, Joachim Friedrich. 1990. Nachrichtenwert-Theorie. Formale Struktur und empirischer 
Gehalt. Freiburg, 1990. 
12 HAGEN, M. Lutz – BERENS, Harald – ZEH, Raimar – LEIDNER, Daniela. 1998. 
Ländermarken als Nachrichtenfaktoren. Der Nachrichtenwert von Ländern und seinen 
Determinanten in den Auslandsnachrichten von Zeitungen und Fernsehen aus 28 Ländern. 
In: HOLTZ-BACHA, Christina – SCHERER, Helmut – WALDMANN, Norbert (eds.): 
Wie die Medien die Welt erschaffen und wie die Menschen darin leben. Opladen, 1998. s. 59 – 82. 
13 EHMIG, Simone Christine. 2010. Generationswechsel im deutschen Journalismus. Zum Einfluss 
historischer Ereignisse auf das journalistische Selbstverständnis. Freiburg und München, 2010. 
14 HAFEZ, Kai. 2002. Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung. Band 1: Theoretische 
Grundlagen. Baden-Baden, 2002. 
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4.1 

 Das Projekt will analysieren, worüber Zeitungen im grenznahen Raum 

zur Slowakei über die Slowakei in den vergangenen 25 Jahren berichtet haben. 

Es will analysieren, wie Zeitungen im grenznahen Raum über die kulturellen, 

politischen und ökonomischen Beziehungen Österreichs zur Slowakei 

geschrieben haben. Es will somit erheben, welches Image von der Slowakei 

die Zeitungen im grenznahen Raum im Verlauf von 25 Jahren 

geschaffen/konstruiert haben. Es will überdies erkunden, welche 

interkulturelle Kompetenz sich Zeitungen im grenznahen Raum im Verlauf 

dieser Zeit angeeignet haben, wie sie mit der Kultur in der Slowakei 

und mit den kulturellen Unterschieden zur Slowakei umgegangen sind. Es will 

zusätzlich erheben, welchen Beitrag diese Zeitungen erbracht haben, 

um den Umgang mit der eigenen kultureller Identität zu pflegen, die immer 

erst in Bezug auf andere Kulturen entsteht, hier eben in Bezug auf die Kultur 

in der Slowakei. 

 Als Untersuchungsobjekte definiert das Projekt: Regionalausgaben 

der „Niederösterreichischen Nachrichten“, Bezirksblätter und Gemeindeblätter 

in östlichen Niederösterreich und im nördlichen Burgenland. Regionalausgaben 

der wöchentlich erscheinenden „Niederösterreichischen Nachrichten“ deshalb, 

weil es in Niederösterreich keine eigenständig erscheinende Tageszeitung gibt. 

Wohl aber existieren Niederösterreich-Ausgaben der Tageszeitungen „Kurier“ 

und „Kronenzeitung“. Diese werden zusätzlich als Untersuchungsobjekte 

herangezogen. 

 Dieser Teil des Projekts ist als Langzeitstudie konzipiert, um Trends, 

Kontinuitäten oder Veränderungen in den Beiträgen über die Slowakei sowie 

über die Beziehungen zur Slowakei im Bereich der (Volks-)Kultur, der Kunst, 

der Wirtschaft, des Sports, des Verkehrs oder hinsichtlich gemeinsamer 

Projekte erfassen zu können. 

 Die große Dimension des Projekts verlangt ein aufwändiges Verfahren. 

Geplant sind eine quantitative Inhaltsanalyse und eine historische 
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Diskursanalyse. Als Untersuchungszeiten sind vorgesehen: die beiden ersten 

Jahre nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“, das Jahr 2000, das Jahr 2005 

und das Jahr 2010 sowie der Zeitraum 2015-2016, ident mit dem Zeitraum 

des Projektdauer. Dabei soll kein Stichprobenverfahren welcher Art 

auch immer angewendet werden. Vielmehr sieht das Projekt eine Vollerhebung 

sämtlicher relevanter Nachrichten, Meldungen, Kommentare und Glossen 

in allen genannten Zeiträumen vor. 

 

4. 2  

 Das Projekt will analysieren, was Menschen in grenznahen Regionen 

von der Kultur, der Politik, der Ökonomie und der Wissenschaft 

in der Slowakei wissen, vor allem aber was Menschen in grenznahen Regionen 

von Menschen in der Slowakei wissen und wie sie über diese denken. Überdies 

soll die interkulturelle Kompetenz von Menschen in grenznahen Regionen 

erhoben werden. So soll nach der Einsicht gefragt werden, dass wir die slowaki-

sche Kultur brauchen, um sich erstens im Unterschied zu dieser zu definieren 

und sich zweitens der Unterschiede der eigenen Kultur zur slowakischen 

bewusst zu werden. Ferner soll erhoben werden, ob die Menschen 

in grenznahen Regionen im Alltag wie auch im Berufsleben ihre allfällig 

vorhandenen Beziehungen zur slowakischen Kultur reflektieren. Insbesondere 

soll in diesem Kontext untersucht werden, welche Rolle grenznahe Zeitungen 

für das Zustandekommen von Wissen und Denken von Menschen 

in grenznahen Regionen über die Slowakei innehaben. 

 Für die Durchführung dieses Arbeitsschritts sind qualitative Interviews 

mit ausgewählten Personen in grenznahen Regionen vorgesehen, die funktional 

als Opnion Leader agieren. Dafür kommen folgende  Interviewpartner und –

partnerinnen in Frage: Bürgermeister, Leiter von Kulturzentren und von Verei-

nen der Alltagskultur, aber auch Wirtschaftstreibende sein, die enge Kontakte 

zur Slowakei haben. 

 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

15 | S t r a n a  

5. Ausblick 

 Mit Danusa Serafinova besteht die Vereinbarung, dass diese Projekt-

schritte auf den genannten beiden Ebenen analog durchgeführt werden, wobei 

regelmäßig durchgeführte bilaterale Konsultationen, zum einen in Bratislava, 

zum anderen in Wien, die beanspruchte hohe Qualität des Projekts sichern 

sollen. 

 Das Projekt beansprucht Nachhaltigkeit für die Pflege gediegener 

Nachbarschaftsgemeinschaft. Aus diesem Grund ist nach Beginn des Projekts 

eine Kick-off-Veranstaltung in Bratislava und in Wien vorgesehen. Im Rahmen 

einer solchen Veranstaltung sollen Bürgermeister, Leiter von Kulturzentren 

(wie z.B. der Leiter des Pannonischen Forums für Europäische Bildung 

im Europahaus Burgenland), Leiter von Vereinen der Alltagskultur, 

aber auch Wirtschaftstreibende, und nicht zuletzt Wissenschaftler 

aus benachbarten Disziplinen ihre Interessen am Projekt einbringen können. 

Diese Interessen werden bei der Realisierung des Projekts auf der ersten 

wie auch auf der zweiten Ebene berücksichtigt. 

 Das Projekt beabsichtigt nicht, „Rezepte“ für eine Verbesserung 

transkultureller Kommunikation zu verschreiben. Vielmehr strebt es primär an, 

Impulse für die nächste Zukunft zu setzen. Nicht eine voluminöse Publikation 

mit allen en detail wiedergegebenen Forschungsresultaten auf österreichischer 

und slowakischer Seite in einem renommierten Verlag ist das Ziel des Projekts. 

Ziel des Projekts ist vielmehr zunächst ein Workshop. Zu diesem werden 

Bürgermeister, Leiter von Kultureinrichtungen etc., Wissenschaftler 

aus benachbarten Disziplinen sowie Kulturschaffende und Journalisten 

eingeladen. Mit diesen sollen die erzielten Ergebnisse besprochen werden, 

um Fortsetzungsprojekte für die Praxis zu entwickeln. Für die in grenznahen 

Räumen zu Österreich und zur Slowakei tätigen Journalisten könnte 

dies z.B. bedeuten, gegenseitige redaktionelle Besuche zu vereinbaren 

und in regelmäßigen Abständen gemeinsame „Geschichten“ zu verfassen. 

Ob dann Fortsetzungsprojekte mit welchem Praxisbezug auch immer mit einer 
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wissenschaftlichen Begleitung versehen werden sollen, wird sich erweisen. 

A priori sei sie jedoch nicht ausgeschlossen, wenn es sinnstiftend erscheint, 

weiter am Bauwerk wissenschaftlicher Nachbarschaftsgemeinschaft 

mitzuwirken. Darüber schon jetzt nachzudenken, hieße nach den Sternen 

greifen. Denn vorerst bedarf es einer bedarfsgerechten Finanzierung 

des Projekts. Sie wird im Rahmen des Programms „Crreating the Future“ 

beantragt. 
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SUMMARY 

“Neighbour in the head” transcultural communication – Austria and Slovakia (project 

sketch) 

 The project “Neighbour in the head” will provide a contribution to the transcultural 

media research. Aspects of globalization are doing a back seat, but not the idea of the common 

European home and the associated collective identity and certainly not aspects 

of the internationalization of media research. The project aims to collect and analyze the image 

of the Slovak Republic in the regionally based media Lower Austria and Burgenland Alandes 

as well as in the population in border regions. Similarly, the image of Lower Austria 

and Burgenland to be collected and analyzed in border Slovak media and in the border 

population.
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RADIO FEST W REALIACH WSPÓŁCZESNEGO 

ŚLĄSKA 

 

KK  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff      GG  AA  JJ  DD  KK  AA  

University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland   

      

 Górny Śląsk to region specyficzny, z bogatą tradycją, folklorem, 

własnym charakterystycznym dialektem, na który składa się kilkadziesiąt gwar. 

Nie bez powodu mówi się, że jest to tygiel kulturowy, gdzie mieszają 

się ze sobą języki, religie i narodowości (na przestrzeni wieków region 

pozostawał pod silnymi wpływami polskimi, czeskimi czy niemieckimi). 

To miejsce wielu kultur, jako że przez stulecia ludzie z innych regionów kraju 

przybywali tu głównie za pracą, bo tu właśnie skoncentrowany był przemysł 

(kopalnie, huty, budownictwo). W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym 

(2011) jako jedyną narodowość śląską wskazało 362 tys. osób, a kolejne 415 tys. 

osób połączyło ją z polską. Aż 418 tys. osób wskazało narodowość śląską jako 

pierwszą. Podczas poprzedniego spisu w 2002 roku narodowość śląską 

zadeklarowało tylko 173 tys. osób. Aż 529 tysięcy osób zadeklarowało 

używanie śląskiego w kontaktach domowych (podczas spisu w roku 2002 

deklarację taką złożyło zaledwie 56 tysięcy osób).1  

 Trwają prace nad kodyfikacją języka śląskiego, który został 

uwzględniony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w normie 

ISO 639-3 (kod: SZL). Przygotowywany jest elementarz języka śląskiego 

(Ślabikorz), na śląski przekładane są dzieła literackie, a nawet Biblia. 

Popularnością cieszą się kampanie społeczne zachęcające do używania 

śląskiego na co dzień, np. „Gŏdōmy po ślōnsku”, która promuje miejsca 

(sklepy, urzędy), gdzie można porozmawiać czy załatwić sprawę po Śląsku 

                                                           
1 JEDLECKI, Przemyslaw – KATKA, Krzysztof – PSZON,  Joanna. 2012. Spis powszechny: 
Ślązaków jest ponad 800 tys. In: Gazeta Wyborcza, 23. marca 2012.   
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(miejsca takie oznaczane są specjalnymi tabliczkami). Za popularyzację śląskiej 

kultury przyznawane są nagrody Hanysy, w konkursie śląskiej gwary 

„Po naszymu czyli po śląsku” można zaś zdobyć tytuł Ślązaka Roku. 

Gale śląskich przebojów gromadzą tysiące ludzi w największych salach 

koncertowych regionu.  

 W tle tych działań trwa jednak ożywiony spór językoznawców, 

czy mamy do czynienia z językiem śląskim (takiego zdania jest m.in. prof. 

Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego2), czy zaledwie dialektem języka 

polskiego (taki pogląd reprezentuje pochodzący z Tarnowskich Gór prof. Jan 

Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego, który ocenia słownictwo śląskie 

na ok. 5000 słów i uważa, że to zbyt mało na język3). Powstał Związek Ludności 

Narodowości Śląskiej, a regionalne ugrupowanie Ruch Autonomii Śląska 

dobrze radzi sobie w wyborach samorządowych (posiada radnych gminnych 

i powiatowych, a w kadencji 2010-2014 ugrupowanie to współrządziło 

województwem śląskim), posiada sympatyzujących z nim parlamentarzystów 

i euro parlamentarzystów (np. Marek Plura), a w wyborach uzupełniających 

do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowanych na początek 2015 roku 

wystawia silnego kandydata, dziennikarza Dariusza Dyrdę. Ruch Autonomii 

Śląska opowiada się za większą samodzielnością regionu, jak w okresie 

międzywojennym. Wypowiedzi liderów RAŚ nierzadko budzą kontrowersje, 

a ogólnokrajowe media oraz politycy spoza regionu oskarżają ich o tendencje 

separatystyczne. Od 1996 roku nie udaje się zarejestrować Związku Ludności 

Narodowości Śląskiej, Sąd Najwyższy zdelegalizował zaś Stowarzyszenie Osób 

                                                           
2 Według prof. Jolanty Tambor, „Istnieją wszelkie przesłanki, by zgodnie z zapisami 
Europejskiej Karty za język regionalny uznać również śląszczyznę. Spełnia ona bowiem te same 
kryteria co kaszubski, który został do polskiej ustawy jako język regionalny wpisany. Śląski 
bowiem jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli (są oni 
grupą liczebnie mniejszą od reszty obywateli tego państwa) i różni się od oficjalnego języka 
państwa”. Porovnaj: (ps). 2011. Naukowcy zgodnie uznają język śląski. In: Dziennik Zachodni, 
19. mája 2011.  
3 W rozmowie z T. Semik prof. Jan Miodek mówi: „Proszę ode mnie nie wymagać 
udowodnienia, że może śląszczyzna jest odrębnym językiem, nie żądać jej kodyfikacji, bo to jest 
nonsens. Naiwność połączona z fanatyzmem.”Porovnaj: SEMIK, Teresa. 2011. Jan Miodek: 
Dyskusja o języku śląskim w piśmie jest żenująca. In: Dziennik Zachodni, 26. marca 2011.   
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Narodowości Śląskiej (zarejestrowane wcześniej w Opolu), tłumacząc to tym, 

że „rejestracja Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej była nielegalna, 

a zapisany w jego statucie cel – dążenie do uzyskania autonomii – godzi 

w naszą Konstytucję ponieważ osłabia jedność i integralność państwa 

polskiego.”4  

 Współczesny Śląsk różni się od tego sprzed jeszcze dwudziestu laty, 

jego symbolem przestały być kopalniane szyby, hałdy i dymiące kominy 

zakładów przemysłowych. Na pokopalnianych terenach powstają instytucje 

kultury (np. katowicka siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia), muzea, galeria, parki technologiczne. Dużą popularnością cieszy 

się Szlak Zabytków Techniki, stolica regionu, do niedawna kojarzone 

z przemysłem ciężkim Katowice, reklamuje się sloganem „Miasto ogrodów”. 

Pomimo tych zmian i odejścia od monokultury przemysłowej, rośnie 

zainteresowanie historią regionu i umiłowanie śląskiej tradycji i kultury. 

W ten cykl przemian doskonale wpisują się śląskie media, które dostrzegają 

renesans, jaki przeżywa „ślōnskŏ gŏdka”. Od kilku lat jest obecny na rynku 

miesięcznik „Ślůnski Cajtung”, działają śląskie portale i lokalne czasopisma. 

Powstała pierwsza śląska telewizja TVS, która część programu nadaje 

po śląsku, można ją odbierać na wszystkich platformach cyfrowych, docelowo 

ma być nadawana na jednym z multipleksów z nadajników naziemnych. 

Telewizja cieszy się popularnością w całej Polsce, a prezentowane przez 

nią listy śląskich szlagierów czy programy kulinarne prowadzone po śląsku 

mają wysoką oglądalność5. Dużą popularnością cieszył się na antenie 

II Programu Telewizji Polskiej emitowany w latach 2000-2009 serial o tematyce 

śląskiej pt. „Święta wojna”, którego bohaterem był grany brawurowo 

przez Krzysztofa Hanke były hajer przodowy, Bercik Dworniok. Żelaznym 

                                                           
4 DZIADUL, Jan. 2013. Sąd skreślił Ślązaków [online]. 2013. [cit. 12-11-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1564051,1,sad-najwyzszy-
wykresla-narod-slaski.read 
5 Absolutnym hitem było wyemitowanie na antenie TVS serialu Niewolnica Isaura ze śląskim 
dubbingiem w wykonaniu popularnych artystów kabaretowych, Joanny Bartel i Krzysztofa 
Hanke. 
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punktem transmitowanych przez publiczne i komercyjne telewizje wszelkim 

programów i festiwali kabaretowych były i są występy śląskiego kabaretu Rak.  

Wcześniej, bo w latach 1993-1999, podobnie dużą popularnością cieszyła 

się emitowana przez TVP Katowice śląska telenowela „Sobota w Bytkowie”, 

której poszczególne odcinki oglądała nawet kilka milionów widzów, a aktorzy 

(głównie z grupy „Antyki”) zyskali ogromną popularność.  

 Jeśli mowa o śląskich mediach, to na szczególną uwagę zasługuje 

tu działalność regionalnych stacji radiowych, wśród których na pierwszym 

miejscu należy wymienić Radio Piekary (88,7 MHz). Ta nadająca od 1996 roku 

samorządowa rozgłośnia radiowa stworzyła całkiem nowy standard, oparty 

na interakcji. Rozmowy na antenie ze słuchaczami oraz audycje o Śląsku 

i Ślązakach zdominowały program stacji od początków jej istnienia. Radio 

Piekary zaczęło promować śląską muzykę (zbliżoną stylistycznie do niemieckiej 

Volksmusik) i specjalizujących się w niej artystów, którzy wcześniej nie mogli 

zaprezentować się szerszej publiczności (pozostawały jedynie koncerty, 

biesiady czy festyny). Dzięki Radiu Piekary wykonawcy śląskich „szlagrów 

i hajmatów” stali się z dnia na dzień gwiazdami, a sprzedawane przez nich 

nakłady płyt przyprawiały o zawrót głowy wielu artystów z kręgów muzyki 

pop i rock. Od samego początku działalności Radio Piekary spotkało 

się ze zmasowaną krytyką (zaciekle czynił to m.in. nieżyjący już śląski 

felietonista Michał Smolorz), że promuje muzyczną tandetę i szmirę, że audycje 

prowadzone są bez dbałości o kulturę języka, że stacja schlebia najniższym 

gustom. Zdając się nie zwracać na tę krytykę uwagi, ze sloganem „Na Śląsku, 

o Śląsku, po śląsku”, stacja rozpoczęła triumfalny marsz ku sukcesowi. Od lat 

jest w pierwszej trójce najchętniej słuchanych stacji radiowych w województwie 

śląskim, a organizowane przez nią imprezy (np. „Oktober Fest po naszymu” 

czy jubileuszowe koncerty na stadionach) gromadzą tysiące osób. Na antenie 

stacji pojawiła się ambitna publicystyka, w teren ruszyły wozy transmisyjne 

i reporterzy. Prezenterzy radia zaczęli sygnować swoimi nazwiskami kolekcje 

płyt ze śląską muzyką, udzielać się jako konferansjerzy, a nawet gospodarze 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

22 | S t r a n a  

programów telewizyjnych (np. na antenie TVS). Dziś Radio Piekary nadaje 

z nadajników naziemnych oraz w Internecie, wcześniej jednak, kiedy Internet 

był mniej powszechny, by dotrzeć poza region wykorzystano możliwość 

nadawania na falach średnich (1485 kHz). Wielkim sukcesem Radia Piekary 

jest zbudowanie wokół rozgłośni wspólnoty słuchaczy, dla których jest to stacja 

pierwszego wyboru, identyfikują się z nią, uczestniczą w pracach Towarzystwa 

Miłośników Radia Piekary, promują radio w swoim otoczeniu, dyskutują 

na forach i na antenie. Organizowane przez Radio Piekary Śląskie biesiady 

to możliwość spotkań tych osób, podczas nich czuje się niemal rodzinną 

atmosferę. Radio Piekary podlega Urzędowi Miasta w Piekarach Śląskich, 

na szczęście tematyka samorządowa i miejska nie zdominowały programu, 

dzięki czemu lokalna z początku stacja radiowa dziś jest medium regionalnym, 

słuchanym nie tylko na Śląsku, ale również w Zagłębiu, Małopolsce 

i Beskidach. Radio Piekary jest też słuchane poza granicami kraju, wszędzie 

tam, gdzie jest śląska diaspora, szczególnie chętnie w Niemczech i USA. Siłą 

radia są transmisje mszy i nabożeństw ze słynnej bazyliki w Piekarach Śląskich, 

które gromadzą przy odbiornikach rzesze wiernych. Pod egidą rozgłośni 

ukazuje się w kilkunastotysięcznym nakładzie periodyk „Głos Piekarski”. 

 W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o dwóch przedsięwzięciach 

konkurencyjnych wobec Radia Piekary, choć w obu przypadkach trudno 

mówić o większym sukcesie. Pierwsze z nich to firmowana przez publiczne 

Radio Katowice stacja Radio OK (101,2 MHz), powstała na fali popularności 

śląskich szlagrów i śląskiego dialektu. Władze publicznego  Radia Katowice 

widziały ogromny potencjał i zainteresowanie ze strony słuchaczy, na głównej 

antenie jednak nie chciały promować takiej muzyki w nadmiarze. Stacja 

powstała na częstotliwości doświetlającej Radia Katowice, próbowano 

w jej ramach pogodzić biesiadną muzykę śląską z muzyką młodzieżową, 

problematykę śląską z tematyką misyjną. Brak jednorodnego profilu 

muzycznego i adresowanie poszczególnych pasm do różnych grup słuchaczy 

(przed południem do osób starszych, wieczorem do młodzieży) przełożyło 
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się na nikłą słuchalność stacji (w badaniach Radio Track stacja okupowała 

ostatnie miejsce w Aglomeracji Śląskiej ze słuchalnością 0,1%), a w efekcie 

do wygaszenia projektu w roku 2013. Przedsięwzięcie okazało się kompletnie 

nietrafione, a oficjalnym powodem zaprzestania nadawania były przyczyny 

finansowe. W tym miejscu warto dodać, że również Polskie Radio Katowice 

boryka się z problemem niskiej słuchalności. Stacja o niemal 

dziewięćdziesięcioletniej tradycji i zespole złożonym z wybitnych specjalistów 

ma słuchalność ponad dwukrotnie mniejszą niż tworzone w dużej części przez 

amatorów Radio Piekary. Nieco lepiej ma się inny projekt pn. Radio Silesia, 

na którego antenie dominuje tematyka śląska oraz popularne „szlagry”. 

Właścicielem tej zabrzańskiej stacji jest Arkadiusz Hołda, biznesmen, 

do którego należy również wspominana już wcześniej telewizja TVS 

(udziałowcem mniejszościowym jest diecezja gliwicka, do której należy 

częstotliwość 96,2 MHz, na której wcześniej nadawało program Radio Plus).  

Audycje w Radio Silesia prowadzą m.in. popularni dziennikarze znani z anteny 

TVS. Radio nadaje od niespełna roku, trudno więc dzisiaj stwierdzić, czy będzie 

konkurować z Radiem Piekary i Radiem Fest, które w swoim segmencie rynku 

są niekwestionowanymi liderami. W okresie od lipca do grudnia 2014 roku 

stacja nie była zbyt chętnie słuchana, w regionie zajęła dopiero 24. miejsce 

(ze słuchalnością na poziomie 0,3%)6. Powodów braku zainteresowania 

i akceptacji dla nowej stacji może być kilka. Jeden z nich to z pewnością 

zaskoczenie wszystkich, którzy ustawiali wcześniej częstotliwość 96,2 MHz 

po to, by znaleźć tam ambitną muzykę graną pod szyldem „Łagodne przeboje” 

(format Soft AC) oraz audycje o tematyce chrześcijańskiej (dziś usłyszą tu – 

obok przebojów z ostatnich dwudziestu lat – również śląskie „szlagry” 

i audycje o tematyce religijnej). Format muzyczny stacji to CHR (Contemporary 

Hit Radio). Na antenie audycje prowadzą znani śląscy wykonawcy, 

m.in. Damian Holecki czy Mariusz Kalaga, w ramówce można znaleźć takie 

                                                           
6 RADIO TRACK [online]. 2014. Instytut Millward Brown, udział w czasie słuchania, wszyscy 15 – 75 
lat, n = 2424. [cit. 12-12-2014]. Dostupné na internete: http://www.badaniaradiowe.pl/wyniki/slask.html 
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audycje jak „Szlag Lista” czy „Śląskie wice przy muzyce”. Jak wspominałem 

już wcześniej, jest zdecydowanie za wcześnie, by oceniać przedsięwzięcie 

pod kątem ewentualnego sukcesu. Z całą pewnością siłą projektu będzie udział 

w nim artystów i prezenterów znanych z anteny telewizji TVS, na minus działa 

chyba zbyt duży rozstrzał stylistyczny i tematyczny (pomiędzy aktualnymi 

przebojami a „szlagrami” czy programami religijnymi a audycjami o tematyce 

biesiadnej), który jest – jak się wydaje – efektem kompromisu pomiędzy 

głównym udziałowcem a diecezją gliwicką.  

 Tematyka śląska i „szlagry” goszczą również na antenie popularnych 

dwóch stacji internetowych. Pierwszą z nich jest Śląskie Radio 

(www.slaskieradio.com). Właścicielem i szefem stacji jest mieszkający 

w Hildsheim Michał Otrzonsek, Ślązak pochodzący z Rudy Śląskiej 

(prezenterzy to również mieszkający w Niemczech Ślązacy). Stacja reklamuje 

się sloganem: „Radio promujące śląską kulturę i muzykę”. Na program składa 

się muzyka, wiadomości (w tym sportowe i kulturalne), lista przebojów, 

programy kulinarne oraz autorskie audycje tematyczne (np. „Nie wrócą 

te lata”). W ramówce znajdziemy również transmisję mszy świętej z Koszęcina. 

Śląskie Radio to największa internetowa stacja radiowa promująca śląską 

muzykę i kulturę.  Druga ze stacji internetowych, tj. Nowe Radio BaRys 

(noweradiobarys.pl), nadaje z Siemianowic Śląskich, koncentrując się głównie 

na tematyce miasta i najbliższej okolicy i promując śląską muzykę i kulturę. 

Swoją obecną formułą radio nawiązuje do tzw. „pierwszego Radia BaRys”, 

które do roku 2000 nadawało na częstotliwości 93,6 MHz, na swojej antenie 

promując m.in. śląskie „szlagry” (od roku 2000 udziały w stacji posiadał 

koncern Agora, dziś na tej częstotliwości nadaje Radio Chilli Zet specjalizujące 

się w chilloucie). Obecny szef radia jest synem Ryszarda Banaszczyka, twórcy 

i szefa Radia BaRys w latach 1996-2000. Kierownictwo stacji zapowiedziało 

oficjalnie, że rozpoczyna działania zmierzające do uzyskania koncesji 

na nadawanie naziemne. Wówczas w eterze pojawi się stacja będąca 

bezpośrednim konkurentem Radia Piekary, Radia Fest i Radia Silesia. 
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 Po nakreśleniu tła, można już przejść do Radia Fest (100,2 MHz), stacji 

radiowej, która odnotowała spektakularny sukces, docierając w 2014 roku 

do czwartego miejsca w badaniach Radio Track dla Aglomeracji Śląskiej. Sukces 

ten jest poparty olbrzymią pracą, kompetencjami komunikacyjnymi 

prezenterów, nastawieniem na interakcję ze słuchaczami, częstymi konkursami 

oraz doborem muzyki. Stacja nadaje od 2009 roku, powstała na bazie 

wcześniejszych doświadczeń działającej od połowy lat dziewięćdziesiątych 

rozgłośni CCM (specjalizującej się w tematyce i muzyce chrześcijańskiej; nazwa 

to skrót od Contemporary Christian Music). Właściciele CCM dostrzegli potrzebę 

powołania nowej stacji lokalnej, która będzie koncentrować się na śląskiej 

tematyce, przy maksymalnej interakcji, sprowadzającej się do rozmów 

ze słuchaczami na antenie, życzeń i serdeczności. Taka formuła w momencie 

wejścia na rynek nie była niczym oryginalnym, jako że stosowało ją już Radio 

Piekary. Wydawało się nawet, że Fest nie jest w stanie zaistnieć w cieniu 

wyjątkowo silnego konkurenta, a na pewno nie może mu zagrozić. Tymczasem 

stało się inaczej. O ile nikt nie wierzył, że stacja, która na początku (w roku 

2009) emitowała wyłącznie muzykę bez zapowiedzi prezenterów może odnieść 

sukces, o tyle dziś nikt nie ma wątpliwości, że tak się właśnie stało. 

Potwierdzeniem tego niech będzie fakt, że w odniesieniu do okresu styczeń-

czerwiec 2014 Radio Fest miało w Aglomeracji Śląskiej w badaniu Radio Track 

słuchalność na poziomie 6,4%, co dało mu czwarte miejsce wśród wszystkich 

stacji, które można odbierać w regionie (wyprzedziło takich potentatów 

jak I Program Polskiego Radia oraz Radio Zet, a do trzeciego w zestawieniu 

Radia Piekary zabrakło mu zaledwie 1,5%).7   

 Na swojej stronie internetowej stacja deklaruje format radiowy AC (Adult 

Contemporary), na antenie dominuje taneczna muzyka z lat siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych (m.in. Beney M, Abba, Smokie, Goombay Dance Band, 

                                                           
7 RADIO TRACK [online]. 2014. Instytut Millward Brown, udział w czasie słuchania, wszyscy 15 – 75 
lat, n = 2424. [cit. 12-12-2014]. Dostupné na internete: http://www.badaniaradiowe.pl/wyniki/slask.html 
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Baccara, The Rubettes, The Beach Boys etc.) przeplatana śląskimi „szlagrami”. 

Tych ostatnich jest najwięcej. Z nich składają się listy przebojów, koncerty 

życzeń czy codzienne pojedynki hitów. Na antenie radia częstych wywiadów 

udzielają najpopularniejsi śląscy artyści, radio patronuje koncertom, biesiadom 

i festiwalom. W ciągu pięciu lat działalności ma siłę sprawczą, by promować 

talenty czy skutecznie reklamować premiery płyt oraz koncerty. W tym miejscu 

należy dodać, że wielu artystów znanych z anteny Radia Fest ma w swoim 

dorobku złote płyty, a ich aktywność koncertowa (jak w przypadku np. Jacka 

Silskiego czy Teresy Werner) już dawno przekroczyła granice województwa 

śląskiego. Slogan radia (na jego bazie nagrywane są również jingle) brzmi 

„Niesłychanie śląskie granie”, a główna sentencja dziennikarzy i prezenterów 

brzmi: „Kochamy wszystko, co śląskie”.  

 Siłą Radia Fest są prezenterzy. Przede wszystkim duet Marcin Janota 

i Grzegorz Stasiak, którzy prowadzą wieczorne pasma pn. „Fest Party”. 

Ich programy bazują na rozmowach telefonicznych ze słuchaczami, 

są okraszone żartami, nierzadko prowadzący dostają na antenie ataku śmiechu. 

Obaj dziennikarze regularnie telefonują do słuchaczy z urodzinowymi, 

imieninowymi bądź rocznicowymi życzeniami, śpiewając przy tym skróconą 

wersję utworu „Niech mu gwiazdka pomyślności”, ograniczoną do słów: 

„Nigdy nie zagaśnie”. Słuchaczom prawią komplementy, kokietują, droczą się, 

żartują. Obaj są powszechnie lubiani. Dzisiaj oprócz pracy w radio funkcjonują 

jako wzięci konferansjerzy, a Grzegorz Stasiak objeżdża dodatkowo region 

i kraj ze swoim programem kabaretowym (jego popularność wybuchła 

po emisji w telewizji TVN programu „Nauka jazdy”, w którym wcielił 

się w rolę instruktora). Pasma przedpołudniowe prowadzi specjalizujący 

się w konkursach Jerzy Raczek (dyrektor programowy stacji, przed laty 

związany z Radiem Silesia Flash, pierwszą komercyjną stacją radiową 

na Śląsku). Również on stawia na rozmowy ze słuchaczami oraz sprawdzoną 

muzykę, w tym taką, która słuchaczom przywołuje miłe wspomnienia 

z młodości i koresponduje z nawiązującą do święta i festynu nazwą radia. 
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Antenowe konkursy nie wymagają wiedzy encyklopedycznej, jeden z nich 

sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, ilu gości zaproszono na obiad 

(nagrodą jest rodzinny obiad w dobrej restauracji). Jerzy Raczek gra 

ze słuchaczami w statki, proponuje zabawę w skojarzenia itd. Podobnie czynią 

na antenie inni prowadzący (m.in. Marcin Rachubka, Rafał Chorowski, Adrian 

Klimala), nabierający doświadczenia i zdobywający szlify radiowe 

pod czujnym okiem znanych w skali regionu i zweryfikowanych pozytywnie 

przez słuchaczy prezenterów.  

 Na antenie stacji dominują wiadomości lokalne (wiadomości opracowuje 

i czyta Justyna Rudzka), podobnie materiały reporterskie dotyczą spraw, 

którymi żyje region, a więc również słuchacze radia. O każdej pełnej godzinie 

prezentowane są wiadomości z regionu, kraju i świata, a o 22.30 emitowana 

jest audycja „Jak minął dzień”, na którą składają się materiały reporterskie 

(w soboty i niedziele rano emitowane są audycje „Jak minął tydzień”). Audycje 

słowne planowane są w pasmach, kiedy słuchalność jest niższa, priorytetem jest 

muzyka. Na antenie pojawiają się regularnie wiadomości sportowe po śląsku, 

często rozemocjonowany reporter relacjonuje np. mecz piłkarski na żywo 

(krótkie wejścia w kluczowych momentach zawodów). Strzałem w dziesiątkę 

jest zaangażowanie cenionego śląskiego publicysty, Marka Szołtyska, który 

w piątki czyta wiadomości po śląsku oraz prezentuje ciekawe felietony (audycja 

„Szołtysek na Fest”, również w dialekcie), w których opowiada o śląskiej 

historii, tradycji, kuchni i kulturze. Kolejnym znakomitym pomysłem 

jest umieszczenie studia emisyjnego za dźwiękoszczelną szybą na parterze 

budynku redakcji w Gliwicach przy ulicy Janas Pawła II 2. Przechodnie będą 

mogli podglądać ich przy pracy przez 24 godziny na dobę (już dzisiaj można 

oglądać w Internecie transmisję ze studia).  
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Najbardziej znani prezenterzy Radia Fest: Grzegorz Stasiak i Marcin Janota8 

] 

 Wśród słuchaczy Radia Fest dominują osoby w wieku: 40-49 lat (23,80%), 

50-59 lat (26,01%) oraz 60-69 lat (17,19%). Najwięcej jest wśród nich robotników 

wykwalifikowanych (27,30%) oraz emerytów i rencistów (26,63%). Jeśli chodzi 

o poziom wykształcenia słuchaczy, to podstawowe posiada 20,44%, zasadnicze 

zawodowe – 37,69%, średnie – 32,79%, wyższe zaś zaledwie 9,08%. Wśród 

słuchaczy dominują mężczyźni (jest ich 62,62%)9. Zasięg radia to cała 

Aglomeracja Śląska (w tym Zagłębie Dąbrowskie) oraz część Małopolski oraz 

Beskidów. Stacja posiada profesjonalną stronę internetową (www.radiofest.pl) 

oraz profil na Facebooku (8700 polubień, kiedy konkurencyjne Radio Piekary 

tylko 4000). Dla fanów radia powstał Klub Radia Fest. Jego członkowie mogą 

prowadzić własny profil na stronie Radia Fest, dodawać zdjęcia, komentować 

informacje i otrzymywać newsletter. Radio Fest wspiera wszelkiego rodzaju 

przedsięwzięcia mające na celu promocję Śląska i śląskiego dialektu. 

Współpracuje w tym celu z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.  

 Radio Fest to najlepszy dowód na to, że  na trudnym dziś rynku 

radiowym sukces można osiągnąć przez pogłębianie interakcji ze słuchaczami 

i budowę wokół rozgłośni swego rodzaju wspólnoty. Ważne jest rozpoznanie 

                                                           
8 Źródło: http://www.radiofest.pl/index.php?q=program&kod=49&b= [cit. 10-11-2014]. 
9 BADANIE RADIO TRACK. 2014. Millward Brown, 16. mája 2014.  
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słuchaczy i ich gustów, zapraszanie ich do kontaktu z radiem, spotkania 

w terenie. Radio Fest, skazane z początku na porażkę z potentatem, tj. Radiem 

Piekary, dowiodło, że kompleksów nie miało i nie ma, a Radiu Piekary 

sukcesywnie odbiera słuchaczy, zwabionych talentami komunikacyjnymi 

prezenterów, lekkością dowcipu oraz nieskrępowaną atmosferą w studio. 

Tej lekkości i swego rodzaju poufałości ze słuchaczami – jak się zdaje – brakuje 

Radiu Piekary10 i innym stacjom prezentującym „szlagry” i koncentrującym 

się na śląskiej tematyce. Przypadek Radia Fest to również świetny przykład 

dla innych lokalnych i regionalnych stacji radiowych, jak znaleźć niszę 

na rynku i odnaleźć się w niej.  
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SUMMARY 

Radio Fest in the reality of contemporary Silesia 

 Radio Fest from Gliwice is one of the youngest, and at the same time, one of the most 

willingly listened to broadcasting radio stations in the Upper Silesia. It is successful because 

it maintains and preserves Silesian culture, (especially music), the Silesian dialect is regularly 

used, the radio presenters keep talking to listeners all day and night long, which contributes 

                                                           
10 Pod koniec 2014 roku Radio Piekary opuścił pracujący w nim od samego początku Andrzej 
Miś, najbardziej znany i ceniony prezenter, a przy tym wizytówka rozgłośni. To osłabienie 
zespołu może spowodować przeniesienie preferencji  grupy słuchaczy w kierunku innych 
śląskich stacji radiowych i w efekcie zmianę na trzecim stopniu podium na korzyść Radia Fest. 
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to interaction and building the union of radio receivers. The success of Radio Fest is an excellent 

example for other local and regional radio stations that look for an original form or a niche 

place on the difficult radio market in Poland. 
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PROBLEMATIKA MIGRANTOV V RAKÚSKOM 

DENNÍKU KURIER 

 

DD  aa  nn  uu  šš  aa      SS  EE  RR  AA  FF  ÍÍ  NN  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave  

      

 Migranti. Synonymami tohto pojmu sú utečenci, odídenci, presťahovalci, 

vysťahovalci. Ľudia, ktorí opúšťajú svoju vlasť pred hladom, vojnou, 

náboženskou či inou neznášanlivosťou.1 Migrujú do cudzej krajiny, a to s inou 

ako vlastnou kultúrou za vidinou lepšieho života. Zrealizuje sa táto ich vidina? 

Podarí sa im dostať sa do rozprávkovej krajiny „Oz“? 

 Problematika migrantov od septembra 2014 čoraz častejšie zapĺňa 

stránky dennej tlače, má svoje miesto v spravodajstve elektronických médií 

i na internetových portáloch. Toto konštatovanie platí aj pre rakúsky denník 

Kurier. Potvrdila to aj konferenčná vzorka 30 výtlačkov denníka z mesiacov 

september a október 2014. V 95 percentách z nich sa vyskytovali texty súvisiace 

s migrantmi. Pritom texty, týkajúce sa vojnových konfliktov na Blízkom 

Východe, v Afrike a v neposlednom rade i na Ukrajine, ktoré sú príčinami  

najnovšej veľkej migračnej vlny, do vzorky započítané neboli. Pre potreby 

vedeckej štúdie tu publikovanej bola vzorka rozšírená o 30 výtlačkov 

z mesiacov november až december 2014. Hoci sa potvrdil predpoklad, že počet 

uverejnených novinárskych prejavov vyhradených migrantom v mesiaci 

december klesne, vybrané novinárske prejavy k danej problematike 

z uvedených mesiacov boli zaradené do celkového vyhodnotenia vzhľadom 

na ich tematickú relevantnosť. 

 

                                                           
1 ÖSTERREICH LEXIKON IN ZWEI BÄNDEN. Band II  (M – Z). 1995. Heslo „migrant“. Wien: 
Verlagsgemeinschaft Österreich Lexikon, 1995. s. 54.  
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1. Rakúsky denník Kurier – jeho história a súčasnosť  

 Rakúsky denník Kurier vznikol v roku 1954. Počas svojej šesťdesiatročnej 

existencie zažil viacero migračných vĺn – politických i ekonomických, 

keď sa Rakúsko stalo prechodnou stanicou migrantov na ich ceste na Západ, 

Sever alebo do Spojených štátov, resp. novým domovom pre žiadateľov o azyl. 

Prvú už v roku 1956/57, keď do Rakúska ušlo okolo 180 tisíc Maďarov. V roku 

1968, po potlačení Pražskej jari spojeneckými vojskami, plnili utečenecké 

centrum  v Treiskirchene aj utečenci z Česko-Slovenska.  Ďalšia veľká migračná 

vlna v 90. rokoch bola spojená so situáciou na Balkáne, v krajinách bývalej 

Juhoslávie. V súčasnosti, ako už bolo spomenuté, spúšťačom tejto – 

do početnosti najväčšej migračnej vlny –, ktorú denník reflektuje, sú vojnové 

konflikty na Blízkom Východe (Sýria, Palestína, vyhlásenie IS štátu), situácia 

v Afganistane, v Afrike (Mali, Sudán a i. ) a na východe Ukrajiny.  

 Rakúsky denník Kurier je moderným nezávislým denníkom, ktorý 

„prináša dobre rešeršované reportáže, jasné analýzy  a odvážne komentáre.“ Zasadzuje 

sa za integritu, štátnosť a federatívne usporiadanie Rakúskej republiky 

a za jej konštruktívny prínos k procesu zjednocovania Európy, za parlamentnú 

demokraciu, za právny štát, podporuje systém sociálneho trhového hospodár-

stva berúceho ohľad na ekológiu, obraňuje slobodu svedomia a rešpektovanie 

náboženských slobôd.2  

 Denník Kurier v roku 2013 dosahoval náklad 198242 výtlačkov, z toho 

76% novín bolo predplatených. V nedeľu mal náklad 385097 výtlačkov. 

To znamenalo priemerný počet čitateľov okolo 549000. Čitatelia denníka Kurier 

majú spravidla vyššie vzdelanie, sú zamestnaní na vyšších postoch, majú vyšší 

príjem. 48% z nich má stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie, 

                                                           
2 BLATTLINIE. § 25 Mediengesetz Kurier [online]. 2015. [cit. 12-01-2015]. Dostupné na internete: 
http://kurier.at/ 
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46% domácností čitateľov Kuriera má čistý príjem vyše 3000 eur.3 Súčasným 

šéfredaktorom a vydavateľom denníka je doktor Helmut Brandstätter. 

 Nezávislý denník Kurier podobne ako väčšina moderných denníkov 

sa na svojich stránkach venuje politike, hospodárstvu, kronike, kultúre i športu. 

Uvedené tematické sekcie sú členené do množstva rubrík, stálych i občasných. 

Má i viacero sekcií zaraďovaných vždy v určité dni s vlastným číslovaním strán 

ako napríklad Business, Karrieren či Motor, má samostatné farebné prílohy, 

akými sú Freizeit, Kurier.tv, Immobilien, ktoré neboli predmetom skúmania.  

 Cieľom predloženej štúdie je nielen zmapovať počty a miesto 

novinárskych prejavov s problematikou migrantov na stránkach denníka Kurier 

v mesiacoch september až december 2014, ale zároveň ukázať, čo v súvislosti 

s poslednou migračnou vlnou najviac trápi rakúskych politikov, z čoho majú 

strach občania, akú pozíciu zastáva denník Kurier.  

 

2. Počet a miesto novinárskych prejavov s problematikou migrantov 

v denníku  Kurier 

 Novinárske prejavy zaoberajúce sa migrantmi vo vzorke boli z hľadiska 

najviac zastúpené v sekcii Politik, a to 22 novinárskymi prejavmi a v sekcii 

s názvom Chronik (Kronika) počtom 24 príspevkov. Dva texty priniesli rubriky 

Karrieren, Lebensart (Životný štýl) a  Extra, štyri osobitná príloha Kurier Extra, 

jeden text sa vyskytol v sekcii Kultur. 

 

3. Tematické zameranie novinárskych prejavov s problematikou migrantov 

v denníku Kurier v sekcii Politik  

 Rakúsko je krajinou, ktorá po skúsenostiach s emigračnými vlnami 

z minulosti prijala zodpovedajúce zákony a etablovali sa v nej potrebné 

                                                           
3 KURIER (TAGESZEITUNG). Zahlen, Daten, Fakten [online]. [12-01-2015]. Dostupné 
na internete: http://de.wikipedia.org/wiki/Kurier_(Tageszeitung) (Jediný dostupný zdroj, 
poznámka autorky.) 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

34 | S t r a n a  

inštitúcie.4 Počet utečencov, ktorý sa oproti predchádzajúcim obdobiam 

znásobil, však postavil Johannu Mikl-Leiter, rakúsku ministerku vnútra, 

pred problém ubytovacích kapacít pre utečencov. Tento problém v sekcii Politik  

opakovane rezonoval aj na titulných stranách palcovými titulkami ako: „Nápor. 

Mikl-Leitner potrebuje pre utečencov mimoriadny rozpočet.“5; „Anketa Kuriera – 

Kasárne majú byť otvorené pre utečencov.6“ V uvedenej ankete sa 45% obyvateľov  

vyjadrilo za otvorenie kasární pre utečencov.7 Kapacity však boli naďalej 

nedostatočné. Spolkové krajiny i samotné obce odmietali prijať väčší počet 

utečencov. Zdalo sa, že bude potrebné zriadiť stanové tábory. 25. septembra 

2014 priniesol denník Kurier na strane 4 informáciu o konaní „Asyl-Gipfel“, 

resp. azylového summitu, z ktorého sa bolo možné dozvedieť o pláne 

ministerky vnútra, podľa ktorého na 1000 obyvateľov obce mali pripadnúť 

štyria utečenci, ale aj o výške príspevku na utečenca či o tom, že problematika 

migrantov nie je len problémom Rakúska, ale celej 28.8 Napriek počiatočnému 

odmietaniu tohto plánu z dôvodu absencie potrebnej infraštruktúry9 

sa spolkové krajiny napokon dohodli. „Utečenci budú v budúcnosti férovo 

rozdelení“10, hlásal titulok. Kým politikov a starostov zamestnávali starosti, 

ako umiestniť taký veľký počet utečencov, ktorých z domovov vyhnala vojna, 

na druhej strane u časti domáceho obyvateľstva sa začal prejavovať strach 

                                                           
4 V Rakúsku pôsobia napríklad Internationale Organisation für Migration (IOM), IOM 
Landesbüro für Österreich, Kommission für Migrations- und Integrationsforschung 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Beratungszentren für Migranten.   
5 Ansturm, Mikl-Leitner braucht für Flüchtlinge Extrabudget. In: Kurier, 2014, č. 250, s. 1, 4, 5. 
(10. september 2014). 
6 Kurier Umfrage: Kasernen sollen für Flüchtlinge geöffnet werden. In: Kurier, 2014, č. 290, s. 1. 
(20. október 2014).  
7 BACHNER, Michael – LEITNER, Karin. 2014. 45 Prozent wollen Flüchtlinge in Kasernen 
unterbringen. In: Kurier, 2014, č. 290, s. 2. (20. október 2014).  
8 CIJAN, Rudolf. 2014. Steiniger Weg zu Asyl-Einigung. In: Kurier, 2014, č. 265, s. 4 
(25. september 2014). 
9 BACHNER, Michael – LEITNER, Karin: Länder gegen Gemeinde-Quoten. In: Kurier, 2014, 
č. 290, s. 1. (20. október 2014).  
10 LEITNER, Karin – MARTINZ, Thomas. 2014. Länder legen sich fest: Flüchtlinge werden 
künftig fair aufgeteilt. In: Kurier, č. 319, s. 2. (19. november 2014).  
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z utečencov.11 Z 2300 obcí len 515 ponúklo ubytovanie pre azylantov.12 

Redaktori denníka upozorňovali aj na politikov, ktorí využívali, resp. hodlali 

využiť problém azylantov na získanie volebných preferencií vo voľbách 

v januári 2015.13 Redakcia aj formou úvodníkov, napríklad pod titulkom „Pomoc 

namiesto štvania proti utečencom“ upozorňovala na to, že politici by mali odolať 

populizmu a poskytnúť pomoc ľuďom, ktorým nič nezostalo.14 V sekcii Politika 

redakcia zároveň vo viacerých textoch upozornila čitateľov aj na utečenecké 

tragédie. Na stovky utečencov, ktorí zahynuli na preplnených nekvalitných 

lodiach pri úteku z Afriky, opustení prevádzačmi, ktorým za cestu draho 

zaplatili. Organizácie pre utečencov označili ich smrť ako masovú vraždu.15  

Podľa IOM sa v roku 2014 vydalo na útek morskou cestou 108000 migrantov 

(Sýria, Sudán, Palestína), v roku 2013 ich bolo 43000. Redakcia prepožičala 

priestor aj bojovníkom za ľudské práva, akým je utečenec z Konga, Mbolela, 

ktorý sa snaží pomáhať novým utečencom a jeho kritickým vyjadreniam 

na margo utečeneckej politiky EÚ.16 Samotná redakcia denníka organizovala 

akcie na pomoc utečencom. Upozorňovala, že utečencom možno pomôcť 

aj prevzatím funkcie akéhosi krstného otca, ktorý pomôže azylantovi zaradiť sa 

do spoločnosti. Kurier uverejnil adresy, na ktoré bolo možné zaslať príspevky, 

milodary. Rovnako tak vysvetlil, akým spôsobom možno utečencom pomôcť 

pri hľadaní bytu, upozornil na projekt koordinácie azylantov „Connecting 

People“, ktorý pripravoval  školenie pre krstných rodičov mladých utečencov.  

Pod titulkom: „Majú skúsenosť s utečencami a chcú sa podeliť o kúsok šťastia“17 

                                                           
11 BARTOS, Christian (redaktionelle Leitung). 2014. Die Angst vor den Flüchtlingen. In: Kurier, 
2014, č. 269, s. 12. (29. september 2014). 
12 Tamže, s. 12.  
13 LEITNER, Karin. 2014. Propaganda-Feldzug mit Kriegs- Flüchtlingen. In: Kurier, 2014, č. 313, 
s. 4. (13. november 2014). 
14 LEITNER, Karin. 2014. Hilfe für statt Hetze gegen – Flüchtlinge. In: Kurier, 2014, č. 290, s. 2. 
(20. október 2014). 
15 UCCUSIC, Alexandra. 2014. Hunderte Tote bei Flüchtlingstragedien. In: Kurier, č. 256, s. 8, 
(16. september 2014). 
16  FRIEDL, Walter. 2014. „Die EU – Flüchtlingspolitik  ist  zynisch“. In: Kurier, 2014, č. 300, s. 7. 
(30. október 2014). 
17 LUMETSBERGER, Sandra – MAUCH, Uwe. 2014. Kurier-Leser helfen Flüchtlingen. In: Kurier, 
2014, č. 273, s. 1, 7. (3. október 2014). 
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redakcia priblížila príbehy niektorých  krstných rodičov a ich chránencov. 

Jednou z krstných matiek pre mladého Somálčana Omara sa stala Anna Rakoš, 

ktorej otec musel svojho času utiecť z Chorvátska. Keďže  jemu pomohli 

v Rakúsku a mal dobrý život, aj ona sa cítila byť povolaná pomáhať. Ďalší 

príbeh hovoril o dvoch Rakúšanoch pôvodom z Nemecka, ktorí sami na sebe 

pocítili nedôveru domácich, aj keď išlo o občanov susednej krajiny, preto 

sa ujali mladého utečenca z Iránu Mohameda, ktorý prišiel do úplne iného 

kultúrneho prostredia, nepoznal jazyk, nemal na koho sa obrátiť.18 Otázok 

ťažkej situácie utečencov a potreby  dialógu medzi rozličnými náboženstvami 

sa dotkol aj pápež František počas návštevy rakúskeho prezidenta Heinza 

Fischera vo Vatikáne.19 

 

4. Tematické zameranie novinárskych prejavov s problematikou migrantov 

v denníku Kurier v sekcii Chronik 

 Ako už bolo spomenuté, novinárske prejavy s problematikou migrantov  

v sekcii Chronik boli rovnako početne zastúpené ako v sekcii Politik, 

resp. aj o niečo početnejšie .Vo viacerých prípadoch problematika migrantov 

stručne načrtnutá v sekcii Politik bola podrobnejšie rozpracovaná v sekcii 

Chronik. I tieto novinárske prejavy mávali často palcové titulky na titulnej 

strane ako napríklad: „Utečenci: Mikl-Leitner si vynútila otvorenie kasární“20  

s odkazom na príslušnú stranu 15 v sekcii Chronik, kde  W. Theuretsbacher 

v príspevku „Asistenčné nasadenie a stanové mestá“ rozvinul problematiku 

potreby stavby stanového mesta pre utečencov v Rakúsku v súvislosti 

s nedostatkom ubytovacích kapacít. Ako už bolo spomenuté, obce sa bránili 

proti príliš veľkému počtu utečencov. Naopak ubytovanie azylantom často 

ponúkli aj „kšeftári“ so záznamom v policajnom registri. Išlo o budovy 

                                                           
18 LUMETSBERGER, Sandra – MAUCH, Uwe. 2014. Kurier-Leser helfen Flüchtlingen. In: Kurier, 
2014, č. 273, s. 7. (3. október 2014).  
19 MAYER-KILANI, Irene. 2014. Fischer lud den Papst nach Österreich ein, Franziskus besorgt 
über Flüchtlingsnot. In: Kurier, 2014, č. 314, s. 5. (14. november 2014). 
20 Flüchtlinge Mikl-Leitner erzwingt Öffnung von Kasernen. In: Kurier, 262, s. 1. (22. september 
2014).  
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v dezolátnom stave bez kúrenia a teplej vody.21 Širší priestor v sekcii Chronik 

v porovnaní so sekciou Politik bol venovaný aj protestom zo strany občanov, 

ku ktorým dochádzalo v prípadoch prenajímania časti hotelov ako ubytovní 

pre migrantov.22 Patril k nim i protest v prípade „Haus am Semmering“, hotela, 

ktorého časť bola prenajatá práve za účelom ubytovne pre migrantov. 

Obyvatelia obce Spital am Semmering v počte 560 protestovali proti ubytovaniu 

140 migrantov v danom hoteli.23 Protest vyjadril aj syn starej panej (89 rokov), 

ktorá roky navštevovala tento hotel a zrazu sa ocitla v azylovom dome. Matku 

odviezol a žiadal od hotela vrátenie peňazí v prípade potreby aj súdnou 

cestou.24 Obavy domáceho obyvateľstva z prílivu utečencov súviseli aj s rastom 

kriminality spojeným s migráciou. Strach z nových migrantov zväčšovali  

stupňujúce sa bytové krádeže a krádeže aut v bohatých štvrtiach Hietzingu 

a Döblingu, kde bývali predovšetkým starší ľudia, páchané cudzincami 

(uvádzali sa krajiny ako Srbsko, Albánsko, Rumunsko, pri krádežiach vozidiel 

Poľsko).25 Obavy z narastajúceho počtu utečencov vyslovili aj príslušníci 

tirolskej polície. Išlo o utečencov, ktorí sa chceli dostať do Rakúska 

cez priesmyk Brenner vlakom, väčšinu zadržaných vracali do Talianska.26 

Stĺpček „Prúd utečencov cez Brenner“ upozorňoval, že v roku 2014 bolo 

zadržaných už 4700 27 utečencov, ktorí sa chceli dostať z Talianska cez Rakúsko 

ďalej do Severnej Európy. Salzburskú obec Abtenau nahnevalo, keď sa jej 

obyvatelia dozvedeli, že ministerstvo vnútra u nich chcelo ubytovať 120 

                                                           
21 WAMMERL, Patrick. 2014. Flüchtlingsheim ohne Heizung. In: Kurier, 2014, č. 326 , s. 18. 
(25. november 2014).  
22 GRUBER, Peter – HOLZER, Elisabeth – WILLIM, Christian. 2014. Quartiernotstand: Dörfer 
wehren sich gegen zu viele Flüchtlinge. In: Kurier, 2014, č. 251, s. 18. (11. september 2014). 
23 HOLZER, Elisabeth. 2014. Protest gegen „Haus am Semmering“. In: Kurier, 2014, č. 263 , s. 15. 
(23. september 2014). 
24 WILLIM, Christian. 2014. „Meine Mutter hat keinen Urlaub im Flüchtlingsheim gebucht“. 
In: Kurier, č. 267, s. 19. (27. september 2014). 
25 Plus 30 Prozent. In Hietzing und Döbling explodiert die Kriminalität. In: Kurier, č. 258, s. 1.  
(18. septembra 2014); REIBENWEIN, Michael. 2014. Nobelbezirke als Kriminalitäts-Hotspot: 
30 Prozent mehr Delikte angezeigt. In: Kurier, č. 258, s. 22. (18. september 2014). 
26 WILLIM, Christian: Tiroler Polizei ruft um Hilfe. In: Kurier, 2014, č. 259, s. 20 (19. september 
2014).  
27 Flüchtlingstrom uber den Brenner: 2014 bereits 4700 Aufgriffe. 2014. In: Kurier, č. 258, s. 22.  
(18. september 2014).  
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utečencov. Nakoniec po intervencii hajtmana ich počet zredukovali na 40. 

Nedôvera a strach z inakosti viedli v rakúskom metre k útokom na moslimské 

ženy v šatkách.28 Kurier sa zasadzoval  proti poburovaniu voči migrantom, 

nesúhlasil s vyhláseniami niektorých predstaviteľov Modrých (FPÖ), podľa 

ktorých by si migranti mali uvedomiť, že  Rakúsko nie je azylovým rajom, 

resp. krajinou, kde možno prežiť azylovú dovolenku spojenú s welnessom.29  

Ešte ani v mesiaci december nebol problém ubytovania utečencov doriešený. 

Odpoveď, prečo bolo hľadanie ubytovania pre utečencov vo viacerých 

spolkových krajinách  neúspešné, sa pokúsili načrtnúť Julia Schrenk a Raffaela 

Lindorfer v texte doplnenom podrobnou infografikou vizualizujúcou počty 

cudzincov, o ktorých sa v súčasnosti v Rakúsku starajú. Autorom infografiky 

bol Breineder.30  

 Nie všetky novinárske prejavy v sekcii Chronik mali negatívny 

či pesimistický podtón. Príspevok „Čoskoro deväť miliónov Rakúšanov“ 

poukazoval na skutočnosť, že prisťahovalci sa starajú o nárast počtu obyvate-

ľov a majú plniť dôchodcovské pokladnice.31 Novinársky prejav Uwe Maucha 

„Priatelia z cudziny“32 informoval o zaujímavom projekte zapojenia mladých 

utečencov do dobrovoľníckej práce v hospicoch či geriatrických centrách. 

Za výkon mali dostávať symbolickú sumu 5 eur na hodinu ako  poďakovanie  

za prácu, ktorú odviedli. 

 

                                                           
28 ICHNER, Bernhard – SCHREIBER, Dominik. 2014. Muslimin in U-Bahn attackiert. In: Kurier, 
2014, č. 243, s. 17. (3. september 2014).  
29 LEITNER, Karin. 2014. Hilfe für statt Hetze gegen Flüchtlinge. In: Kurier, 2014, č. 290, s. 19. 
(20. október 2014). 
30 SCHRENK, Julia – LINDORFER, Raffaela. 2014. Warum die Quaritiersuche scheitert. 
In: Kurier, 2014, č. 351, s. 16. (22. december 2014). 
31 Bald neun Millionen Österreicher. 2014. In: Kurier, 2014, č. 321, s. 19. (21. november 2014). 
32 MAUSCH, Uwe. 2014. Freunde aus der Fremde. In: Kurier, 2014, č. 344, s. 16. (15. december 
2014). 
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5. Tematické zameranie novinárskych prejavov s problematikou migrantov 

v denníku Kurier v sekcii Kultur 

 Hoci vo vyššie uvedenej sekcii sa vo vzorke z denníka Kurier 

v sledovanom období vyskytol k problematike migrantov len novinársky prejav 

„Hlas pre ľudí bez vlasti“33, vyznačoval sa veľkou výpovednou silou. Jeho 

autorka Barbara Mader si ako vstup k informácii o knihe o utečencovi menom 

Samba preloženej z francúzštiny a jej filmovej verzii zvolila zaujímavý a pútavý 

kontrast. Dva rekordy – smutný, keď podľa odhadov UNO, na ktoré sa 

odvolala, v roku 2014 prišlo o život pri úteku cez Stredozemné more 3419 

migrantov a druhý – radostný, keď si film o osude jedného z utečencov pozrelo 

23,1 milióna divákov. Delphine Coulin, filmová režisérka a autorka knihy 

„Samba für Frankreich“ (Samba pre Francúzsko), ktorá kedysi pôsobila ako 

sociálna pracovníčka, v nej opísala osud Sambu Cissé, ktorý ušiel z občianskou 

vojnou zmietaného Mali do Francúzska. Útek cez more takmer neprežil. 

V krajine „Oz“ sa však stal len čiarkou do štatistiky ľudí bez vlasti, 

bez dokladov, ktoré ako pomocný robotník či upratovač nemohol získať. Film 

aj román sa stali apelom na politické svedomie a jednoznačne sa postavili 

na stranu ľudí ako je Samba.    

 

6. Tematické zameranie novinárskych prejavov s problematikou migrantov 

v denníku Kurier v rubrike Lebensart 

 Autori dvoch príspevkov v uvedenej rubrike si všímali ťažkosti detí 

migrantov v škole. Pedagogička Heidi Schrodt v texte „Pre migrantov nemá 

školský systém žiaden plán“34 si kládla otázku, prečo taký veľký počet detí 

skrachuje. Pozitívnym príkladom, ako možno prekážky prekonať v triedach, 

kde materinským jazykom väčšiny detí nie je nemčina, sa ukázala byť  škola 

4 C Dietmayrgasse vo Viedni-Brigittenau, kde sa deti v prvej a druhej triede 

                                                           
33 MADER, Barbara. 2014. Eine Stimme für Heimatlose. In: Kurier, 2014, č. 347, s. 26. 
(18. december 2014). 
34 Für Migranten hat das Schulsystem keinen Plan. 2014. In: Kurier, 2014, č. 248, s. 20. 
(8. september 2014). 
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učia čítať a písať aj po turecky, resp. po bosniacky, chorvátsky či srbsky. Deti 

vyšších tried pod vedením učiteľa nakrútili viacjazyčný film, v ktorom jedni 

vystupovali ako experti vyslaní na planétu trápenú hladom, druhí ako 

tlmočníci tomuto tímu. Žiaci pochopili, že je výhodné ovládať dva jazyky 

a zároveň si uvedomili, že keď jedna skupina žiakov hovorí svojím 

materinským jazykom, neznamená to, že druhú ohovára. Vedľajším efektom 

projektu bolo zlepšenie prostredia v triede.35 

 

7. Tematické zameranie novinárskych prejavov s problematikou migrantov 

v denníku Kurier v rubrike Extra, resp. v samostatnej prílohe Kurier Extra 

 Aj novinársky prejav v rubrike Extra sa venoval problematike školskej 

prípravy. Pre deti migrantov sa stal veľkou pomocou tzv. Lernhaus, kde deti 

vďaka intenzívnejšej starostlivosti rýchlejšie napredovali. Miesto v takejto škole 

je podľa redakcie pre deti migrantov ako výhra v lotérii.36 

 Kurier Extra z 19. novembra 2014 v rozsahu 8 strán bol celý vyhradený 

prepojeniu diverzity a hospodárstva. Prvý z analytických novinárskych preja-

vov sa venoval problematike diskriminácie cudzincov pri hľadaní zamestna-

nia.37 Druhý poukazoval na skutočnosť, že prisťahovalectvo pomáha oživiť 

hospodárstvo a vysvetľoval konkrétne akým spôsobom.38 Profesorka Ayse 

Caglar, ktorá skúmala vzájomné pôsobenie medzi migráciou a rozvojom miest, 

zhrnula svoje výsledky v príspevku „Migranti sú dôležitými aktérmi neoliberalizá-

cie.“39 Do Extra prílohy bol zaradený aj spomienkový text s názvom „50 rokov 

Turkov v Rakúsku“40 a dva platené propagačné obrazovo-textové príspevky. 

Prvý od mesta Viedeň upozorňoval, že mesto podporuje integračne projekty. 

                                                           
35 BRÜHL, Ute. 2014. Leben in zwei Sprachwelten. In: Kurier, 2014, č. 248, s. 20. (8. september 
2014). 
36 „Das Lernhaus ist wie ein Lottosechser“. 2014. In: Kurier, 2014, č. 303, s. 22. (3. november 
2014).  
37 NUMANOVIC, Emir. 2014. Wenn das ausländische G´sindl unerwünscht ist. In: Kurier Extra, 
2014, s. 2. (19. november 2014).  
38 Einwanderung belebt die Wirtschaft. 2014. In: Kurier Extra, 2014, s. 4 – 5. (19. november 2014).  
39 Migranten sind wichtige Akteure der Neoliberalisierung. 2014. In: Kurier Extra, 2014, s. 5. 
(19. november 2014).  
40 50 Jahre Türken in Österreich. In: Kurier Extra, 2014, s. 8. (19. november 2014).  
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Príkladom rodiny, ktorá sa úspešne integrovala, bola rodina Zeynela 

Söylemeza, ktorý prišiel do Viedne za robotou bez znalosti nemčiny, 

vypracoval sa a stal sa Viedenčanom.41 Druhý od SPÖ pod titulkom „Rozličnosť 

je šancou a potenciálom“42 vyzýval k budovaniu spoločnej budúcnosti. Všetci mali 

dostať rovnaké šance v prístupe k vzdelaniu a k práci. 

 

8. Tematické zameranie novinárskych prejavov s problematikou migrantov 

v denníku Kurier v sekcii Karrieren 

 Barometer pracovného trhu priniesol text Magdaleny Vachovej 

s titulkom „Migranti: S platom a s kariérou často nespokojní.“ Z textu sa čitateľ 

dozvedel, že v Rakúsku žije 1,63 miliónov ľudí s koreňmi v migrácii. Žijú 

v Rakúsku už v druhej či tretej generácii. 782000 z nich pracuje. 

500 reprezentantov migrantiek a migrantov, na ktoré sa obrátili s etnodotazní-

kom, sa vyjadrila, že im v práci dávajú pocítiť ich cudzie korene, čo sa premieta 

aj do ich finančného ohodnotenia.43  Mladým umelcom s koreňmi v migrácii 

sa rozhodli pomôcť tri ženy, ktoré dali výpoveď v zamestnaní, aby otvorili 

Vienna Globe. „Celý svet v jednom obchode“, hlásal titulok príspevku v sekcii 

Karrieren, ktorý dopodrobna hovoril o ich zámere. Z textu sa čitateľ dozvedel 

aj o ďalších zaujímavých projektoch na podporu migrantov, ktoré sa v Rakúsku 

realizujú.44 

 

9. Moslimská menšina v Rakúsku v denníku Kurier 

 Početnú skupinu textov v denníku Kurier v sledovanom období tvorili 

novinárske prejavy spojené s moslimskou menšinou s koreňmi v migrácii 

žijúcou v Rakúsku, ktorá má v súčasnosti okolo 500000 členov. Týkali 

                                                           
41 Als Gastarbeiter gekommen. Als Wiener geblieben. Wien Die Stadt fürs Leben. 2014. In: Kurier 
Extra, 2014, s. 3. (19. november 2014).  
42 Vielfalt ist Chance und Potenzial!. 2014. In: Kurier Extra, 2014, s. 8. (19. november 2014).  
43 VACHOVA, Magdalena. 2014. Migranten: Mit Gehalt und Karriere oft unzufrieden. 
In: Kurier, 2014, č. 308, s. 19. (8. november 2014 ). 
44 HLINKA, Andrea. 2014. Die ganze Welt in einem Geschäft. In: Kurier, 2014, č. 315, s. 24. 
(15. novembra 2014).  
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sa najmä diskusií okolo nového rakúskeho islamského zákona (starý platil 

od roku 1912)45,  okolo moslimských škôl pre imámov46, okolo účasti rakúskych 

moslimov na bojoch IS. Autori príspevkov si všímali správanie rakúskych 

moslimov, najmä tých mladých, ktorí popierali svoje spojenie s radikálnymi 

islamistami.47 Upozornili však aj na skutočnosť, že viacero rakúskych moslimov 

sa pridalo k radikálom (salafistom) a vycestovalo do Sýrie.48 26 z nich prišli 

v bojoch o život, 64  sa vrátili do Rakúska, kde sa ocitli pod drobnohľadom 

inštitúcií poverených ochranou štátu.49 Denník Kurier v tomto novom 

migračnom kontexte síce vyzýval k väčšej opatrnosti, ale povedal jasné „NIE“ 

IS-hystérii.50   

 

Záver 

  Sonda do textov denníka Kurier, venujúcich sa migrantom, potvrdila, 

že rakúsky denník Kurier v sledovanom období venoval problematike 

migrantov, resp. vojnových utečencov priestor priamo úmerný závažnosti tejto 

problematiky pre Rakúsko. V súlade so svojím kódexom dával slovo 

predstaviteľom štátu, rodeným Rakúšanom, samotným migrantom,  

žiadateľom o azyl, ale aj tým, ktorí žijú v Rakúsku už ako druhá, resp. tretia 

generácia migrantov. Redakcia denníka sa i sama snažila prispieť k riešeniu 

problémov spojených s narastajúcim počtom migrantov svojou hrivnou, 

a to zbierkami, programami na integráciu, ale aj upokojovaním vášní  spojených 

so zavedením kvót pre azylantov v jednotlivých spolkových krajinách 
                                                           
45 ICHNER, Bernhard. 2014. Gläubige sollen von Gesetzänderung nichts merken. In: Kurier, 
2014, č. 284, s. 18. (14. október 2014).; KOPENIG, Margaretha. 2014. Aufstand gegen 
das Islamgesetz. In: Kurier, 2014, č. 306, s. 3. (6. november 2014). 
46 ICHNER, Bernhard. 2014. Anspannung vor Anti-Schul-Demo. In: Kurier, 2014, č. 307, s. 17. 
(7. november 2014). 
47 ICHNER, Bernhard. 2014. Koran-Verteiler wollen keine Salafisten sein. In: Kurier, 2014, č 308, 
s. 19. (8. november 2014). 
48 JÄGER, Michael. 2014. Dschihad-Kämpfer: Mikl-Leitner will genaue Passkontrollen 
bei Einreise in die EU. In: Kurier, 2014, č. 279, s. 20. (9. október 2014).   
49 MIKL: 54 Österreicher im Dschihad. 2014. In: Kurier, 2014, č. 306, s. 3. (6. novembra); AMARA, 
Nihad. 2014. Mit der Boxtasche in den Dshihad. In: Kurier, 2014, č. 246, s. 17. (6. september 
2014). 
50 VOTZI, Josef. 2014. Ja, zu mehr Vorsicht, nein zu IS-Hysterie. In: Kurier, č. 294, s. 2. 
(24. október 2014).  
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a obciach, resp. s prejavmi xenofóbie proti moslimom v kontexte strachu 

zo šíriaceho sa IS terorizmu. Apelovaním na humanitárne tradície Rakúska. 

Veď napokon, ako konštatovala Julia Schrenk vo svojom komentári: „Nikto 

neuteká dobrovoľne.“51 
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SUMMARY 

Migrants issues in the Austrian daily Kurier 

 The subject of the present study is the issue of migrants and its reflection 

in the Austrian newspaper Kurier in the months of September to December 2014. The author 

of the study monitored the number articles related to this issue, their place in the individual 

sections or sections of the journal, focusing on the content of journalistic expressions to shed 

light on the seriousness this issue for Austria (and not only for it), as well as how daily Kurier 

approaches to these issues. 
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REFLEXIA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

A ETNICKÝCH SKUPÍN V SPRAVODAJSTVE 

TELEVÍZIÍ RTVS/JEDNOTKA A TA3 

 

SS  vv  ee  tt  ll  aa  nn  aa      HH  LL  AA  VV  ČČ  ÁÁ  KK  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave  

      

 Erich Mistrík vo svojej štúdii Multikultúrnosť v dnešnom svete tvrdí, 

že: „Dnešný svet sa svojím množstvo kultúr sotva odlišuje od sveta v iných 

storočiach.“ Podľa neho: „Na rôznych svetadieloch vždy žili ľudia s rôznym pohľadom 

na svet či s rôznym životným štýlom [...] a Európa je dodnes hrdá na svoju rôznorodosť 

a pestrosť, ktorá je tu prítomná po stáročia.“1  

 Ak je teda „svet v posledných sto rokoch rovnako pestrý ako predtým“2, prečo 

čoraz častejšie skloňujeme novodobý termín „globalizácia“? Nepoložili 

jej základy už španielski, holandskí či portugalskí moreplavci a obchodníci? 

Vznik prvých veľmocí? Rozvoj dopravy a turizmu? Priemyselná revolúcia 

a následná monopolizácia priemyslu do nadnárodných konglomerátov? 

A napokon rozmach šoubiznisu a internetu? 

 O tom, že svet sa elektronicky scvrkol dnes nepochybujeme. Splnili 

sa predpovede kanadského spisovateľa a mediálneho teoretika Marshala 

McLuhana o tzv. globálnej dedine. Tento vizionár už v šesťdesiatych rokoch 

20. storočia vyslovil vo svojej knihe Gutenbergova galaxia (1962) predpoklad, 

že vyspelá informačná a telekomunikačná štruktúra vytvorí nebývalé možnosti 

na spoločenský a kultúrny rozvoj a ovplyvní sociálnu i politickú scénu, ktorá 

sa v reálnom čase (v priamom prenose) prenesie do našich obývačiek. 

V publikácii Ako rozumieť médiám (1964) poukázal na zintenzívnenie vedomia 

zodpovednosti nás všetkých, pretože svet sa stal súčasťou nášho života tak, ako 

aj my jeho. 

                                                           
1 MISTRÍK, Erich. 2001. Multikultúrnosť v dnešnom svete. In: Slovo, 2001. č. 47, s. 1. 
2 Tamže, s. 1.  
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 Pozrime sa teda na vzťah oboch navonok antagonistických termínov – 

globalizáciu a multikultúrnosť. Globalizácia má množstvo definícií, 

ich východiskom je, dozaista, proces zjednocovania riadenia ekonomických 

aktivít a následne politických rozhodnutí. Ale priamo či nepriamo 

sa globalizácia prejavuje vo všetkých oblastiach života spoločnosti, vrátane 

kultúry. Dnešné stretávanie sa nielen dvoch či troch kultúr, ale ich veľkého 

počtu sa odohráva neraz na vymedzenom priestore súčasne. Preto začíname 

hovoriť o multikultúrnosti. Tú podporujú vo veľkej miere masové médiá 

a internet pôsobením na globálneho recipienta – čitateľa, poslucháča, diváka. 

On sám sa podieľa aj na ich obsahu, čím prispieva tiež k ich multikultúrnosti.  

 Negatívnym dôsledkom globalizácie je stieranie rozdielov v kultúrach 

národov. V každej krajine nájdeme McDonald´s, Coca Colu, automobily 

rovnakých značiek. Všetci pozeráme rovnaké televízne relácie, filmy, počúvame 

identickú hudbu, prichádzajú k nám tie isté multiplikované informácie, 

obliekame sa uniformne, obľúbili sme si kuchyňu z rôznych kontinentov. 

Avšak zároveň s globalizáciou sa v súčasnom svete rozvinul aj opačný trend, 

strata interesu o všetko jednotné, identické a nárast záujmu o to, čo je jedinečné, 

špecifické. Čoraz viac lokálnych, regionálnych či skupinových aktivít 

má možnosť prezentovať sa verejne. Tak spoznávame a odhaľujeme pestrosť 

rôznych kultúr, o ktorých sme doteraz netušili. Práve masmédiá podporujú 

rozširovanie poznatkov o často marginálnych kultúrach. Pretože sú nútené 

svoje pôsobenie napĺňať stále novými obsahmi, siahajú po jedinečných, „iných“ 

miestnych aktivitách. Pomáhajú im pri tom aj regionálne masmédiá 

s obmedzeným dosahom a podporuje ich aj internet. Nikomu dnes nemožno 

zabrániť, aby svoj obsah nesprístupnil celému svetu.  

 Multikultúrnosť, čiže stretávanie kultúr neznamená len to, že rôzne 

kultúry jestvujú vedľa seba. Ony sa vzájomne ovplyvňujú, prelínajú 

a vyvolávajú odozvu, ktorá nemusí byť len pozitívna. Aby sme sa nestali 

obeťami konfliktov kultúr, musíme sa snažiť o porozumenie medzi nimi. 

Veď jedným z trendov globalizácie je aj nárast lokálnych konfliktov 
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s globálnymi dopadmi. Rodiaca sa globálna spoločnosť má zatiaľ nejasnú 

podobu. Niekto jej hovorí „civilizácia tretej vlny“, iní sa prikláňajú 

k „postindustriálnej spoločnosti“, ďalší uprednostňujú pojem „informačná 

spoločnosť“. „Dôležité však je, že sa začína formovať nielen svet globálnych 

korporácií, globálne organizovanej kriminality, globálneho terorizmu, ale aj svet 

globálneho étosu, globálnej solidarity a globálnej spolupráce.“3  

 Sústreďme sa však na masové médiá. Ako tie môžu pôsobiť tak, aby sme 

kultúrne rozdiely nevnímali ako nepriateľský akt, nezmieriteľné protirečenie, 

ale ako prvok vzájomného obohacovania sa? Ako vylúčiť prienik stereotypov 

a predsudkov do masmediálnych obsahov? Ako zamedziť prejavom 

neznášanlivosti? Vzťahy medzi majoritným obyvateľstvom a menšinami 

či etnickými skupinami sú v mnohých štátoch komplikované, ba až napäté. 

Informovanie o akýchkoľvek menšinách sa preto považuje za mimoriadne 

citlivú oblasť novinárskej práce. Vyžaduje si kvalifikovaných žurnalistov 

so znalosťou rôznych legislatívnych či etických predpisov, usmernení 

a odporúčaní.  

 Práva a povinnosti novinárov vychádzajú z verejného poriadku  

(platných zákonov) a zo zodpovednosti novinárov voči spoločnosti (čl. 29, 

ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv). V každom štáte sú špecifikované 

na základe rozličných kritérií, avšak ich medzinárodné východiská sú vše-

obecne rešpektované.  

  

1. Legislatívne záruky  

 Charta OSN, podpísaná v San Francisku v roku 1945. Preambula Charty 

určuje hlavné ciele tejto medzinárodnej organizácie, a to: udržanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti a dodržiavanie ľudských práv. 

 Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením OSN 

v roku 1948. Je prvým medzinárodným dokumentom, ktorý zakotvuje 

                                                           
3 GLOBALIZÁCIA A VÝZVY PRE SLOVENSKO [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné 
na internete: archiv.vlada.gov.sk/old.uv/data/files/1205.doc       
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práva prináležiace každej ľudskej bytosti od svojho narodenia. Ide o prvý 

medzinárodný katalóg ľudských práv, nakoľko Charta OSN sa dotýkala 

otázky ľudských práv len všeobecne. Nedostatkom deklarácie je jej právna 

nezáväznosť. Nejde o súčasť medzinárodného práva, ale o politickú 

deklaráciu. Jej význam však spočíva v tom, že dokument sa stal 

východiskom pre ďalšie medzinárodné dohovory a pre národné zákono-

darstvo mnohých štátov. Dnes je vnímaný ako základný štandard ľudských 

práv a súčasť medzinárodného obyčajového práva. 

 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach schválený 

Valným zhromaždením OSN v roku 1966. Zaväzuje štáty, ktoré 

ho podpísali, aby rešpektovali občianske a politické práva jednotlivcov, 

vrátane práva na život, slobody prejavu alebo práva združovať sa. 

Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ku ktorému 

bol vytvorený aj kontrolný mechanizmu vo forme Výboru pre ľudské 

práva, ktorý hodnotí správy zo zmluvných štátov o dodržiavaní týchto 

práv.  

 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach schválený Valným zhromaždením OSN v roku 1966. Zaväzuje 

k úsiliu o zabezpečenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv 

jednotlivcov, vrátane práva na vzdelanie, práva na prácu alebo práva 

na primeranú životnú úroveň.  

 Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 

diskriminácie prijatý pod egídou OSN v roku 1966, zaväzuje zmluvné 

strany, aby sa snažili o odstránenie rasovej diskriminácie a vyžaduje 

od štátov, aby kriminalizovali nenávistné prejavy a členstvo v rasistických 

organizáciách. 

 Štáty, ktoré sú stranami dohovoru, berú do úvahy, že Charta Organizácie 

Spojených  národov je založená na zásadách dôstojnosti a rovnosti všetkých 

ľudí. Jedným z cieľov je podpora a  posilňovanie všeobecnej úcty k ľudským 

právam a základným slobodám pre všetkých – bez rozdielu rasy, pohlavia, 
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jazyka alebo náboženstva. Všeobecná deklarácia ľudských práv vyhlasuje, 

že všetci ľudia sa rodia slobodní a seberovní čo do dôstojnosti a práv a že každý 

má mať všetky práva a slobody bez akéhokoľvek rozlišovania, najmä podľa 

rasy, farby alebo národnostného pôvodu. Všetci ľudia sú si pred zákonom rovní 

a majú právo na rovnakú ochranu zákonom proti akejkoľvek diskriminácii 

a proti každému podnecovaniu k diskriminácii.  

 V čl. 5 sa zmluvné štáty zaväzujú, že zakážu a odstránia rasovú 

diskrimináciu vo všetkých jej formách a že zaručia právo každého na rovnosť 

pred zákonom bez rozlišovania podľa rasy, farby pleti, národnostného alebo 

etnického pôvodu,  najmä pri používaní týchto práv:  

a) práva na rovnaké zaobchádzanie pred súdmi a pred všetkými ostatnými 

orgánmi, ktoré vykonávajú súdnictvo;  

b) práva na osobnú bezpečnosť a ochranu štátom proti násiliu a ujme 

na zdraví, či už  sú spôsobené vládnymi  úradníkmi alebo ktoroukoľvek 

osobou, skupinou alebo inštitúciou; 

c) politických práv, najmä práva zúčastňovať sa na voľbách, voliť a byť 

volení na  základe všeobecného a rovného volebného práva, práva účasti 

vo vláde, ako aj zúčastňovať sa na správe verejných vecí na všetkých 

stupňoch a práva vstupu  za rovnakých podmienok do verejných 

služieb; 

d) ďalších občianskych práv, najmä: práva slobodného pohybu a výberu 

bydliska vnútri hraníc štátu; práva opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju 

vlastnú a vrátiť sa do svojej krajiny; práva na štátne občianstvo; práva 

uzavrieť manželstvo a zvoliť si manžela; práva každého vlastniť majetok 

tak sám, ako aj spolu s inými; práva nadobúdať dedičstvo; práva 

na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; práva na slobodu 

presvedčenia a prejavu; práva na slobodu zhromažďovania a združova-

nia; práva na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé 

a uspokojivé pracovné podmienky, na ochranu proti nezamestnanosti, 

na rovnaký plat za rovnakú prácu a na spravodlivú a uspokojivú 
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odmenu za prácu; práva zakladať odborové organizácie a stať 

sa ich členom; práva na bývanie; práva na ochranu zdravia, liečebnú 

starostlivosť, sociálne zabezpečenie a sociálne služby; práva 

na vzdelanie; práva na rovnakú účasť na kultúrnom dianí; práva 

na prístup na všetky miesta a na používanie všetkých služieb určených  

verejnosti, ako sú dopravné prostriedky, hotely, reštaurácie, kaviarne, 

divadlá a parky.4 

 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien schválený 

v New Yorku v roku 1979 predstavuje listinu ľudských práv žien, ktorá 

definuje diskrimináciu žien a stanovuje vnútroštátne opatrenia na odstráne-

nie tejto diskriminácie. Vytvára základ pre dosiahnutie rovnoprávnosti 

mužov a žien vďaka zabezpečeniu rovnakého prístupu žien či už k verej-

ným a politickým funkciám alebo k vzdelaniu a k zdravotnej starostlivosti.  

 Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu 

zaobchádzaniu či trestaniu bol schválený Valným zhromaždením OSN 

v roku 1984.  Vyžaduje odstránenie mučenia a snahu netransportovať ľudí 

do krajín, kde existuje dôvodná obava, že budú vystavení mučeniu. 

Obsahuje definíciu mučenia a zlého zaobchádzania a zakazuje ich výkon.     

 Dohovor o právach dieťaťa zakotvuje občianske, politické, ekonomické, 

sociálne, zdravotné a kultúrne práva detí. Bol schválený Valným 

zhromaždením OSN v roku 1989. Podľa znenia dohovoru sa za dieťa 

považuje osoba mladšia ako 18 rokov. Definuje základné ľudské práva detí, 

a to: právo na prežitie, právo na rozvoj, právo na ochranu pred škodlivými 

vplyvmi, týraním a zneužívaním a právo na účasť na rodinnom, kultúrnom 

a sociálnom živote. Je postavený na štyroch pilieroch, ktorými 

                                                           
4 REZOLÚCIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OSN [online]. 1965. Medzinárodný dohovor 
o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.mensiny.vlada.gov.sk%2Fdata%2Ffiles%2F223.doc&ei=aO3IVMiGEqa
fyAPmoIKACw&usg=AFQjCNH3C8t97W3YRb4-
mKvy2w8KnY_U0A&sig2=VbD2kzY4UcizG686GmtPPw&bvm=bv.84607526,d.bGQ  

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mensiny.vlada.gov.sk%2Fdata%2Ffiles%2F223.doc&ei=aO3IVMiGEqafyAPmoIKACw&usg=AFQjCNH3C8t97W3YRb4-mKvy2w8KnY_U0A&sig2=VbD2kzY4UcizG686GmtPPw&bvm=bv.84607526,d.bGQ
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mensiny.vlada.gov.sk%2Fdata%2Ffiles%2F223.doc&ei=aO3IVMiGEqafyAPmoIKACw&usg=AFQjCNH3C8t97W3YRb4-mKvy2w8KnY_U0A&sig2=VbD2kzY4UcizG686GmtPPw&bvm=bv.84607526,d.bGQ
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mensiny.vlada.gov.sk%2Fdata%2Ffiles%2F223.doc&ei=aO3IVMiGEqafyAPmoIKACw&usg=AFQjCNH3C8t97W3YRb4-mKvy2w8KnY_U0A&sig2=VbD2kzY4UcizG686GmtPPw&bvm=bv.84607526,d.bGQ
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mensiny.vlada.gov.sk%2Fdata%2Ffiles%2F223.doc&ei=aO3IVMiGEqafyAPmoIKACw&usg=AFQjCNH3C8t97W3YRb4-mKvy2w8KnY_U0A&sig2=VbD2kzY4UcizG686GmtPPw&bvm=bv.84607526,d.bGQ
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sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj, 

a právo na rešpektovanie názorov.  

 Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich 

pracovníkov a členov ich rodín z roku 1983 upravuje status a ľudské práva 

migrantov a ich rodín, podporuje dodržiavanie ich ľudských práv 

a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s nimi. Takisto sa zameriava 

na vytváranie rovnakých pracovných podmienok migrantov a pôvodného 

obyvateľstva. 

 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím bol schválený 

Valným zhromaždením OSN v roku 2005. Chráni práva a dôstojnosť osôb 

so zdravotným postihnutím. Dohovor sa usiluje o zabezpečenie rovnakých 

príležitostí pri uplatnení ľudských práv týchto osôb a má prispieť 

k odstráneniu ich sociálneho znevýhodnenia a podporiť ich účasť 

na občianskom, politickom a kultúrnom živote.  

 Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným 

zmiznutím schválený OSN v roku 2006 upravuje predchádzanie nedobro-

voľným  zmiznutiam ako zločinom proti ľudskosti. Zmluvné strany 

sa zaviazali, že vyšetria všetky prípady nedobrovoľného zmiznutia a budú 

kriminalizovať takéto konanie (stane sa trestným činom podľa 

vnútroštátneho právneho poriadku). Dohovor ďalej ustanovuje, že zmluvné 

strany sú povinné viesť evidenciu zadržaných osôb a vytvoriť právne 

mechanizmy na domáhanie sa reparácie a kompenzácie (napríklad 

vo forme odškodného) obetí nedobrovoľného zmiznutia.  

 Európsky dohovor o ľudských právach schválený Radou Európy v roku 

1950 vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a rešpektuje 

jej zásady. Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých zmluvnými 

stranami v tomto dohovore a jeho protokoloch sa zriaďuje Európsky súd 

pre ľudské práva, ktorý bude vykonávať svoju funkciu permanentne.5 

                                                           
5 EURÓPSKY DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH [online]. 1950. Rada Európy, 1950. [cit. 07-

11-2014]. Dostupné na internete: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
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 Charta základných práv Európskej únie prijatá Európskym parlamentom, 

Radou Európy a Európskou Komisiou v roku 2000. V jej Preambule 

sa hovorí o tom, že  národy Európy sa rozhodli zdieľať mierovú budúcnosť 

na základe spoločných hodnôt. Pamätajúc na svoje duchovné a morálne 

dedičstvo, je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách 

ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; na zásadách demokracie 

a právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavede-

ním občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spra-

vodlivosti. Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných 

hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy, ako 

aj národnej identity členských štátov a organizácie ich orgánov verejnej 

moci na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni; usiluje sa podporovať 

vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj a zabezpečuje voľný pohyb osôb, 

služieb, tovaru a kapitálu, ako aj slobodu usadiť sa. Rešpektujúc právomoci 

a úlohy Únie, ako aj dodržiavanie zásady subsidiarity, táto charta opätovne 

potvrdzuje práva vyplývajúce najmä z ústavných tradícií a medzinárod-

ných záväzkov spoločných pre členské štáty, Európskeho dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sociálnych chárt prijatých 

Úniou a Radou Európy, ako aj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie 

a Európskeho súdu pre ľudské práva. V tejto súvislosti budú súdy Únie 

a členských štátov vykladať túto chartu s náležitým zreteľom na vysvet-

livky pripravené pod vedením predsedníctva Konventu, ktorý vypracoval 

chartu, a aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho 

konventu.6 

 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1976 

sa vyjadruje okrem uvedených základných ľudských práv aj k právu 

zastávať svoj názor, právu na slobodu prejavu, čo zahŕňa slobodu 

vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu, 

                                                           
6 CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE [online]. 2000. Rada Európy, Európsky 
parlament, Európska komisia, 2000. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk:PDF


ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

55 | S t r a n a  

bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom 

umenia alebo akýmikoľvek inými prostriedkami. Užívanie uvedených práv 

nesie so sebou osobitné povinnosti a zodpovednosť (čl. 19). Nasledujúci 

článok č. 20 zakazuje akúkoľvek vojnovú propagáciu zákonom, rovnako 

ako akúkoľvek národnú, rasovú alebo náboženskú nenávisť, ktorá 

predstavuje podnecovanie k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu.7 

 Odporúčanie č. R (97) 20 Výboru ministrov o prejavoch nenávisti (Rada 

Európy, Výbor ministrov, 1997). Výbor ministrov, v zmysle článku 15 

Štatútu Rady Európy, odporúča členským štátom, aby urobili potrebné 

kroky na potlačenie prejavov nenávisti. Vychádza z toho, že „vo Viedenskej 

deklarácii sú vyjadrené vážne obavy z ožívajúcich prejavov rasizmu, xenofóbie 

a antisemitizmu, ako aj zo vznikajúceho prostredia neznášanlivosti, čo si vyžaduje 

vyvinúť úsilie na potlačenie všetkých ideológií, politík i praktík, podnecujúcich 

rasovú nenávisť, násilie a diskrimináciu, ale aj akýchkoľvek akcií a prejavov, ktoré 

môžu prehĺbiť strach či napätie medzi skupinami s odlišným rasovým, etnickým, 

národným, náboženským alebo sociálnym zázemím.“8  

 Rovnako tak vyjadruje oddanosť princípom slobody prejavu a informácií 

(ako sú zakotvené v Deklarácii o slobode prejavu a informácií z 29. apríla 1982, 

odsudzujúc v súlade s Viedenskou deklaráciou a Deklaráciou o médiách 

v demokratickej spoločnosti, prijatou na 4. Európskej konferencii ministrov 

o politike v oblasti masových médií, Praha, 7. – 8. decembra 1994) všetky formy 

podnecovania rasovej nenávisti, xenofóbie, antisemitizmu a všetky formy 

neznášanlivosti, ktoré podkopávajú demokratické istoty, kultúrnu súdržnosť 

                                                           
7 MEDZINÁRODNÝ PAKT O OBČIANSKYCH A POLITICKÝCH PRÁVACH [online]. 1976. 
[cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete:  
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&ur
l=http%3A%2F%2Fvoltaire.netkosice.sk%2Fdocs%2Fpakt.doc&ei=2dpcVPrvI_Lf7QbktIH4Ag&
usg=AFQjCNH_HZR9UF5UlZpf_8Anc6nq6BBg4w&sig2=kbfHZFFgvucneefgoMBj8Q&bvm=b
v.79184187,d.ZGU  
8 ODPORÚČANIE Č. R (97) 20 VÝBORU MINISTROV ČLENSKÝM ŠTÁTOM O PREJAVOCH 
NENÁVISTI [online]. 1997. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=45  
 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvoltaire.netkosice.sk%2Fdocs%2Fpakt.doc&ei=2dpcVPrvI_Lf7QbktIH4Ag&usg=AFQjCNH_HZR9UF5UlZpf_8Anc6nq6BBg4w&sig2=kbfHZFFgvucneefgoMBj8Q&bvm=bv.79184187,d.ZGU
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvoltaire.netkosice.sk%2Fdocs%2Fpakt.doc&ei=2dpcVPrvI_Lf7QbktIH4Ag&usg=AFQjCNH_HZR9UF5UlZpf_8Anc6nq6BBg4w&sig2=kbfHZFFgvucneefgoMBj8Q&bvm=bv.79184187,d.ZGU
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvoltaire.netkosice.sk%2Fdocs%2Fpakt.doc&ei=2dpcVPrvI_Lf7QbktIH4Ag&usg=AFQjCNH_HZR9UF5UlZpf_8Anc6nq6BBg4w&sig2=kbfHZFFgvucneefgoMBj8Q&bvm=bv.79184187,d.ZGU
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvoltaire.netkosice.sk%2Fdocs%2Fpakt.doc&ei=2dpcVPrvI_Lf7QbktIH4Ag&usg=AFQjCNH_HZR9UF5UlZpf_8Anc6nq6BBg4w&sig2=kbfHZFFgvucneefgoMBj8Q&bvm=bv.79184187,d.ZGU
http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=45
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a pluralizmus. Výbor ministrov konštatuje, že tieto formy prejavov môžu mať 

väčšie a škodlivejšie dôsledky, keď sú šírené médiami.9        

  Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv nikto nesmie byť 

vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, 

domova alebo korešpondencie. Nesmie tiež útočiť na ľudskú česť a povesť 

a každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom 

(čl. 12). Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva (čl. 18). 

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu (čl. 19).10  

  

2. Profesijné etické novinárske kódexy 

 Profesijné etické kódexy novinárov a dokumenty venujúce sa pôsobeniu 

žurnalistov jednotlivých krajín vychádzajú: 

 z dokumentu Medzinárodnej federácie novinárov (FIJ/IFJ) Zásady 

správania novinárov z roku 1954, v roku 1986 doplnený svetovým 

kongresom FIJ/IFJ v Dánsku; 

 z Medzinárodného kódexu novinárskej etiky, prijatým OSN v roku 1952, 

ktorý poslúžil ako základ pre mnohé novinárske organizácie pri zostavo-

vaní vlastných kódexov. Obsahuje povinnosť chrániť dobré meno človeka 

a za vážny priestupok označil znevažovanie, osočovanie, ohováranie 

a neopodstatnené obviňovanie. 

 Federácia žurnalistov Európskeho spoločenstva odčlenila práva od povin-

ností novinárov v Deklarácii povinností a práv žurnalistov (1971); 

 z Rezolúcie č. 1003 o etike novinárstva z roku 1993, schválenej 

Parlamentným zhromaždením Rady Európy, ktorá vymedzuje: 

PRÁVA verzus POVINNOSTI, 

a SLOBODU verzus ZODPOVEDNOSŤ novinárov. 

 

                                                           
9 ODPORÚČANIE Č. R (97) 20 VÝBORU MINISTROV ČLENSKÝM ŠTÁTOM O PREJAVOCH 
NENÁVISTI [online]. 1997. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=45 
10 VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV [online]. 1948. [cit. 07-11-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.snslp.sk/CCMS/files/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf  

http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=45
http://www.snslp.sk/CCMS/files/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf
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Akcentuje: 

 povinnosť médií riešiť konflikty mierovými prostriedkami; 

 deklaruje povinnosť rešpektovať právo jednotlivca na súkromie; 

 ochraňovať demokratické hodnoty; 

  mať úctu k ľudskej dôstojnosti; 

 riešiť problémy mierovou cestou; 

 čeliť násiliu a nepodnecovať prejavy nenávisti a konfrontácie; 

 odmietať diskrimináciu kultúry, rodu či náboženstva; 

 predchádzať napätiu a podnecovať vzájomné porozumenie, 

toleranciu a dôveru;  

 neglorifikovať násilie, sex a konzum; 

 zamedziť publicitu vulgarizmov; 

 zaviesť samoreguláciu a dohľad nad dodržiavaním zásad 

novinárskej etiky (tlačové rady a ombudsmani). 

 

          „Zhromaždenie schvaľuje nasledovné etické princípy novinárstva v presvedčení, 

že by si ich mali osvojiť príslušníci tejto profesie v celej Európe.“11 Rezolúcia č. 1003 

obsahuje: 1) základné práva a povinnosti novinárov obsiahnuté v právnych 

normách a 2) ustanovuje etickú zodpovednosť masových médií voči občanom 

a spoločnosti, pretože formujú osobné postoje občanov.  

          Rezolúcia v čl. 23 deklaruje povinnosť rešpektovať právo jednotlivca 

na súkromie. V čl. 33 hovorí o povinnosti médií ochraňovať demokratické 

hodnoty, úctu k ľudskej dôstojnosti, riešenie problémov mierovou cestou, čeliť 

násiliu a prejavom nenávisti, odmietať diskrimináciu kultúry, pohlavia 

či náboženstva. Médiá sú podľa rezolúcie ďalej povinné predchádzať napätiu 

a podnecovať vzájomné porozumenie, toleranciu a dôveru (čl. 34) a musia dbať 

                                                           
11 REZOLÚCIA Č. 1003 O ETIKE NOVINÁRSTVA [online]. 1993. Rada Európy, 1993. [cit. 07-11-
2014]. Dostupné na internete: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1278034  

http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1278034
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na to, aby nevysielali programy glorifikujúce násilie, zneužívajúce sex 

a konzum či s neslušným jazykom (čl. 35).12 

 

3. Súčasná situácia na Slovensku  

 V identickom duchu sa nesú aj platné profesijné etické kódexy 

v Slovenskej republike a orgány samoregulácie. 

 

3.1. Etické kódexy 

 Etický kódex novinára prijatý 5. novembra 2010 deviatym Snemom 

Slovenského syndikátu novinárov (SSN) zdôrazňuje v IV. časti potrebu 

odmietať diskrimináciu založenú na rase, svetonázore (vrátane náboženstva), 

etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, sexuálnej orientácii či pohlaví 

(presnejšie by bolo rode – poznámka S. H.). Toto ustanovenie dopĺňa zákaz 

znižovať nielen dobré meno osoby, ale aj jej česť a dôstojnosť. Bod 3 uvedenej 

časti obsahuje usmernenie o tom, že novinár nepodnecuje nenávisť, pitoreskne 

však vyznieva odporúčanie, aby novinár o príslušnosti k menšine informoval 

iba v prípade relevantnosti informácie ku kontextu novinárskeho prejavu. Toto 

ustanovenie sa predsa vzťahuje na všetky vymenované aspekty potenciálnej 

diskriminácie.  

 Rovnako spochybniteľná je zmienka o rodovej rovnosti, veď samotný 

názov kódexu ju nerešpektuje.13 

 Ďalšími kódexami sú: Etický kódex denníka SME, Etický kódex 

Skupiny Ringier Axel Springer Media AG (Nový čas), Štatút programových 

pracovníkov a spolupracovníkov RTVS a ďalšie kódexy či štatúty. 

 Spomínaný Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov 

Rozhlasu a televízie Slovenska sa okrem všeobecných ustanovení týkajúcich 

sa etiky novinára osobitne venuje poskytovaniu informácií o menšinách, ktoré 

                                                           
12 REZOLÚCIA Č. 1003 O ETIKE NOVINÁRSTVA [online]. 1993. Rada Európy, 1993. [cit. 07-11-
2014]. Dostupné na internete: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1278034  
13 ETICKÝ KÓDEX NOVINÁRA [online]. 2010. Slovenský syndikát novinárov. [cit. 07-11-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/  

http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1278034
http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/
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vylučuje akúkoľvek formu diskriminácie. „Programoví pracovníci sú povinní 

zdržať sa všetkých stereotypov v popisovaní konkrétnych rasových, národnostných, 

etnických, náboženských, sexuálnych, vekových a ostatných sociálnych skupín 

a ich príslušníkov.“14 Štatút pripomína, že hanobenie národa, jazyka, rasy alebo 

skupiny obyvateľstva pre jej presvedčenie je trestný čin. 

 

3.2. Orgány samoregulácie v SR 

 Nad dodržiavaním tak mediálnej či novinárskej etiky, ako aj platnej 

legislatívy bdejú na Slovensku orgány samoregulácie, a to:   

 Asociácia na ochranu novinárskej etiky v SR (AONE), ktorej zakladaciu 

zmluvu podpísali 2. októbra 2001 predstavitelia SSN, Združenia 

vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS) a ďalší členovia – 

subjekty  pôsobiace v novinárskej a vydavateľskej sfére. Medzi ciele 

asociácie patrí okrem iného dohliadať na dodržiavanie etických zásad  

novinárskej práce v periodikách vydávaných v Slovenskej republike 

a posudzovať sťažnosti na porušovanie týchto zásad.15 

 Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) pôsobí ako výkonný orgán 

AONE v oblasti etickej samoregulácie novinárov. Rieši podnety 

upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky.16 

 Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky je správny 

orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového 

a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych 

                                                           
14 ŠTATÚT PROGRAMOVÝCH PRACOVNÍKOV A SPOLUPRACOVNÍKOV ROZHLASU 
A TELEVÍZIE SLOVENSKA [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.rtvs.org/o-rtvs/dolezite-dokumenty-rtvs/statut-programovych-pracovnikov-a-
spolupracovnikov-rtvs  
15 ASOCIÁCIA NA OCHRANU NOVINÁRSKEJ ETIKY V SR [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. 
Dostupné na internete: http://trsr.sk/dokumenty/stanovy-asociacie-na-ochranu-novinarskej-
etiky-v-slovenskej-republike  
16 TLAČOVÁ RADA SR [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
https://www.google.sk/search?q=tla%C4%8Dov%C3%A1+rada+sr&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=Qj3OVMfGJYPOygPs6IHoDQ  

http://www.rtvs.org/o-rtvs/dolezite-dokumenty-rtvs/statut-programovych-pracovnikov-a-spolupracovnikov-rtvs
http://www.rtvs.org/o-rtvs/dolezite-dokumenty-rtvs/statut-programovych-pracovnikov-a-spolupracovnikov-rtvs
http://trsr.sk/dokumenty/stanovy-asociacie-na-ochranu-novinarskej-etiky-v-slovenskej-republike
http://trsr.sk/dokumenty/stanovy-asociacie-na-ochranu-novinarskej-etiky-v-slovenskej-republike
https://www.google.sk/search?q=tla%C4%8Dov%C3%A1+rada+sr&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Qj3OVMfGJYPOygPs6IHoDQ
https://www.google.sk/search?q=tla%C4%8Dov%C3%A1+rada+sr&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Qj3OVMfGJYPOygPs6IHoDQ


ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

60 | S t r a n a  

mediálnych služieb na požiadanie.17 Rada pre vysielanie a retransmisiu 

je nezávislý 9-členný orgán volený Národnou radou Slovenskej republiky 

na šesťročné funkčné obdobie a jej činnosť upravuje Zákon č. 308/2000 Z. z. 

o vysielaní a retransmisii. Zákon sa popri verejnoprávnych (RTVS) a súk-

romných vysielateľoch (televízie a rádiá) vzťahuje aj na internetových 

televíznych vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby 

na požiadanie (angl., video na požiadanie – video on demand). Úpravy 

zákona vyplynuli z povinnosti SR zosúladiť svoju legislatívu s európskou 

smernicou z 11. decembra 2007 o televíznom vysielaní. Za programy, ktoré 

sa dotýkajú ľudskej dôstojnosti či nedostatočne chránia maloletých, 

im Rada udeľuje sankcie.  

 Okrem profesijných kódexov upravujú ochranu práv a slobôd osobnosti, 

jej súkromia a povesti viaceré právne normy – ide o garantujúcu a limitujúcu 

legislatívu: Ústava SR (1992), Ústavný zákon č. 23/1991, Občiansky zákonník 

č. 40/1964, Trestný zákon č. 300/2005, Autorský zákon č. 618/2003, Zákon 

č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii, Zákon č. 167/2008 o periodickej tlači 

a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon), Zákon č. 385/2008 o TASR, 

Zákon č. 532/2010 o RTVS, Štatút programových pracovníkov 

a spolupracovníkov RTVS.  

 V rámci mediálnej legislatívy ide o možnosť uplatnenia si: práva 

na opravu, práva na odpoveď, práva na krajnú hranicu slobody prejavu, 

práva na informácie podľa Trestného zákonníka a práva na ochrana 

utajovaných skutočností. 

 Uvedené zákony garantujú právo na ochranu osobnosti, najmä života 

a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena 

a prejavov osobnej povahy, ako aj právo na ochranu pred neoprávneným 

zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej 

osobe. Ústava zaručuje základné práva a slobody „všetkým, bez ohľadu 

                                                           
17 RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.rvr.sk/sk/  

http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky
http://www.rvr.sk/sk/
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na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, 

národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, 

rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať 

alebo znevýhodňovať, pričom každý má právo slobodne rozhodovať o svojej 

národnosti.“18  

 V čl. 33 sa uvádza: „Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo 

etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.“ Čl. 34 garantuje: „Občanom tvoriacim 

v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje 

všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny 

rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom 

jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie 

a kultúrne inštitúcie.“19 Okrem toho sa občanom patriacim k národnostným 

menšinám alebo etnickým skupinám zaručuje „právo na osvojenie si štátneho 

jazyka, právo na vzdelanie v ich jazyku, právo používať ich jazyk v úradnom styku 

a napokon právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín 

a etnických skupín.“20 

 Slovenská legislatíva sa ochrane práv a slobôd osobnosti, ako aj cti, 

dôstojnosti a dobrej povesti človeka venuje nielen v Ústave Slovenskej 

republiky, ale aj v Občianskom zákonníku a Trestnom zákone. Občiansky 

zákonník v paragrafe 11, 12 a 13 uvádza: „Fyzická osoba má právo na ochranu 

svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, 

ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“21 Zákon ďalej upresňuje, 

že zhotovovanie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímok 

a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby sa smú 

vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Podobizne, obrazové snímky 

a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby 

                                                           
18 ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/indexa881.html?ID=8576  
19 Tamže. 
20 Tamže. 
21 Občiansky zákonník č. 40/164 Z. z. [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40  

http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/indexa881.html?ID=8576
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
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vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom pre tlačové, filmové, rozhlasové 

a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore 

s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Fyzická osoba má právo sa domáhať, 

aby sa upustilo od neoprávnených zásahov a tiež aby sa odstránili následky 

týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by bola 

v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť 

v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy 

v peniazoch.22 

 Trestný zákon v paragrafe 373 vymedzuje pojem ohováranie: „Kto o inom 

oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť 

u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy 

alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“  

Odňatím slobody na jeden rok až osem rokov sa páchateľ potrestá podľa 

rozsahu škôd, ktoré spôsobí.23 Podľa docenta práva Jána Roháča však treba 

odlišovať medzi kritikou a neoprávneným zásahom do súkromia. Rozdiel 

medzi nimi je najmä v hľadisku pravdivosti, vecnosti, objektívnosti a cieľa, 

ktoré daný novinársky prejav sleduje. Zákonná ochrana je namieste vtedy, 

ak použité fakty sú nepravdivé alebo skresľujúce pravdu.24 

 Paragraf 374 pojednáva o Neoprávnenom nakladaní s osobnými údajmi: 

„Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom zhromaždené 

v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo 

osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania 

alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú 

povinnosť, potrestá sa odňatím slobody na jeden [...] až dva roky.“25 Tu je dôležité 

                                                           
22 Občiansky zákonník č. 40/164 Z. z. [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40 
23 Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. [online]. 2005. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.pravnydom.sk/news/advokat-trestny-zakon/  
24 ROHÁČ, Ján. 2000. Ochrana ľudskej dôstojnosti. In: etrend.sk [online]. [cit. 07-11-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/ochrana-
ludskej-dostojnosti.html 
25 Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. [online]. 2005. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.pravnydom.sk/news/advokat-trestny-zakon/  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
http://www.pravnydom.sk/news/advokat-trestny-zakon/
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/ochrana-ludskej-dostojnosti.html
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/ochrana-ludskej-dostojnosti.html
http://www.pravnydom.sk/news/advokat-trestny-zakon/
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rozlišovať medzi oprávnenou kritikou a nepravdivým či skresľujúcim 

(manipulatívnym) zásahom. „Nemožno priznať právo na ochranu fyzickej osoby, 

ktorá koná protispoločensky,“ upozorňuje už citovaný Ján Roháč.26 Za neopráv-

nený zásah považuje lož, informácie týkajúce sa intímnej sféry života osobnosti 

a také, ktoré môžu ohroziť jej vážnosť. 

  

4. Menšiny a ich postavenie v SR 

 Ako vidíme, len málo právnych noriem a etických kódexov žurnalistov 

sa detailne zaoberá skupinou občanov označovanou ako národnostná menšina 

alebo etnická (či iná) menšina. Zväčša sú formulované širšie a pojednávajú 

najmä o ochrane súkromia osobnosti, ľudskej dôstojnosti, sú proti násiliu, 

prejavom nenávisti, rasizmu, odmietajú diskrimináciu. Novinárov však 

vyzývajú k tomu, aby predchádzali napätiu a podnecovali vzájomné poro-

zumenie, toleranciu a dôveru. 

 Charta základných práv Európskej únie prijatá ako referenčný 

dokument Európskou radou v roku 2000, ktorá dopĺňa Európsky dohovor 

o ľudských právach, iniciovaný Radou Európy (1950) hovorí o tom, že EÚ 

rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Preambula charty 

uvádza, že „Únia je založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej 

dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na zásade demokracie a zásade 

právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavedením občianstva 

Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“. Práva sú 

rozdelené do šiestich hlavných hláv (Dôstojnosť, Sloboda, Rovnosť, Solidarita, 

Občianstvo, Spravodlivosť), pričom siedma hlava upravuje všeobecné 

ustanovenia.27 

                                                           
26 ROHÁČ, Ján. 2000. Ochrana ľudskej dôstojnosti. In: etrend.sk [online]. [cit. 07-11-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/ochrana-
ludskej-dostojnosti.html  
27 CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE [online]. 2000. [cit. 07-11-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-
z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-E%C3%9A.html 

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/ochrana-ludskej-dostojnosti.html
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/ochrana-ludskej-dostojnosti.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-E%C3%9A.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-E%C3%9A.html
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 Pred rokom 1989, vo vtedajšom Československu, mali štatút 

národnostných menšín štyri minority: maďarská, ukrajinská, nemecká a poľská. 

Postupne bolo uznaných 11 národnostných menšín – bulharská, česká, 

chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, 

ukrajinská a židovská. V roku 2003 k nim pribudla ruská a v roku 2010 srbská, 

čím sa počet národnostných menšín na Slovensku ustálil na čísle 13.  

 Slovenská republika týmto skupinám zaručuje za podmienok 

ustanovených zákonom všestranný rozvoj, najmä právo rozvíjať vlastnú 

kultúru, rozširovať a prijímať informácie v materinskom jazyku, združovať 

sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne 

inštitúcie, ale aj právo na osvojenie si štátneho jazyka a právo na vzdelanie 

v materinskom jazyku (školy a školské zariadenia s vyučovacím jazykom alebo 

s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny). Slovensko zároveň podporuje 

viacero programov s cieľom rozvíjať školské a vzdelávacie návyky 

u znevýhodnených skupín patriacich k rómskej menšine, čoho garantom 

je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalej sa zaručuje právo 

používať svoj jazyk v úradnom styku, právo zúčastňovať sa na riešení vecí 

týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín, právo na používanie 

mena a priezviska vo svojom jazyku a iné.28  

 Postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike rámcovo 

upravuje Ústava Slovenskej republiky (čl. 12, 26 a 34) a Ústavný zákon 

č. 23/1991 Z. z., ktorým sa uznáva Listina základných práv a slobôd. Zaručujú 

základné práva a slobody „všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, 

vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, 

príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. 

Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať, 

pričom každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti.“29  

                                                           
28 Na uplatňovanie Zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 
v úradnom styku je potrebné 20-percentné zastúpenie národnostnej menšiny v obci. 
29 ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/indexa881.html?ID=8576 
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 Ústava v čl. 19 zaručuje právo každému na zachovanie ľudskej 

dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena; právo na ochranu 

pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života; a právo 

na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným 

zneužívaním údajov o svojej osobe.30 V čl. 33 sa uvádza: „Príslušnosť ku ktorej-

koľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.“ 

Čl. 34 garantuje: „Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny 

alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými 

príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať 

a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných 

združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.“31 Okrem toho sa 

občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám 

zaručuje „právo na osvojenie si štátneho jazyka, právo na vzdelanie v ich jazyku, právo 

používať ich jazyk v úradnom styku a napokon právo zúčastňovať sa na riešení vecí 

týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.“32 

 Práva občanov patriacich k národnostným menšinám v Slovenskej 

republike zabezpečujú aj príslušné zákony Národnej rady SR: Zákon č. 300/1993 

Z. z. o mene a priezvisku; Zákon č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku 

národnostných menšín doplnený Nariadením vlády SR č. 221/1999 Z. z., 

ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci 

k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva; Zákon č. 184/1999 

Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení Zákona č. 318/2009 

Z. z.; Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ako aj celý rad ďalších 

zákonov. Problematika menšín je riešená aj v rámci ostatných rezortov štátnej 

a verejnej správy. 

 Dohľad nad dodržiavaním práv národnostných menšín a etnických 

skupín, ako aj vytváranie podmienok na rozvoj ich kultúry a jazyka má dnes 

                                                           
30 ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/indexa881.html?ID=8576 
31 Tamže. 
32 Tamže. 
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v kompetencii Úrad vlády SR, ktorého najvyšším predstaviteľom je podpred-

seda vlády  pre ľudské práva a národnostné menšiny. Podlieha mu organizačný 

útvar – Sekcia národnostných menšín, ktorá spolupracuje s Úradom 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. K jeho prioritám patrí 

rozvojový program rómskych osád, bývania a školstva, zlepšenie postavenia 

Rómov a ich integrácia do spoločnosti. Slovenské národné stredisko 

pre ľudské práva bolo zriadené antidiskriminačným zákonom33 a od roku 2005 

plní funkciu monitorovacieho orgánu dodržiavania ľudských práv 

na Slovensku, vrátane práv národnostných menšín a etnických skupín.  

 Poradným orgánom pre oblasť národnostnej politiky a implementácie 

Európskej charty je Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť zriadená v roku 1999 (do roku 2010 

Rada vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny), ktorej členmi 

sú aj predstavitelia jednotlivých národnostných menšín. Úrad pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí je orgán štátnej správy SR pre vzťahy, starostlivosť 

a podporu Slovákov žijúcich v zahraničí, vrátane ich médií. 

 Práva národnostných menšín a etnických skupín sú na Slovensku 

chránené aj medzinárodnými zmluvami: Deklaráciou OSN o právach osôb 

patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým, náboženským alebo 

jazykovým menšinám; Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv 

a slobôd či Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov, 

ktorá napríklad v čl. 11 explicitne hovorí o dôležitosti poskytovať národnost-

ným menšinám čas a priestor v médiách.34 Postavenie národnostných menšín 

upravuje aj Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných 

                                                           
33 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení 
neskorších predpisov [online]. 2004. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18007&FileName=04-
z365&Rocnik=2004   
34 EURÓPSKA CHARTA REGIONÁLNYCH A MENŠINOVÝCH JAZYKOV. 1995. In: Séria 
európskych dohovorov č. 148. Bratislava: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 1995. s. 6 – 7. 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18007&FileName=04-z365&Rocnik=2004
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18007&FileName=04-z365&Rocnik=2004
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menšín,35 kde sa v čl. 7 hovorí: „Strany zabezpečia rešpektovanie práva každej osoby 

patriacej k národnostnej menšine na slobodu pokojného zhromažďovania, slobodu 

združovania, slobodu prejavu a slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.“36 

Čl. 9 dohovoru zahŕňa slobodu názoru a slobodu prijímať a oznamovať 

informácie a myšlienky v jazyku menšiny, podporuje toleranciu a kultúrnu 

pluralitu a potiera diskrimináciu v prístupe k médiám a pri zriaďovaní 

vlastných médií. 

 

5. Reflexia národnostných menšín a iných minoritných skupín vo vybraných 

médiách 

 Zdá sa, že ochranu práv a slobôd národnostných menšín či iných 

minoritných skupín obyvateľstva garantuje množstvo dokumentov 

a legislatívnych noriem domácej i zahraničnej proveniencie. Ako teda vyzerá 

v praxi zobrazovanie týchto skupín v slovenských masových médiách? 

Tentoraz nás zaujímali slovenské celoplošné televízie – televízia verejnej služby 

RTVS/Jednotka a spravodajská televízia TA3.  

 Čiastkovú reflexiu tejto témy už publikovali aj diplomanti Katedry 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Vladimír Pančík, 

Miroslav Meňhert, Miroslava Germanová a Roman Cuprik – vo svojich záverečných 

prácach (obhájené v rokoch 2013 – 2014), v ktorých dospeli k pozoruhodným 

záverom. Hodnotili mienkotvorné denníky Pravda a SME, kde svoju pozornosť 

upriamili na hendikepovaných ľudí a tému rasizmu. Rodové stereotypy 

v slovenských magazínoch pre ženy Emma a Eva porovnávali s britskými Vogue 

a Cosmopolitan. Venovali sa však aj národnostným menšinám v spravodajstve 

denníkov SME a Nový Čas a v televíziách RTVS/Jednotka a JOJ. 

 V rozpore s uvedeným, spomínaní diplomanti zistili závažné 

porušovanie etických či legislatívnych noriem v našich médiách, pričom nešlo 

                                                           
35 Podpísaný 1. februára 1995 v Štrasburgu, prijatý NR SR už 21. júna 1995. Do platnosti vstúpil 
1. februára 1998. 
36 RÁMCOVÝ DOHOVOR RADY EURÓPY O OCHRANE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN. 
1995. Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 1995. s. 3.  
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len o bulvár. V kontexte so zdravotne znevýhodnenými občanmi dochádzalo 

často k necitlivej terminológii (postihnutí, obmedzení, odkázaní či najslabší 

občania, beznádejne chorí, invalidi, vozičkári, slepci/slepí, hluchí, chromí, 

ochromení, s pristrihnutými krídlami). Končatinám sa pripisoval nasledovné 

výrazy: kýpeť, umelá noha či chromá noha. Médiá ich prezentovali 

sentimentálne alebo ako obete, ba dokonca ako odkázaných na invalidný vozík 

(kolieskové kreslo) či tých so slepeckou paličkou.37 Neuspokojivá situácia 

v tomto smere je výsledkom, azda, aj toho, že mnohé oficiálne dokumenty 

zahraničnej i domácej proveniencie pomenúvajú túto skupinu ľudí nevhodne – 

ako ľudí so zdravotným postihnutím či invalidov. „Médiá sú závislé 

od stereotypov. Hendikepovaní sú preto často vykresľovaní ako úbohí a bezmocní, 

vždy usmiati, dobrí, neskonale vďační, zázračne vyliečení alebo ako tragické obete osudu 

či príživníci žijúci z peňazí charity.“38 

 V súvislosti s rozmanitým označovaní tejto skupiny ľudí v médiách 

sa používajú namiesto eufemizmov rôzne zraňujúce výrazy. „Hedikepovaným 

iba ublížite, ak budete o nich hovoriť ako o obetiach. Nepoužívajte v súvislosti s nimi 

expresívne slová, vyhýbajte sa sentimentalite a voľte neutrálne výrazy.“39 Za neu-

trálnu a korektnú terminológiu sa prihovárajú aj asociácie zdravotne 

znevýhodnených občanov pôsobiacich na Slovensku. 

 Na súčasné rodové stereotypy a predsudky v našich i zahraničných 

médiách, predovšetkým v súvislosti so ženami, poukázala diplomantka, ktorá 

sa nevyhla ich ostrej kritike. Počínajúc nerovnocennou klasifikáciou „slabšieho 

pohlavia“, upozornila aj na množstvo ďalších predpojatých názorov, ktoré pre-

sakujú aj do médií. Ide napríklad o úvahu, že ženy sú emocionálne 

a iracionálne, majú nižšiu schopnosť uvažovať logicky (najmä blondínky),  

kým intelekt je doménou „silnejšieho pohlavia“, a preto by ženy nemali voliť 

                                                           
37 MEŇHERT, Miroslav. 2012. Etika zobrazovanie hendikepovaných ľudí v slovenských mienkotvor-
ných denníkoch Pravda a SME v roku 2012. [diplomová práca]. Bratislava: Univerzita Komenského 
[s. n.], 2013. 60 s. 
38 KEEBLE, Richard. 2001. Ethics for Journalists. London: Routledge, 2001. s. 92. 
39 RAGGED, Edge. 2014. Beyond the Ap Stylebook [online]. [cit. 20-11-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.ragged-edge-mag.com/mediacircus/tyleguide.htm>  

http://www.ragged-edge-mag.com/mediacircus/tyleguide.htm
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a vzdelávať sa. Ženy sú vraj biologicky predurčené na rolu matky a manželky, 

ktorá mužovi vytvára zázemie, aby sa on mohol realizovať v práci. 

Sú prirodzene poddajné, kým muži sú asertívni. Mamička je milá, starostlivá, 

milujúca, čistotná. A otecko? Silný, rozhodný, múdry, chlapský... Aj preto sa femi-

nistické teórie zamerali na rozlíšenie dvoch pojmov, ktoré sa v spoločnosti, 

literatúre a v médiách často zamieňajú – pohlavie (angl., sex) a rod (angl., 

gender). Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi, je známy výrok Simone 

de Beauvoirovej. Jana Cviková charakterizuje anglický pojem „sex“ ako biolo-

gické pohlavie, kým „gender“ je podľa nej kultúrnou identifikáciou.40 

 Tieto prístupy sa v slovenských médiách vyskytujú napriek tomu, 

že rovnoprávnosť mužov a žien je zakotvená vo väčšine medzinárodných 

dokumentov. „Rodovo diskriminačný a sexistický jazyk sa vyznačuje, okrem iného, 

označovaním rodovo zmiešaných skupín a profesií tzv. nepríznakovým mužským rodom 

– generickým maskulínom.“41 

 Za najväčší súčasný problém sa uvádza „mýtus krásy“, imperatívny 

ideál mladého, dokonalého tela, tváre, vlasov, zubov, pokožky, ktorému 

sa na odpor postavila tzv. girl power, čiže dievčenská sila nastupujúcej 

generácie žien (zhmotňovala ju britská dievčenská skupina Spice Girls). 

A zodpovednosť za vytváranie a šírenie rodových stereotypov nesie najmä 

spoločnosť sama a masové médiá, pretože, ako tvrdí mediálny teoretik Denis 

McQuail: „Médiá do značnej miery konštituujú mediálnu realitu [...] a slúžia tiež ako 

rozhodujúci zdroj štandardov, modelov a noriem.“42 Ženy sa v médiách často stávajú 

obeťami sexualizácie (vypuklo v reklame) a ich životná cesta sa redukuje 

                                                           
40 CVIKOVÁ, Jana. 2005. Nerodíme sa ako ženy a muži. In: Ružový a modrý svet: Rodové 
stereotypy a ich dôsledky. Bratislava: Aspekt, 2005. s. 17. 
41 HOLUBOVÁ, Barbora. 2011. Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia 
páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010. Bratislava: Inštitút pre výskum práce 
a rodiny, 2011. s. 25. 
42 McQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. s. 16. 
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na starostlivosť o svoj zovňajšok, domácnosť a výchovu detí, príp. sexuálny 

život.43 

 Stereotypy a predsudky, rasizmus, xenofóbia, intolerancia a diskri-

minácia založená nielen na vonkajších fyzických odlišnostiach, ktorá hlása 

nerovnosť ľudí a nadradenosť jednej skupiny ľudí nad druhou tiež prenikla 

do slovenských médií. Napriek tomu, že Ústava SR zaručuje základné práva 

a slobody „všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru 

a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť 

k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie,“44 prejavuje 

sa u nás nielen otvorene, ale často najmä latentne.   

 Trestný zákon hovorí o tom, že hanobenie národa, rasy a presvedčenia 

je trestné rovnako ako verejné podnecovanie k nenávisti k niektorému národu, 

rase, triede a náboženstvu či podpora a propagácia hnutí potláčajúcich práva 

a slobody iných.45 Podľa už spomínaných diplomantov je na Slovensku 

najvypuklejší rasizmus k rómskej minorite (kauzy z roku 2012 – Krásnohorské 

podhradie po požiari na hrade Krásna Hôrka, kde sa predseda hnutia Ľudová 

strana Naše Slovensko, Marián Kotleba, stal vlastníkom pozemkov 

pod rómskou osadou; Oskar Dobrovodský a jeho susedia v Malackách). 

Zo stovky stredoškolákov to potvrdilo 72 percent opýtaných.46  

 Súčasnej situácii Rómov sa venuje viacero odborníkov, ktorí túto tézu 

podporujú. Aj keď rok 1989 priniesol Rómom zmenu spoločenského postavenia 

– bola uznaná ich národnosť, vznikla rómska politická strana Rómska 

občianska iniciatíva, podľa Evy Davidovej bolo založených niekoľko rómskych 

záujmových združení, časopisov, novín, divadiel a rómčina sa začala vyučovať 

                                                           
43  GERMANOVÁ, Miroslava. 2013. Rodové stereotypy v slovenských magazínoch pre ženy Emma 
a Eva a v britských Vogue a Cosmopolitan (2013). [diplomová práca]. Bratislava: Univerzita 
Komenského [s. n.], 2013. 69 s. 
44 ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY [online]. 2014. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/indexa881.html?ID=8576  
45 Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. [online]. 2005. [cit. 07-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.pravnydom.sk/news/advokat-trestny-zakon/  
46 PANČÍK, Vladimír. 2013. Téma rasizmu v slovenských mienkotvorných denníkoch Pravda a SME 
v roku 2012 a jej pôsobenie na mladistvé publikum. [diplomová práca]. Bratislava: Univerzita 
Komenského [s. n.], 2013. 61 s.  
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na viacerých českých a slovenských vysokých školách,47 dá sa povedať, 

že ich reálny život sa nezlepšil, ba začal sa zhoršovať. Pavel Říčan sa prikláňa 

k názoru, že podiel na tom majú i médiá, ktoré vykresľujú Rómov prevažne 

negatívne. „Čím viac sa médiá prispôsobujú dopytu po senzačných, prifarbených, 

negatívnych informáciách o Rómoch, tým horšie predstavy má o nich verejnosť. 

A čím horšie sú predstavy verejnosti, tým lepšie sa takéto negatívne informácie 

,predávajú´ – tak sa uzatvára bludný kruh, alebo tým hrozivejšie sa rozvíja špirála 

vzájomného odcudzenia, strachu a nenávisti.“48 

 Kristína Magdolenová však na druhej strane upozorňuje na nebezpečen-

stvo vytvárania obrazu Rómov ako obetí. Pripisuje tieto tendencie novinárom 

venujúcim sa ľudským právam. V realite má podľa nej takto ladené 

informovanie negatívny dopad na spolunažívanie Rómov a väčšinového 

obyvateľstva. V oboch krajných prípadoch ide o profesionálne zlyhanie 

novinárov, uzatvára úvahu Kristína Magdolenová.49 

 V roku 2012 sa negatívne postoje voči Rómom prehlbovali aj vďaka 

rétorike a silovej politike vlády, píše sa vo štvrťročníku Centra pre výskum 

etnicity a kultúry, čo podporovalo u občanov názor, že problémom nie je so-

ciálne vylúčenie, chudoba či segregácia časti Rómov, ale ochrana väčšinového 

obyvateľstva pred kriminalitou a nedodržiavaním pravidiel neprispôsobivými 

ľuďmi.50 

 Maďarská menšina je vnímaná z historického hľadiska. Rezonujú krivdy 

z minulosti. Spôsobili to najmä politické rozhodnutia ako trianonská zmluva, 

takzvané Benešove dekréty, poslovenčovanie, pomaďarčovanie a ďalšie skúse-

                                                           
47 DAVIDOVÁ, Eva. 2008. Dilemata sučasných Romů v České a Slovenské  republice – být stále 
Romem? In: Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálnych a pedagogických súvislostiach. 
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s. 45. 
48 ŘÍČAN, Pavel. 1998. S Rómy žít budeme – jde o to jak. Praha: Portál, 1998. s. 30 – 31. 
49 MAGDOLENOVÁ, Kristína. 2014. Svet podľa médií a Rómovia. In: mecem.sk [online]. 2014. 
[cit. 09-10-2014]. Dostupné na internete: http://www.mecem.sk/13229/kristina-magdolenova-
svet-podla-medii-a-romovia   
50 LAJČÁKOVÁ, Jarmila – KRIGLEROVÁ, G. Elena. 2012. Ako vybieliť Rómov alebo integrácia 
po slovensky? In: Menšinová politika na Slovensku [online]. Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2012. 
[cit. 14-11-2014]. Dostupné na internete: http://www.cvek.sk/uploaded/files/Mensinova%20politika%203_2012.pdf  

http://www.mecem.sk/13229/kristina-magdolenova-svet-podla-medii-a-romovia
http://www.mecem.sk/13229/kristina-magdolenova-svet-podla-medii-a-romovia
http://www.cvek.sk/uploaded/files/Mensinova%20politika%203_2012.pdf
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nosti prameniace z negatívneho historického dedičstva, ktoré sú zväčša 

vnímané ako historické krivdy.51 

 Politológ a kariérny diplomat Kálmán Petöcz predstavuje viacero 

stereotypov, na základe ktorých je u nás vnímaná maďarská menšina. Prvoradá 

je údajná nadštandardnosť ich práv (týkajú sa najmä maďarského jazyka a jeho 

používania na našom území) a mýtus o snahe južných regiónov odtrhnúť 

sa od Slovenska (démonizovanie slova „autonómia“).52 

 Za šesť mesiacov roku 2012 sa v spravodajskom vysielaní televízie 

RTVS/Jednotka zo 63 správ o Rómoch vyskytlo 43 správ s negatívnym obsahom, 

kým deväť s pozitívnym. Delikvencia, porušovanie zákonov a násilnosti 

zo strany Rómov bola obsahom 26 novinárskych prejavov. Z vysielania TV JOJ 

hovorilo o Rómoch 43 správ, z nich 31 malo negatívny obsah. Rómovia 

sú na Slovensku vnímaní ako problémová, vylúčená skupina podpisujúca 

sa na vysokej kriminalite a so sociálnou závislosťou. Zo sedemdesiatich správ 

o Rómoch publikovaných v denníku SME malo 42 negatívny obsah, 

päť pozitívny.53  

 Vo vysielaní RTVS o maďarskej národnostnej menšine sa objavilo päť 

správ – jedna negatívna, dve pozitívne. Z 15 správ uverejnila TV JOJ šesť 

negatívnych. SME uverejnilo 18 správ o tejto menšine – tri negatívne a päť 

pozitívnych. Okrem separatistických snáh a nadštandardných práv v nich 

rezonovala aj kolaborácia maďarských politických strán s Maďarskom 

a odmietanie lojálnosti k vlasti. Mnohí odborníci nazývajú spravodajstvo o nich 

za spolitizované. Príklad Hedvigy Malinovej uvádzajú ako dôkaz. 

 Mediálnym útokom sa na Slovensku nevyhla ani LGBT menšina (lesby, 

gejovia, bisexuáli a transsexuáli). „Homosexuáli, lesby, bisexuáli a bisexuálky sú [...] 

                                                           
51 ŠUTAJ, Štefan. 2012. Maďarská menšina na Slovensku v 20. Storočí. Bratislava: Kalligram, 2012. 
s. 319. 
52 PETÖCZ, Kálmán. 2009. Národný populizmus na Slovensku a slovensko-maďarské vzťahy 2006 – 
2009. Šamorín: Inštitút pre výskum menšín, 2009, s. 264. 
53 CUPRIK, Roman. 2014. Etické normy v zobrazovaní menšín v spravodajstve denníkov SME, Nový 
čas a televízií RTVS/Slovenská televízia a JOJ. [diplomová práca]. Bratislava: Univerzita 
Komenského [s. n.], 2014. s. 48. 
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vystavení mnohým formám stresových situácií. Prvou je vedomie vlastnej odlišnosti, 

ktorú okolie často považuje za niečo zvrátené, chorobné, hriešne. [...]  sú tak často 

konfrontovaní s pocitom izolovanosti.“54 Najčastejšie sa vraj prikláňame k tomu, 

že si zaslúžia ľútosť, lebo nie sú schopní ovládať svoje túžby. Iný pohľad 

implikuje nenávisť, pretože sú duchovne nemorálni, psychicky narušení, 

geneticky defektní, infikovaní vyvrheli, nechutní, nešťastní odpadlíci, ktorých 

existencia je v rozpore so zákonmi prírody, tvrdí profesor na University 

of Massachusetts a aktivista za práva gejov, Warren Blumenfeld.55  V dôsledku 

týchto prístupov ich postavenie v spoločnosti vnímame nižšie ako postavenie 

heterosexuálov. Medializovaní sú často v povolaniach ako herectvo alebo 

módny priemysel, kde sú akceptovaní, ba dokonca módni. Neochota uzákoniť 

registrované partnerstvá kvôli obavám z ohrozenia tradičnej rodiny je ďalší 

mýtus, ktorý nemá oporu vo vedeckých prácach. 
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SUMMARY 

Reflection of national minorities and ethnic groups in the news on televisions 

RTVS /Jednotka and TA3 

 Is informing about minorities in Slovakia politically and ethically correct? 

The legislative framework and the media and professional ethics of journalists in reflection 

of national minorities by Slovak mass media. Globalization versus multiculturalism - where are 

going Slovak mass media? Racism, intolerance, xenophobia and discrimination - to what extent 

the Slovak media support or eliminate these negative impacts. The impact of stereotyping 

and prejudice on the objectivity and impartiality of news. By who and how are Slovak mass 

media controlled and guided. With what success or failure is the presentation of minorities 

settled on key mass media in Slovakia. 
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METODOLÓGIA PRIESKUMU REFLEXIE 

NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH 

SKUPÍN V HLAVNOM SPRAVODAJSTVE 

TELEVÍZIÍ RTVS/JEDNOTKA A TA3 

 

SS  ii  mm  oo  nn  aa    MM  II  KK  UU  ŠŠ  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave  

      

 Ako naznačuje i samotný názov, predkladaná štúdia nadväzuje 

na predchádzajúci vedecký príspevok Svetlany Hlavčákovej, v ktorom autorka 

reflektuje národnostné menšiny a etnické skupiny v spravodajstve vybraných 

audiovizuálnych médií. Plynule ho rozvíja a dopĺňa v prakticko-analytickom, 

resp. empirickom smere, nakoľko štúdia predstavuje metodologickú 

a prieskumnú sondu do spomínanej problematiky.  

 V úvode vymedzujeme hlavné a čiastkové ciele prieskumu, ako aj jeho 

predmet, objekt a možné obmedzenia či limity celej výskumnej procedúry. 

Následne sústredíme našu pozornosť na konštruovanie prieskumnej vzorky 

a definovanie použitej vedecko-výskumnej metódy, ktorú sme aplikovali 

na zber a vyhodnocovanie získaných údajov (dát).   

 

1. Vymedzenie hlavných a čiastkových cieľov prieskumu 

 Hlavným cieľom našej štúdie je zistiť, akým spôsobom slovenské 

televízie reflektujú národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce na území 

Slovenskej republiky. „Na Slovensku žije 13 národnostných menšín alebo etnických 

skupín, ktoré majú svojich zástupcov vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,“1 

                                                           
1 ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY. 2014. Národnostné 
menšiny a etnické skupiny žijúce na území Slovenskej republiky [online].  [cit. 04-10-2014]. Dostupné 
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uvádza sa v správe Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. 

Sú to nasledujúce národnostné menšiny alebo etnické skupiny: bulharská, 

chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, 

srbská, ukrajinská a židovská. Na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky z roku 2013 je najpočetnejšou skupinou maďarská 

národnostná menšina, ku ktorej sa hlási 458 038 obyvateľov, nasledovaná 

rómskou (107 915 obyvateľov) a českou (37 702 obyvateľov) národnostnou 

menšinou.2  

 Viacero teoretikov poukázalo na to, že frekvencia a charakter novinár-

skeho prejavu ovplyvňuje vzťah recipienta k špecifickej skupine obyvateľstva. 

Trojica teoretičiek zo Spojených štátov amerických, Meridith Diane Lettová, 

Andrea Lynn DiPietrová a Danette Ifert Johnsonová, skúmali zmeny 

v americkej spoločnosti po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Dospeli 

k záveru, že čím viac pozornosti venoval jednotlivec televíznym správam 

o teroristických útokoch, o to negatívnejší bol jeho/jej vzťah k vyznávačom 

islamského náboženstva.3 Podľa amerických teoretikov Wayna Wantu 

a Stefanie Craftovej sú ženy a menšiny v masových médiách často zobrazované 

stereotypne.4 Štvorica britských teoretikov zase uvádza ako príklad na túto 

tendenciu Moslimov, ktorí boli v britských médiách po roku 2001 spájaní najmä 

                                                                                                                                                                          
na internete: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/5126_narodnostne-mensiny-
a-etnicke-skupiny-zijuce-na-uzemi-slovenskej-republiky.pdf  
2 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2013. Obyvateľstvo podľa národnosti k 31.12. 2013 podľa: 

územie, národnostná štruktúra a rok [online].  [cit. 04-10-2014]. Dostupné na internete: http://px-
web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Varvalagg.asp?ma=25%5Fdem%5Fnso&ti=Obyvate%BEstvo+po
d%BEa+n%E1rodnosti+k+31%2E12%2E+pod%BEa%3A+%FAzemie%2C+n%E1rodnostn%E1+%9Atrukt%
FAra+a+rok&path=../DATABASE/Sk/02Demografia/01Obyvatelstvo/&lang=12&xu=&yp=&nr=1&aggf
ile(1)=Slovensk%E1+republika&prevagg=NNN&mapname=&multilang=&aggdir1=  
3 LETT, Meridith – DIPIETRO, Andrea – JOHNSON, Danette. 2004. Examining effects of 
television news violence on college students through cultivation theory. In: Communication 
Research Reports. 2004, roč. 21, č. 1, s.  39 – 46.   
4 CRAFT, Stephanie – WANTA, Wayne. 2003. A comparative analysis of source and reporter 
gender in newsrooms managed by men and women. In: AEJMC Archives [online].  [cit. 04-10-
2014]. Dostupné na internete: http://list.msu.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0310a&L=aejmc&T=0&F=&S=&P=13976 

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/5126_narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny-zijuce-na-uzemi-slovenskej-republiky.pdf
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/5126_narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny-zijuce-na-uzemi-slovenskej-republiky.pdf
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Varvalagg.asp?ma=25%5Fdem%5Fnso&ti=Obyvate%BEstvo+pod%BEa+n%E1rodnosti+k+31%2E12%2E+pod%BEa%3A+%FAzemie%2C+n%E1rodnostn%E1+%9Atrukt%FAra+a+rok&path=../DATABASE/Sk/02Demografia/01Obyvatelstvo/&lang=12&xu=&yp=&n
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Varvalagg.asp?ma=25%5Fdem%5Fnso&ti=Obyvate%BEstvo+pod%BEa+n%E1rodnosti+k+31%2E12%2E+pod%BEa%3A+%FAzemie%2C+n%E1rodnostn%E1+%9Atrukt%FAra+a+rok&path=../DATABASE/Sk/02Demografia/01Obyvatelstvo/&lang=12&xu=&yp=&n
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Varvalagg.asp?ma=25%5Fdem%5Fnso&ti=Obyvate%BEstvo+pod%BEa+n%E1rodnosti+k+31%2E12%2E+pod%BEa%3A+%FAzemie%2C+n%E1rodnostn%E1+%9Atrukt%FAra+a+rok&path=../DATABASE/Sk/02Demografia/01Obyvatelstvo/&lang=12&xu=&yp=&n
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Varvalagg.asp?ma=25%5Fdem%5Fnso&ti=Obyvate%BEstvo+pod%BEa+n%E1rodnosti+k+31%2E12%2E+pod%BEa%3A+%FAzemie%2C+n%E1rodnostn%E1+%9Atrukt%FAra+a+rok&path=../DATABASE/Sk/02Demografia/01Obyvatelstvo/&lang=12&xu=&yp=&n
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Varvalagg.asp?ma=25%5Fdem%5Fnso&ti=Obyvate%BEstvo+pod%BEa+n%E1rodnosti+k+31%2E12%2E+pod%BEa%3A+%FAzemie%2C+n%E1rodnostn%E1+%9Atrukt%FAra+a+rok&path=../DATABASE/Sk/02Demografia/01Obyvatelstvo/&lang=12&xu=&yp=&n
http://list.msu.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0310a&L=aejmc&T=0&F=&S=&P=13976
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s udalosťami, ktoré „popisovali problémy s integráciou (napríklad nútené sobáše 

a zločiny zo cti), ich úspechy zostali v úzadí”.5  

 Pri skúmaní toho, ako sú reflektované menšiny na Slovensku, budeme 

postupovať na základe nasledujúcich čiastkových výskumných cieľov:  

C1: Zistiť, ktorá národnostná menšina či etnická skupina sa v spravodajstve 

skúmaných televízií vyskytuje najčastejšie a naopak.  

C2: Zistiť, s akými témami sú najčastejšie spájané jednotlivé národnostné 

menšiny a etnické skupiny.   

C3: Zistiť polaritu príspevkov, ktorých hlavnou témou sú národnostná menšiny 

a etnické skupiny.  

 

2. Vymedzenie predmetu a objektu prieskumu 

 Hlavným predmetom nášho prieskumu je spôsob zobrazovania 

národnostných menšín a etnických skupín v hlavnom spravodajstve 

slovenských televízií RTVS/Jednotka a TA3 v období od 1. októbra 2013 

do 31. októbra 2014. Keďže výskumný súbor by bol pre účely kvantitatívnej 

analýzy príliš rozsiahly, pristúpili sme k jeho redukcii za pomoci takzvaného 

konštruovaného týždňa (z angl., constructed week).  

 Objektom výskumu sú hlavné spravodajské relácie celoplošných 

televízií TA3 a RTVS/Jednotka. TA3 je jedinou spravodajskou televíziou 

na slovenskom mediálnom trhu. Prvý raz začala mimoriadne vysielať 

11. septembra 2001, teda v deň teroristických útokov na viaceré strategické ciele 

v Spojených štátoch amerických. Oficiálne vysielanie spustila 23. septembra 

2001. Hlavné správy vysiela denne o 18.30 hodine, ich priemerná dĺžka 

bez reklamy bola v skúmanom období 25 minút.  Slovenská televízia vznikla 

zákonom SNR o Slovenskej televízii č. 254/1991 Zb. ako prvá verejnoprávna 

televízia s pôsobením v postkomunistických krajinách. Po dvoch desaťročiach 

jej fungovania sa NR SR rozhodla zákonom č. 532/2010 Z. z. Slovenskú 

                                                           
5 FLOOD, Chris – HUTCHINGS, Stephen – MLAZHEVICH, Galina – NICKELS, Henri. 2011. 
Between impartiality and ideology. The BBC’s paradoxical remit and the case of Islam-related 
television news. In: Journalism Studies. 2011, roč. 12, č. 2, s. 230.  
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televíziu a Slovenský rozhlas zlúčiť do jedného celku. Prvého januára 2011 tak 

začal fungovať Rozhlas a televízia Slovenska. Hlavné Správy RTVS/Jednotka 

vysiela denne o 19.00 hodine, ich priemerná dĺžka v skúmanom období 

predstavovala 46 minút.  

3. Limity a obmedzenia prieskumu 

 Za najvýraznejšie obmedzenie pri realizácii kvantitatívnej analýzy 

sme považovali nevyhnutné využitie archívnych vydaní spravodajských 

relácií. Našim pôvodným zámerom bola reflexia národnostných menšín 

a etnických skupín vo všetkých slovenských celoplošných televíziách vrátane 

komerčných televízií Markíza a JOJ. Tieto však svoj archív hlavných 

spravodajských relácií ponúkajú verejne len na čas dvoch týždňov.     

 

4. Konštrukcia prieskumnej vzorky 

 Vzorku nášho prieskumu tvoria hlavné spravodajské relácie televízií 

TA3 a RTVS/Jednotka v období od 1. októbra 2013 do 31. októbra 2014. 

Na redukciu skúmaného súboru sme využili metódu konštruovaného týždňa. 

Je to celosvetovo rozšírená metóda vytvárania výskumnej vzorky, ktorá 

predpokladá cyklickú variáciu obsahu v rôznych dňoch týždňa. Z tohto 

dôvodu je nevyhnutné, aby boli v skúmanej vzorke zastúpené všetky dni 

v týždni. Výskumníci z univerzity v Chapel Hill, Joe Bob Hester a Elizabeth 

Dougallová, odporúčajú jeden konštruovaný týždeň za skúmané obdobie 

šiestich mesiacov.6 Pretože našu vzorku tvoria spravodajské relácie počas 

celého roka, rozhodli sme sa pre dva konštruované týždne.  

 Existuje viacero spôsobov vytvárania konštruovaného týždňa. Aby sme 

predišli podozreniu z manipulácie, namiesto náhodne vybraných dní v týždni, 

sme si pomohli internetovou aplikáciou generátora náhodných kalendárnych 

                                                           
6 HESTER, Joe – DOUGALL, Caroline. 2007. The Efficiency of Constructed Week Sampling for 
Content Analysis of Online News. In: Journalism & Mass Communication Quarterly. 2007, roč. 84, 
č. 4, s. 811 – 824.  
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dní.7 Ten nám vygeneroval nasledujúce dni: pondelky 20. január 2014, 21. apríl 

2014; utorky 29. október 2013, 18. marec 2014; stredy 12. február 2014, 

15. október 2014; štvrtky 16. január 2014, 3. apríl 2014; piatky 10. október 2014, 

17. október 2014; soboty 26. október 2013, 9. august 2014; nedele 15. december 

2013, 10. august 2014. Aplikáciou metódy konštruovaného týždňa nám vznikol 

výskumný súbor pre kvantitatívnu analýzu, ktorý pozostával 

z 28 spravodajských relácií (997 minút čistého vysielacieho času bez reklám) 

so 460 reportážami. Nazdávame sa, že je to dostatočne veľká výskumná vzorka 

adekvátna na vyvodenia relevantných záverov.  

  

5. Hlavná metóda prieskumu 

 Za východiskovú metódu prieskumu reflexie národnostných menšín 

v hlavnom spravodajstve televízií RTVS/Jednotka a TA3 sme si zvolili 

kvantitatívnu obsahovú analýzu (zjednodušene označovanú ako obsahová 

analýza). Vybranú metódu sme si zvolili s ohľadom na to, že sa v oblasti 

masovokomunikačného výskumu ukázala ako vhodný prostriedok skúmania 

tematickej agendy médií a umožňuje pomerne jednoduché a najmä objektívne 

porovnanie rôznych typov médií. Pre účely analýzy sme si vytvorili kódovaciu 

knihu, do ktorej sme zaznamenávali namerané údaje. Elementárnou kódovacou 

jednotkou boli reportáže skúmaných médií s hlavnou témou národnostných 

menšín a etnických skupín. Kódovaciu jednotku sme následne posudzovali 

na základe vlastného kódovacieho kľúča, ktorým bola frekvencia výskytu 

udalostí spätých s národnostnými menšinami a etnickými skupinami, 

ich tematické zameranie a polarita reportáží. 

 

6. Vyhodnotenie prieskumu 

 Verejnoprávna televízia RTVS/Jednotka odvysielala v skúmanom 

období dvoch týždňov 287 reportáží. Z uvedeného množstva bolo 11 reportáží 

                                                           
7 RANDOM CALENDAR DATE GENERATOR [online]. 2014. [cit. 05-11-2014].Dostupné 
na internete: http://www.random.org/calendar-dates/  
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(3,8%) tematicky spätých s národnostnými menšinami a etnickými skupinami. 

Väčšina z 13 štátom uznaných menšín sa do vysielania nedostala. Najviac 

pozornosti venovali Správy RTVS rómskej národnostnej menšine, po nej 

nasledovala maďarská a židovská menšina s rovnakým ponúknutým 

vysielacím priestorom. Pozri bližšie nasledujúci graf č. 1 – reflexia 

národnostných menšín a etnických skupín v spravodajstve RTVS/Jednotka.  

 

maďarská
27%

židovská
27%

ukrajinská
9%

rómska
37%

Reflexia národnostných menšín a etnických 
skupín v spravodajstve RTVS/Jednotka

 

Graf č. 1: Reflexia národnostných menšín a etnických skupín v spravodajstve RTVS/Jednotka 

  

 V prieskume sme hodnotili aj tematickú agendu a polaritu jednotlivých 

reportáží. Rómska národnostná menšina, ktorá vo vysielaní získala najviac 

priestoru, bola zároveň aj najnegatívnejšie prezentovanou skupinou 

menšinového obyvateľstva. RTVS/Jednotka informovala o útoku na dôchodcu. 

V komentári síce nezaznelo, že útočníkom bol rómsky obyvateľ, divák to však 

mohol vydedukovať na základe obrazového materiálu. Redaktor útočníka 

charakterizoval ako obyvateľa osady, pričom navštívil aj miesto jeho bydliska. 

V ďalšej reportáži sa televízia vracia k policajnému zásahu v rómskej osade 

v Moldave nad Bodvou z júna 2013. Informuje, že raziu, pri ktorej policajti 

zranili 30 ľudí, vyšetrí prokuratúra. Reportáž bola z nášho pohľadu spracovaná 

vyvážene, redaktorka poskytla priestor obom stranám konfliktu a zdržala 
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sa akéhokoľvek komentovania udalosti. Pozitívny charakter mali naopak dve 

reportáže, ktoré prezentovali rómsku kultúru, najmä prostredníctvom 

talentovaných hudobníkov.  

 Najpozitívnejšie prezentovanou menšinou v Správach RTVS boli Židia. 

Väčšina reportáží sa tejto skupine obyvateľstva venovala najmä cez tragické 

historické udalosti druhej svetovej vojny. Maďarská národnostná menšina bola 

v spravodajstve RTVS prezentovaná zväčša neutrálne, prípadne negatívne. 

Ukrajinská národnostná menšina bola v spravodajstve spomenutá len raz, a to 

okrajovo v súvislosti s protestom pred ruskou ambasádou v Bratislave proti 

ruskej okupácii polostrova Krym.  

 Spravodajská televízia TA3 odvysielala v skúmanom období dvoch 

týždňov 173 reportáží. Z uvedeného množstva bolo päť reportáží (2,9%) 

tematicky spätých s národnostnými menšinami a etnickými skupinami. 

Z 13 štátom uznaných menšín sa TA3 venovala len Rómom, pričom všetky 

novinárske prejavy mali  negatívny charakter. V Hlavných správach 

informovala o problémoch v obci Plavecký štvrtok, v ktorej žije početná 

skupina Rómov. Ich prítomnosť je podľa niektorých obyvateľov obce 

a realitných maklérov hlavnou príčinou poklesu cien nehnuteľností a odrádza 

od kúpy prípadných záujemcov. Ďalšia správa informuje o obyvateľoch 

košického sídliska Luník IX, ktorí natoľko zdevastovali jednu z bytoviek, 

v dôsledku čoho ju museli z bezpečnostných dôvodov až zbúrať. Našu 

pozornosť upútala aj reportáž o údajnej segregácii na základnej škole v Levoči. 

Na tú upozornila ľudsko-právna organizácia Amnesty International. 

Aj keď samotná reportáž bola z nášho pohľadu spracovaná objektívne 

a vyvážene, za nevhodný považujeme hodnotiaci titulok reportáže:  

„Segregácia alebo bublina?“.   

 

Záver  

 Vo všeobecnosti považujeme mediálne spracovanie národnostných 

menšín a etnických skupín v skúmaných televíziách za nepostačujúce. Väčšina 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

84 | S t r a n a  

z 13 štátom uznaných menšín na mediálnej mape Slovenska akoby neexistovala. 

Skúmané televízie sa z nášho pohľadu orientujú najmä na problematických 

obyvateľov národnostných menšín, akcentujú negatívne udalosti, čím môžu 

prispieť k nevraživému postoju väčšinového obyvateľstva voči národnostným 

menšinám a etnickým skupinám.  Reportáž RTVS o útoku na dôchodcu nabáda 

v rámci verejného diskurzu k otázke, či by mali televízie v súvislosti 

s podobnými prípadmi špecifikovať príslušnosť útočníka k  národnostnej 

menšine či etnickej skupine.  
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SUMMARY 

Methodological-research probe into the reflection of national minorities and ethnic groups 

in the main news section of televisions RTVS/Jednotka and TA3 

 Following the title of the study it builds on previous scientific contribution written 

by Svetlana Hlavčáková, which reflects national minorities and ethnic groups in news section 

of selected audiovisual media. Its author continuously develop it in the practical (empirical 

and analytical) course and create concrete methodological and exploratory probe into the 

mentioned issue.  
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ČESKÉ MÉDIA A ROMSKÁ OTÁZKA 

 

PP  ee  tt  rr      ŽŽ  AA  NN  TT  OO  VV  SS  KK  ÝÝ  

Akademie managementu a komunikace v Praze 

 

Téma mého příspěvku zní Česká média a romská otázka. Správně by ale 

mělo znít Romská otázka a česká média. Neboť tak by název méně navozoval 

dojem převrácené implikace. Média jsou, nebo by měla být jen zrcadlem 

problému, nikoli jeho řešitelem, natož hybatelem či dokonce tvůrcem. Věcným 

problémem zde tedy je nevyřešená otázka romské minority, a teprve druhotně 

se můžeme zabývat tím, jak otázky týkající se Romů odrážejí média. 

Jako v mnoha jiných případech v České republice, i zde, bohužel, platí, 

že teorie a praxe jsou na hony vzdáleny. Má to řadu konsekvencí, 

ale k těm nejdůležitějším patří zneužití romských témat určitými politickými 

silami a provázanost velké řady médií právě na tyto síly, a pak – což je obec-

nější problém – neblahý jev celospolečenského pokrytectví zvaný politická 

korektnost. Jak upozorňuje například Anthony Browne ve své studii Úprk 

rozumu1, ona z USA importovaná „political correctness“ nám nejen brání 

nazývat věci tak, jaké ve skutečnosti jsou, ale tím, že věcem a jevům dáváme 

nové – „politicky korektní“ – označení, vyprazdňujeme jejich věcnou povahu 

a posouváme je ve společenských souvislostech mimo jejich spontánní a reálné 

pozice – k pozicím virtuálním.  

Mluvíme-li o tomto jevu v masovějším měřítku v českém mediálním 

kontextu, pak se to zpravidla týká tématu asi nejvíce neuralgického, a to oběma 

směry – otázky romské menšiny. 

Při posledním sčítání lidu v ČR se k romské národnosti přihlásilo 11 859 

osob. Podle kvalifikovaných odhadů však na území ČR žije 150 000 – 300 000 

                                                           
1 BROWNE, Anthony. 2009. Úprk rozumu aneb o politické korektnosti. Praha: Dokořán, 2009. 158 s. 
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příslušníků romské komunity.2 Nebudu se na tomto místě zabývat historií 

příchodů Romů na české území, omezím se na konstatování, že je to proces 

trvající několik stovek let. Vážný problém, který by se dal shrnout pod pojem 

„romská otázka“, však řešíme až po listopadu 1989. Do té doby byli Romové 

buď zcela mimo společnost (zejména v kočovných epochách svých dějin), nebo 

naopak byli komunistickým systémem podřízeni všeobecné reglementaci 

přijatelného chování, což v zásadě znamená, že byli přinuceni usadit se v jedné 

lokalitě a pravidelně pracovat.3 Svoboda po roce 1989 osvobodila Romy 

i od těchto dvou do té doby tabuizovaných povinností a umožnila jim znovu 

se identifikovat s tradičnějšími způsoby svého života. K tomu ovšem do značné 

píry přistoupila vzrůstající kriminalita a zejména drogy, které rozrušily ustálené 

romské hierarchie a nabouraly identitu romského společenství a autoritu jejich 

vůdců. Tomu všemu přihlížela zpovzdálí majoritní společnost a tvořila 

si na to názor. Média se pak mohla jedině podílet na tom, jaký ten názor 

převážně bude. 

Postoj české veřejnosti k romskému etniku je samozřejmě do značné míry 

modelován a formován právě tím, jak o tomto etniku referují česká média. 

Přičemž zde možná více než v jiných případech platí, že média mohou 

uplatňovat vliv jak v pozitivním, tak v negativním smyslu, a velice často 

dokonce dochází k tomu, že čím více se média snaží vytvořit pozitivní obraz 

nějaké skutečnosti, události, osoby či společenství, tím horší – tedy právě 

opačný – efekt dosahují. Má to, samozřejmě, velice úzkou spojitost s celkovým 

politickým prostředím a atmosférou ve společnosti. 

 

                                                           
2 TRACHTOVÁ, Zdeňka. 2012. Stereotypy v médiích (s důrazem na rasové a národnostní stereotypy) 
[online]. Praha: Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2012. [cit. 02-01-2015]. Dostupné 
na internete: http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/files/trachtova-zdenka-media-a-stereotypy.doc. 
3 Stručný popis proměn romského osídlení a jejich postavení poskytuje například studie: 
LHOTKA, Petr. 2010. Romové v komunistickém režimu [online]. [cit. 02-01-2015]. Dostupné 
na internete: http://skola.romea.cz/cs/historie/romove-v-komunistickem-rezimu/; nebo 
studie: FRYDRÝŠKOVÁ, Kristýna. 2011. Romové pod vlivem komunismu [online]. [cit. 02-01-2015]. 
Dostupné na internete: http://www.romanovodori.cz/etno/romove-pod-vlivem-komunismu/ 
 
 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

88 | S t r a n a  

1. Mediální reflexe romské otázky 

Romské etnikum bylo v minulosti mediálně tabu téměř zcela. Co se týče 

období tzv. reálného socialismu, tehdy vládnoucí komunistický režim víceméně 

nepřipouštěl žádné atypičnosti, minority, nestandardní jevy. Tak bylo z veřej-

ného diskursu vymýceno téma zdravotně postižených (a to jak tělesně, 

tak duševně), jako by v rozvinutém socialismu nežili žádní vozíčkáři, nevidomí 

či osoby s mentálním handicapem. Vše bylo zdravé a dokonalé, nic nerušilo 

celistvý obrázek budovatelů zářivých zítřků. Režim to měl snadné: disponoval 

cenzurními prostředky.4 

Jenomže v důsledku toho se podařilo v mentalitě tzv. většinového 

obyvatelstva vybudovat relativně silný a pevný řetěz předsudků vůči 

minoritám, včetně xenofobních postojů k odlišným etnikům, což se v 80. letech 

20. století týkalo jednak vietnamského etnika (Vietnamci byli tehdy do ČSSR 

dováženi na manuální práce), tak především etnika romského.  

Je třeba zmínit, že romské etnikum není zdaleka homogenní skupinou. 

Ti, kdo se chtějí v problematice trochu více orientovat, jsou schopni odlišit 

od sebe Romy žijící na našem území dlouhá desetiletí (to se týká zejména Romů 

usídlených zde po 2. světové válce), a Romy, kteří byli „importováni“ 

ze Slovenska či regionů ještě jižnějších v průběhu 70. a 80. let minulého století. 

Mezi těmito samotnými romskými skupinami je mnoho odlišností projevujících 

se zejména mírou ochoty ke kulturní asimilaci s většinovým prostředím.5 

Zatímco pováleční Romové žijí zpravidla na venkově a jsou víceméně 

homogenní součástí obecní komunity, běžně používají češtinu, pracují a posílají 

své děti do škol, u Romů přišlých v období normalizace (většinou usídlených 

ve větších městech) je zřetelně nižší snaha o bezproblémové soužití s okolní 

společností – menší ochota užívat český jazyk, vyšší míra sociálně-

patologických projevů atd. 

                                                           
4 Roku 1973 stát zrušil jedinou tehdy fungující romskou organizaci Svaz Cikánů – Romů, 
která vznikla v roku 1969. 
5 Přehledné informace o rozdílnostech uvnitř romských enkláv srovnej: ĎELENÍ ROMŮ 
[online]. 2000. [cit. 02-01-2015]. Dostupné na internete: http://romove.radio.cz/cz/clanek/18901 
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Média po roce 1989 jako by si po jistý čas (a do jisté míry až dosud) 

s romskou tématikou příliš nevěděla rady. Na jednu stranu se novináři snaží 

o aktivistický postoj, který by nepodporoval předsudky vůči této minoritě, 

na druhé straně zde funguje už zmíněný neblahý jev zvaný politická 

korektnost. V americkém prostředí se „political correctness“ (dále jenom PC) 

projevuje zejména ve vztahu k černošské menšině. Výsledkem masového 

působení PC jako způsobu sofistikovaného mediálního lhaní je strach nazvat 

veřejně věci pravými jmény – tak se pro černochy vžil termín Afroameričané, 

a to i v případech, kdy tito lidé pocházeli třeba z Karibiku a s Afrikou neměli 

nikdy nic společného. Tato „tichá dohoda“ zaplevelila veřejný diskurs 

a znemožnila dlouhodobě realisticky hovořit o problémech menšin, čímž tyto 

problémy zakonzervovala a tabuizovala. Je to jen jiná forma toho, 

co jsem zmínil v souvislosti s obdobím komunistické cenzury. 

PC má své přímé dopady i na veřejný diskurs u nás. Tradiční a citově 

neutrální slovo „Cikán“ bylo víceméně uměle nahrazeno „politicky korektním“ 

slovem „Rom“, přičemž ani sami Romové toto slovo ve všech případech 

nepoužívají – je to výraz, jímž své etnikum označují především jeho oficiálnější 

představitelé – zástupci občanských aktivit, publicisté, někteří umělci. Potíž 

je v tom, že se zavedením „politicky korektního“ pojmu Romové bylo původní 

slovo Cikáni okamžitě a automaticky naplněno negativním obsahem. 

Dnes vyslovit slovo Cikán znamená odsudek, nadávku, pohanu. Toto slovo 

se přestěhovalo do slovníku neonacistů a rasistů. A mohou za to společně 

média a politici, kteří – snad i v dobré vůli, ale se špatným výsledkem – chtěli 

romskému etniku prospět.6 

Mediální obraz Romů je velice často deformován dalším důsledkem PC. 

V očích médií je při každém mezirasovém konfliktu (kterých naštěstí zatím u 

nás není tolik, aby bylo možné mluvit o masovém jevu, ale toto množství 

želbohu narůstá) zpravidla Rom automaticky pokládán za oběť a příslušník 

                                                           
6 Mediálními charakteristikami Romů se zabývá: KARHANOVÁ, Kamila – HOMOLÁČ, Jiří. 
2001. Protěžují novináři Romy? [online]. 2001. [cit. 02-01-2015]. Dostupné na internete: 
http://ulug.ff.cuni.cz/projekty/mensiny/mlada_fronta_dnes.htm 
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majority za viníka. Velké mediální pozornosti (právem) se dostává případům 

napadení či ohrožení Romů ze strany většinové populace (zejména rasistických 

skupin), ale téměř žádný mediální ohlas nemají případy opačné, tedy když 

Rom z rasových důvodů ohrozí či poškodí příslušníka „bílého“ etnika. Média 

se tu zjevně snaží takové případy mlčením skrýt. Příklady takového chování 

médií pronikají i do analytických a dokonce studentských prací. Například 

v práci Romská otázka v médiích její autorka Kateřina Balunová konstatuje 

mimo jiné: „Čtenáři v souvislosti s touto menšinou pravděpodobně očekávali zprávu o 

kriminálním chování, popřípadě o jejich nevhodných pracovních a hygienických 

návycích. Zde jim ale byli Romové prezentováni v rolích obětí.“7 

Potíž je v tom, že takové případy se dějí a veřejnost o tom ví. Pokud 

ovšem nedostane relevantní informaci z médií, nutně pojme k médiím 

nedůvěru a hledá si jiné – často jednoduše manipulovatelné informační zdroje. 

Takže se tu médiím opět daří docílit pravý opak toho, co zamýšlela. Romům 

se touto výběrovou informační segregací neprospívá, nýbrž v důsledku škodí. 

Vztah české veřejnosti k romskému etniku je dosud plný předsudků, 

živených zčásti samotnými Romy a jednotlivými excesy, jichž se někteří 

příslušníci tohoto etnika dopouštějí, jednak médii, která neinformují úplně, 

přesně, pravdivě a vyváženě. Bariéra mezi menšinovou a většinovou 

společností tak spíše roste, místo toho, aby zanikala, což by vzhledem k celkové 

multikulturalizaci Evropy a našemu zapojení do všech jejích struktur bylo lze 

očekávat.8 

 

                                                           
7 BALUNOVÁ, Kateřina. 2007. Romská otázka v médiích [online]. [bakalárska práca]. Brno: 
Masarykova univerzita [s. n.], 2007 [cit. 2015-01-02]. Dostupné na internete: 
<http://is.muni.cz/th/114180/fss_b/>http://is.muni.cz/th/114180/fss_b/Bakalarska_prace_
plus_vecny_rejstrik.pdf. 
8 Na příkladech z mnoha evropských zemí to ukazuje například studie Petra Poláka z úřadu 
Ombudsmana a Maríny Urbánikové z FSS MU Brno s názvem Ochránce, etnicita a média, která je ve formě prezentace 
dostupná na webové lokalitě: www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/.../Ochrance_etnicita_media.ppt 
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2. O čem média nemluví a novináři nepřemýšlí 

Potíž je v tom, že právě média jsou často viníkem těchto nedorozumění 

a eskalace rasového napětí. Vytvářejí atmosféru, z níž pak mohou vzejít i dosti 

tragické důsledky. Velmi dobře to lze ukázat na dvou případech rasisticky 

motivovaného násilí.  

(1) Ve Vítkově v dubnu 2009 čtveřice neromských pachatelů vhodila 

do oken domku romské rodiny tři zápalné lahve. Následkem toho došlo 

ke zranění tří osob. Soud určil, že šlo o útok s rasovým podtextem a vynesl 

exemplární tresty. Celkem pro čtyři pachatele v délce 82 let. 

(2) V srpnu 2011 v Novém Boru pětice romských mladíků s rasistickými 

výkřiky zaútočila mačetami na hosty herny a způsobila jim vážná zranění. Tato 

pětice odešla od soudu s celkovým rozsudkem ve výši 42,5 roku, přičemž 

o rasovém podtextu se už v daném případě nemluvilo. Soud tak zjevně jednal 

na domnělou společenskou objednávku, kterou ovšem vyčetl – jak jinak – 

z médií.9 

Přesto se v příslušném diskursu na mnoha seriózních platformách 

objevují těžko doložitelná tvrzení, vyjadřující přesvědčení o pravém opaku.  

Například ve zprávě Agentury pro sociální začleňování se na adresu médií 

zabývajících se romskou otázkou, píše například toto: „Kriminalita se dostává 

do zpravodajství (…) pouhým označením etnicity, jež není hodnotově neutrální. 

V různých kontextech nabývá různých charakteristik, které v případě Romů jsou pře-

vážně negativní. Opakované spojení Romů s kriminalitou vede k tomu, že samotný 

pojem Rom/Romové v souvislosti s některými tématy jednoznačně kriminalitu 

implikuje, aniž by se o ní přímo v příspěvcích referovalo.“10 

Na tuto zprávu reagovala tehdejší vládní zmocněnkyně pro lidská práva 

Monika Šimůnková slovy: „Výsledky výzkumu ukazují, že v českých médiích stále 

převažuje velmi stereotypní obraz Romů. Je třeba, aby se Romové dostávali 

                                                           
9 Velmi podrobná analýza případu je dostupná na: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10902-

novy-bor-vs-vitkov-utoky-ze-strany-romu-nabyvaji-v-posledni-dobe-na-brutalite-a-hojne-jsou-pri-tom-
vyuzivany-rasisticke-nadavky.aspx 
10 Celá zpráva je dostupná na: http://www.socialni-zaclenovani.cz/  
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do zpravodajství i v souvislosti s jinými tématy než je kriminalita, problémy s bydlením 

nebo nezaměstnaností. Romové mají k řadě společenských problémů co říci, jejich hlas 

ale stále není slyšet tolik, kolik by mohl."11 

A toho se obratem znovu chytila média a multiplikovala tyto teze, aniž 

by hlouběji zkoumala jejich pravdivost.12 

Jen velice málo či vůbec se v médiích nerozebíraly všechny komplexní 

příčiny rasového napětí ve Šluknovském výběžku. Ty totiž překvapily jen toho, 

kdo vůbec nesleduje sociální a demografický vývoj v tomto zapomenutém 

koutě republiky. Kdo si nepovšiml postupného zániku většiny zdejšího 

tradičního průmyslu, s nímž přišla vysoká nezaměstnanost a s ní zase nezbytná 

psychosociální frustrace.13 Kdo nezaznamenal, jak se v problémových oblastech 

se zvýšeným sociálním napětím shromažďují problémové osoby a skupiny, 

aby zde využily chaosu i apatie domorodců pro svoji ne právě přizpůsobivou 

vegetaci. To postihlo postupně Mostecko, Chomutovsko, severní Moravu, 

a také právě oblast kolem Varnsdorfu. Jedna příčina místních bouří je zjevně 

sociální a souvisí s mnohaletým postojem centrálních vlád k okrajovým 

regionům. Skutečnost, že se do měst Šluknovska sestěhovávají problémové 

komunity, zejména romské, je tedy až následkem, nikoli příčinou celého 

kataklyzmatu, v němž se toto území nachází. 

Proto také není správné mluvit tu jen o rasových či etnických konfliktech. 

Rasový podtext se nabízí jednak proto, že dělení světa na bílé a barevné 

je jednodušší a nekomplikuje to zbytečně úvahu o příčině, a hlavně řešení 

problému. A také, a to především proto, že vskutku za většinou kriminálních 

činů, které byly rozbuškou dnešních nepokojů, stáli Romové. Teď můžeme 

                                                           
11 AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ. 2013. Obraz romů v médiích je stále 
jednotvárný, uvádí výzkum [online]. [cit. 03-01-2015]. Dostupné na internete: 
http://www.socialni-zaclenovani.cz/obraz-romu-v-mediich-je-stale-jednotvarny-uvadi-
vyzkum 
12 MEDIAGURU. 2013. Obraz Romů v médiích je stále jednotvárný [online]. [cit. 03-01-2015]. 
Dostupné na internete: http://www.mediaguru.cz/2013/04/obraz-romu-v-mediich-je-stale-
jednotvarny/#.VEKQWk0cSJd 
13 Míra nezaměstnanosti v regionu se dlouhodobě pohybuje v průměru okolo 20%, zatímco v celé ČR 
je to v průměru 6%. (Zdroje: http://rn.rumburk.cz/2013/01/29/nezamestnanost-ve-sluknovskem-
vybezku-k-31-12-2012/, https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=nezam%C4%9Bstnanost+v+%C4%8Dr) 
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debatovat o tom, zda jsou to ti Romové, kteří sem přišli před desítkami let 

a zapustili kořeny, takže patří de facto k místní tradiční majoritě, nebo ti, které 

sem navál vítr sociální eruptivity, jak bylo řečeno prve. Rasové vidění světa 

nerozlišuje, pachatel je prostě jinobarevný, a tím to končí. To je pochopitelně 

živnou půdou pro extremisty, kteří rádi vyhrocují konflikt do ostrých 

protikladů, protože v nich lze snadno nalézt společného nepřítele. To nejhorší, 

co může stát, reprezentovaný samosprávou a policií, dělat, je obrátit represi 

vůči demonstrujícím starousedlíkům proti romskému rasismu, jakkoli v jejich 

řadách jsou samozvaní podněcovači a profesionální pouliční rváči. Každá rána 

policejním obuškem vhání tamní voliče do náruče (neonacisticky orientované) 

Dělnické strany.  

Co především chybí v celém tom chmurném šluknovském diskursu, 

je úplná a diferencovaná informovanost. A za to nesou svou část viny politici, 

místní, ale hlavně centrální, a také média. Kdybychom totiž detailně 

analyzovali příčiny dnešní krize, pak dojdeme k závěru, že se tu prolínají dva 

navzájem propojené, ale nikoli nutně nedílné okruhy problémů. Jednak otázka 

sociální, která konfliktu otevírá dveře, ale také, a především, otázka kriminální. 

Samotnou rozbuškou jmenovaných bouří je totiž série násilných trestných činů, 

k nimž tu došlo v posledním období. Jenomže: kdo je jejich pachatelem? 

Romové? Ano, ale jací? Z drtivé většiny děti ve věku pod hranicí trestní 

odpovědnosti. Dětské gangy nikoli nepodobné gangům v londýnském 

Hampsteadu nebo na předměstích Paříže. Tyto děti nenesou před zákonem 

odpovědnost, nic neriskují, odpovědnost za ně ze zákona nepřebírají ani rodiče. 

Když se to zamíchá v šejkru s nezaměstnaností, nudou a pořádnou dávkou 

drog, neštěstí je na světě.14 

V jedné televizní reportáži těchto dnů vystoupil romský chlapec 

a na kameru ukazoval, jak snadno lze ve Varnsdorfu sehnat drogy. Pak 

                                                           
14 Velmi důkladně se problematikou zabývá studie Aleše Herzoga. Srovnej: HERZOG, Aleš. 
2013. Užívání drog v romských rodinách [online]. In: Česká asociace streetwork: Oborový portál 
o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních. [cit. 03-01-2015]. Dostupné na internete:  
http://www.streetwork.cz/content/view/4227/ 
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vystoupil místní policejní referent přes drogy a prohlásil, že o tom slyší poprvé. 

Co dodat? 

Velkou pozornost věnují čeští odborníci, zabývající se mediálním 

obrazem Romů, otázce stereotypů. Stereotypizace Romů jako osob špatného 

společenského postavení, nevzdělaných, nezaměstnaných či nezaměstnatel-

ných, asociálních a kriminálních na jedné straně vyvolává nutkavou potřebu 

většiny liberálních novinářů čelit tomuto stereotypu novým stereotypem, který 

staví obraz Roma jako osoby talentované, originální, podceňované a majoritní 

společností ohrožené.15 

 

3. Romská otázka v Čechách americkýma očima 

Medvědí službu objektivnímu obrazu Romů v českých médiích 

a v přesvědčení české veřejnosti, a tím Romům samotným, činí zahraniční 

aktivity, které mají různou podobu, takřka vždy však jde buď o produkt 

neznalosti, nebo dokonce snadno odhalitelných profánních zájmů. Uvedu dva 

příklady.  

Špatnou situaci Romů v Česku (a na Slovensku) kritizuje pravidelně 

výroční zpráva amerického ministerstva zahraničí o dodržování lidských práv 

ve světě.16 Zpráva si všímá neonacistických výpadů proti této a dalším 

menšinám v obou zemích. „Romové čelí vysoké úrovni chudoby, nezaměstnanosti, 

negramotnosti a rozšířené diskriminace v přístupu ke vzdělání, zaměstnání 

a bydlení,"17 uvedla zpráva v části věnované Česku. Situaci Romů údajně 

komplikuje i nedostatečná veřejná doprava, která podle zprávy „omezuje 

pracovní příležitosti mimo ghetta, a Romové tak nemohou přijímat práci dál od svých 

                                                           
15 Touto otázkou se zeširoka zabývá studie Očernění -  etnické stereotypy v médiích, kterou 
vydala společnost Člověk v tísni. Viz: POSPÍŠIL, Filip – ŠIMÁČEK, Martin – VOCHOCOVÁ, 
Lenka. 2003. Očernění – etnické stereotypy v médiích [online]. Praha: Člověk v tísni, společnost při 
ČT – o. p. s., 2003 [cit. 03-01-2015]. 49 s. Dostupné na internete: 
http://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1364591254-O%C4%8Dern%C4%9Bn%C3%AD.pdf 
16 Takové zprávy přicházejí s monotónní repetitivností, například v roce 2010 
(viz: romove.radio.cz/cz/clanek/23108/limit), nebo v roce 2011 (viz: http://zpravy.idnes.cz/americane-se-ve-
zprave-o-lidskych-pravech-zminuji-o-pripadu-brega-ph6-/zahranicni.aspx?c=A110408_184744_zahranicni_brm 
17 Viz: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/usa-kriticky-hodnoti-situaci-romu-v-cesku 
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domovů". Mluvčí české Amnesty International Eva Dobrovolná řekla, 

že Amerika má s existencí rasově diferencovaných ghett vlastní zkušenosti. 

Možná i proto prý je vůči tomuto problému vnímavější a zohledňuje jej ve svém 

hodnocení České republiky.18  

Potíž je, že zkušenost české veřejnosti zpravidla rychle odhalí fakt, 

že americký pohled je často velice vzdálen české realitě a vychází z obecných 

předpokladů (český postkomunistický systém je považován za nedostatečně 

vyvinutý i v oblasti lidských práv), a tudíž je třeba stále ze zahraničí 

monitorovat stav lidských práv v ČR a podrobovat jej kritice a nárokům 

na nápravu.19 Otázkou u všech podobných zahraničních analýz je, nakolik 

je zaručena jejich objektivita, do jaké míry jsou založeny na kontaktním studiu 

a analýze uvedených problémů přímo zde, v terénu, a naopak nakolik 

je podobné referování imunní vůči mediálním trendům, ale také předsudkům 

a názorovým stereotypům, utvářeným, jak bylo řečeno, i českými médii. 

Navíc mnoho zkušeností není přenosných. Jistě, Amerika má s rasovou 

segregací bohaté zkušenosti. Ještě v 60. letech nesměli černoši jezdit ve stejné 

části autobusu jako bílí občané. Přístup černochů ke studijním či pracovním 

příležitostem byl dramaticky nízký. V mentalitě mnoha Američanů stále 

panoval stereotyp, vykreslující černocha jako negramotného dělníka 

z bavlníkové plantáže nebo v lepším případě služku v bílé domácnosti. 

Otrokářskou minulost Amerika vymazávala z obecného povědomí desítky let, 

trvalo to několik generací, než se začalo smět hovořit o tom, že černoch není 

intelektuálně či sociálně handicapován oproti majoritní bílé komunitě. 

Tuto dlouhou cestu u nás za sebou nemáme. Jednak tu nikdy – ani ve vztahu 

k romskému etniku – nepanoval otrokářský systém. Pokud něco sdílíme 

s Američany, pak podvědomou xenofobii, nechuť či neschopnost mezirasové 

                                                           
18 DOBROVOLNÁ Eva. 2010. Bílý dům kritizuje Čechy mimo jiné za korupci a obchod s lidmi. 
In: Hospodářské noviny [online]. [cit. 02-01-2015]. Dostupné na internete: 
http://zahranicni.ihned.cz/c1-41237960-bily-dum-kritizuje-cechy-mimo-jine-za-korupci-a-obchod-s-lidmi 
19 Viz například: ROMEA. 2012. Rada OSN hodnotila lidská práva v ČR, problémem i vzdělávání Romů 
[online]. [cit. 03-01-2015]. Dostupné na internete: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/rada-osn-
hodnotila-lidska-prava-v-cr-problemem-i-vzdelavani-romu 
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tolerance a malé pochopení pro kulturní odlišnosti. Když k tomu přičteme 

čtyřicet let schovávání romské otázky pod komunistickou pokličku, neřešení 

skutečných problémů a jejich zakrývání jakousi státní sociální korupcí, která 

určitě nepřispěla k pracovitosti a motivaci Romů pracovat, pak po roce 1989 

jsme, jak už bylo řečeno, stáli de facto na samém začátku řešení romské otázky.  

Jenomže ani polistopadové elity nedokázaly tuto věc řešit s rozumem. 

Bylo pro ně většinou pohodlnější pokračovat v zaběhnutém systému uplácení 

Romů sociálními dávkami, místo aby se připravil a rozjel program rekvalifikací 

a zvyšování adekvátní zaměstnanosti těchto spoluobčanů. Jenomže naši politici 

neřeší kořeny obecné nespokojenosti. Vystačí si s frázemi o nepřijatelnosti 

(protiromského) rasismu a s návrhy ještě vyšších sociálních dávek podle 

rasového, nikoli tržního klíče. Rasismus je tedy obsažen v samotném systému 

státem organizované sociální péče. Jeden příklad za všechny. 

Tehdejší ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková v roce 2008 

velice nekorektně (pak se za to musela Romům omlouvat) prohlásila, že „romské 

etnikum nemá potřebu pracovat, protože stát nabízí alternativu skoro stejných peněz, 

a bez práce.“20 Načež přednesla návrh, aby nezaměstnaní Romové nebyli 

omezováni ve svém vedlejším výdělku. Tedy že by tito jedinci dostávali 

nekrácené sociální dávky jako dosud, ale k tomu by si mohli přilepšit prací. 

Což je prý má motivovat k práci a začleňovat do společnosti. Podobným 

opatřením by totiž stát vyrobil neoprávněně zvýhodněnou minoritu těch, 

kdo pobírají dávky jen proto, že jsou nějakého etnického původu. K tomu 

nechť si pak ještě pracují, chtějí-li. Rasová dávka jim zůstane. Tento příklad 

názorně ukazuje, kam nutně vede institucionalizovaný boj proti rasismu: totiž 

jedině k pouze k institucionálnímu rasismu.  

Souhrnně lze konstatovat, že český rasismus jako takový příliš silný není. 

Existuje tu xenofobie a obava z jinakosti, to jistě. Rasovou příchuť tomu může 

dát až obecná nespokojenost s postavením jednotlivce a jeho hmotnou situací. 

                                                           
20 BARTOŠ, B. Adam. 2008. Džamila Stehlíková, ministryně s bezednou studnicí nápadů 
[online]. In: iDnes.cz. [cit. 03-01-2015]. Dostupné na internete: http://zpravy.idnes.cz/dzamila-
stehlikova-ministryne-s-bezednou-studnici-napadu-p3v-/domaci.aspx?c=A080724_153357_domaci_adb 
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Rasismus u nás není součástí národní mentality, je, jak už bylo řečeno, často jen 

plodem ekonomické frustrace.  

Do tak sofistikovaných a jemných detailů ovšem americká zpráva 

o lidských právech nejde. Je tak třeba ji brát. 

 

4. Romská otázka jako zástupný argument 

Také druhý příklad se týká kontrastu skutečnosti a její zahraniční reflexe 

či interpretace. Už mnoho let působí na Chebsku nevládní německá organizace 

Karo, která o sobě říká, že monitoruje dětskou (romskou) prostituci v regionu. 

Tu a tam Karo vypustí do světa nějakou tiskovou informaci, z níž jde mráz 

po zádech. Podle Kara jsou zneužívaných romských dětí na Chebsku tisíce, 

jen v centru Chebu jsou desítky specializovaných nočních podniků, 

kde se dětská prostituce, a to i s kojenci, provozuje. Karo o tom vždy vydá 

zprávu adresovanou veřejnosti, ale především svým donátorům, zejména 

ke spolkové vládě, z jejíchž grantů Karo žije. 

Nejviditelnějším výsledkem této činnosti je kniha Cathrin Schauerové 

z Kara s názvem Děti šlapou chodník21. Kniha byla s velkým mediálním 

ohlasem pokřtěna v Německu, na její propagaci se podílela manželka 

presidenta Raua. Důležitá souvislost: událost se odehrává v okamžiku českého 

přistoupení k EU, kde dominantní roli sehrává právě Německo. V této době 

se stále velmi silně debatuje o platnosti tzv. Benešových dekretů. Kdy naši 

vyjednavači vyjednávali podmínky našeho vstupu do EU a každá podobná 

„informace“ o dění u nás mohla Česko v tomto úsilí poškodit. 

Česká média se takřka jednohlasně připojila k vyhlášením Kara. Rozjela 

se velká mediální a politická kampaň o údajné dětské prostituci v pohraničí.22 

Byl interpelován příslušný ministr. Vyjádřili se ústavní činitelé. Komentátoři 

                                                           
21 SCHAUER, Cathrin. Kinder auf dem Strich: Bericht von der deutsch-tschechischen Grenze. 
Horlemann Verlag (Unkel), 2003. 136 s.  
22 Dokumentují to například následující články:  
http://zpravy.idnes.cz/policie-v-chebu-vysetruje-detskou-prostituci-foy-
/krimi.aspx?c=A050426_182304_krimi_mi 
http://archiv.ihned.cz/c1-13660910-grossovi-lide-pripousteji-detskou-prostituci 
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dohnali celou věc dokonce tak daleko, že napsali, že Česko trestuhodně odmítá 

reflexi svých chyb ze zahraničí. Mediální model byl stanoven tak, 

že na Chebsku se prodávají děti, české úřady s tím nic nedělají a jen se vymlou-

vají, a pouze humanitární organizace ze zahraničí zachraňují naše děti ze spárů 

organizovaného zločinu a politické rezistence.23 

Když začalo vycházet najevo, že ne vše v dotyčné knize je pravda24, 

že Karo není schopno svá tvrzení doložit, že neposkytuje chebským sociálním 

pracovníkům žádnou dokumentaci, z níž by bylo patrné, že Karo mluví 

pravdu, že zkrátka může dobře jít o pohádky s vedlejším úmyslem, noviny sice 

skromně tuto informaci přinesly, ale k nějaké další mediální sebereflexi, která 

by vyhodnotila, proč se novináři zapojili do této kampaně, už nedošlo. Důvody 

mohou být dva. Jednak z pochopitelných lidských důvodů se nikomu nechce 

příliš přiznávat, že učinil, dokonce soustavně činil chybu. A jednak: ony 

„informace“ z pohraničí se svého času dobře hodily jako argumentační zbraň 

na různé politiky a jejich údajnou nečinnost nebo ignoranci.  

Tak jako tak je zřejmé, že romská problematika je v tomto případě zcela 

zjevně záminkou k mediálnímu útoku sledujícímu docela jiný cíl. 

 

Závěr 

Způsob, jakým česká média ve své většině referují o romské otázce, 

je deformován – dlouhodobě a různými faktory. Když pomineme zcela média 

a informační zdroje, které patří do oblasti bulváru a jejich cílem je vyvolat 

senzaci, tzn. v daném případě těžit z xenofobních nálad, podněcovat rasové 

                                                           
23 Velmi dramaticky obvinil zastánce jiných než pro-Karovských Jan Čulík v Britských listech 
z toho, že naopak na české straně jsou vyvoláváni duchové minulosti a atmosféra protiněmecké 
zášti. Viz: ČULÍK, Jan. 2003. Je zpráva německé pobočky UNICEF o dětské prostituci v ČR 
útokem na českou národní existenci? In: Britské listy [online]. [cit. 03-01-2015]. Dostupné 
na internete: http://blisty.cz/art/15852.html 
24 Například Lidové noviny publikovaly 31. 10. 2003 článek Jak německá média skočila spisovatelce 
na špek, v němž se mimo jiné píše: „Obvinění z tolerování dětské prostituce v Česku je z velké 
části kachnou a německá média skočila rafinované autorce knihy na špek. Není totiž 
bez zajímavosti, že například město Cheb se Schauerovou, která podle svých slov zkoumá 
dětskou prostituci šest let, ukončil spolupráci, protože nikdy nedokázala své informace 
prokázat.“ 
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postoje a z těch poté zase získávat další bulvární mediální obsahy, je třeba říci, 

že většina tzv. seriózních médií řeší trvalé dilema. Na jedné straně je zřejmé, 

že Romové jsou v Česku fenoménem dlouhodobě problematickým, politicky 

neřešeným a veřejností stále méně tolerovaným (což plyne i z toho, že Romové 

jsou namnoze zvýhodňováni zejména v otázkách sociální podpory). Proto není 

možné zcela přehlížet v médiích fakt, že v posledních letech se množící 

konflikty majoritní společnosti a minoritního etnika mají své viníky v sociálně 

motivovaném rasismu, a to dokonce v obou směrech. Na druhé straně 

se novináři, ať už jim to velí politická korektnost, nebo jen jejich vlastní vnitřní 

zdráhavost, bojí popisovat řadu jevů a událostí skutečně realisticky. Uchylují 

se k eufemismům a čas do času vyloženě přebarvují obraz skutečnosti 

do přijatelnějších a líbivějších kontur s odůvodněním, že přece nechtějí 

podněcovat rasismus. To je ovšem postup velmi nerozumný, protože 

předpokládá nezasvěcenost mediálního publika. To totiž poměřuje mediální 

sdělení svou vlastní zkušeností, a čím dál je mediální obraz vzdálen skutečnosti, 

jak ji vidí recipient, tím víc se vzdaluje médium od svého publika. 

A tím se logicky prohlubuje nedůvěra občanů v média jako taková. A to není 

dobré pro nikoho: veřejnost, ani sama média. A nejméně ze všech právě 

pro Romy. 
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SUMMARY 

Czech mass media and Roma issues 

The Roma issue is displayed in the Czech mass media deformed. First, it is a product 

of stereotypes in the minds of the public and journalists, both a political correctness that these 

stereotypes are a reverse stereotypes opposite, moreover, neither the facts. Often the Roma 

issue in the media only other means, usually political intentions and conflicts. 
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NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A CUDZINCI 

NA SLOVENSKU A MULTIKULTÚRNOSŤ 

V PRINTOVÝCH MÉDIÁCH 

 

M á r i a    F O L L R I C H O V Á 

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

 V Slovenskej republike žijú príslušníci rôznych národností. Sú to Slováci 

– príslušníci štátotvorného národa, príslušníci národnostných menšín 

a cudzinci. Toto zloženie obyvateľstva vytvára priestor pre rozvíjanie 

multikultúrnosti na Slovensku.  

 Predkladaná štúdia je venovaná trinástim štátom uznaným 

národnostným menšinám a cudzincom žijúcim na Slovensku, ich občianskym 

združeniam, printovým a elektronickým médiám. Napokon na týždňovej 

vzorke vybraných printových médií v nej poukážeme na frekvenciu 

novinárskych prejavov o národnostných menšinách a cudzincoch na Slovensku.   

 

1. Národnostné menšiny na Slovensku 

 Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa z celkového počtu obyvateľov – 

5 397 036 osôb k slovenskej národnosti prihlásilo 4 352 775 (80,7%). Ďalej 

k maďarskej národnosti 458 467 (8,5%), k rómskej 105 738 osôb (2%), niektoré 

odhady však hovoria dokonca o približne 420 000 osobách, pretože väčšina 

Rómov sa zrejme prihlásila k slovenskej alebo maďarskej národnosti, takže 

Slovensko je na prvom mieste v podiele Rómov na celkovom počte obyvateľov, 

k českej 30 367 osôb (0,6%), moravskej 3 286 osôb, rusínskej 33 482 osôb (0,6%), 

ukrajinskej 7 430 osôb (0,1%), nemeckej 4 690 (0,1%), poľskej 3 084 osôb 

(0,1%), ruskej 1 997 osôb, bulharskej 1 051 osôb, chorvátskej 1 022 osôb, 
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srbskej 698 osôb, židovskej 631 osôb a k iným národnostiam 9 825 osôb, 

pričom národnosť neuviedlo 382 493 osôb.1 

 Pred rokom 1989 v Československu mali štatút národnostných menšín 

štyri národnostné menšiny: maďarská, nemecká, poľská a ukrajinská. Rómovia 

boli považovaní za etnickú menšinu. Po roku 1989 bolo postupne štátom 

uznaných 13 národnostných menšín: bulharská, česká, chorvátska, maďarská, 

moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská 

a židovská.  

 Zabezpečenie práv občanov patriacich k národnostným menšinám 

v Slovenskej republike upravuje Ústava SR v čl. 12, 26 a 34 a Ústavný zákon 

č. 23/1991 Zb., ktorým sa uznáva Listina základných práv a slobôd, príslušné 

zákony NR SR ako napríklad zákon NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní 

jazykov národnostných menšín a etnických skupín, zákon NR SR č. 300/1993 

Z. z. o mene a priezvisku a zákon NR SR č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí 

v jazyku národnostných menšín a celý rad zákonov, ktoré sa týkajú kultúry, 

školstva, rozhlasového a televízneho vysielania a pod., ako aj medzinárodné 

zmluvy o ľudských právach a základných slobodách: Deklarácia OSN 

o právach osôb patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým, 

náboženským alebo jazykovým menšinám, Európsky dohovor o ochrane 

ľudských práv a slobôd, Európska charta regionálnych alebo menšinových 

jazykov.  

 Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, prijatá        

5. novembra 1992 v Štrasburgu, v článku 11 Masovokomunikačné prostriedky 

vychádza zo skutočnosti, že čas a priestor, ktorý si regionálne alebo menšinové 

jazyky môžu zabezpečiť v médiách, je pre ich ochranu životne dôležitý. 

V odseku 3 sa strany zaväzujú „dbať na záujmy užívateľov regionálnych jazykov 

a jazykov národnostných menšín, aby boli zastúpené, alebo aspoň zohľadnené v rámci 

štruktúr, ktoré boli vytvorené v súlade so zákonom za účelom zaručenia slobody 

                                                           
1 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV. 2014. Výsledky v multidimenzionálnych tabuľkách 
[online]. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html  
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a plurality masovokomunikačných prostriedkov“.2 Podľa charty štát má periodickú 

tlač „podporovať, alebo uľahčiť.“ Štát si ponecháva moc garantovať slobodu 

komunikácie a vykonať opatrenia obsahujúce elimináciu prekážok v tejto 

slobode. Záväzok garantovať slobodu príjmu sa nevzťahuje len na prekážky 

úmyselne kladené do cesty príjmu programov vysielaných susednými 

krajinami, ale aj na pasívne prekážky vyplývajúce z neschopnosti 

kompetentných orgánov zabezpečiť umožnenie takéhoto príjmu.  

 Postavenie národnostných menšín upravuje aj Rámcový dohovor Rady 

Európy na ochranu národnostných menšín, podpísaný 1. februára 1995 

v Štrasburgu. Národná rada SR prijala 21. júna 1995 uznesenie, ktorým 

vyslovila súhlas s ratifikáciou tohto dokumentu. Slovenská republika 

tak urobila ako tretí z 27 štátov, ktoré dohovor k tomuto dátumu podpísali. 

Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 1998 – po ratifikácii viac ako 12 štátmi 

Európy.  

 V článku 7 rámcového dohovoru sa konštatuje: „Strany zabezpečia 

rešpektovanie práva každej osoby patriacej k národnostnej menšine na slobodu 

pokojného zhromažďovania, slobodu združovania, slobodu prejavu a slobodu myslenia, 

svedomia a náboženstva.“3 

 Podľa článku 9 rámcového dohovoru: 

 „1. Strany sa zaväzujú uznať, že právo na slobodu prejavu každej osoby 

patriacej k národnostnej menšine zahŕňa slobodu názoru a slobodu prijímať 

a oznamovať informácie a myšlienky v jazyku menšiny bez zasahovania štátnych 

úradov a bez ohľadu na hranice. Strany v rámci svojho právneho poriadku zabezpečia, 

aby osoby patriace k národnostným menšinám neboli diskriminované v prístupe 

k médiám.; 2. Ustanovenie odseku 1 nebráni stranám bez diskriminácie a na základe 

objektívnych kritérií vyžadovať licencie na zvukové rozhlasové a televízne vysielanie 

alebo na podnikanie v kinematografii.; 3. Strany nebudú robiť prekážky osobám 

                                                           
2 EURÓPSKA CHARTA REGIONÁLNYCH A MENŠINOVÝCH JAZYKOV. 1992. Štrasburg, 
5. novembra 1992. In: Séria európskych dohovorov č. 148. Bratislava: Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky, 1995. s. 6 – 7. 
3 RÁMCOVÝ DOHOVOR RADY EURÓPY O OCHRANE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN. 1995. 
Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 1995. s. 3. 
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patriacim k národnostným menšinám pri  zriaďovaní a využívaní tlačových médií. 

V rámci právnej úpravy zvukového, rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečia 

podľa možností a s prihliadnutím na ustanovenia odseku 1, že osobám patriacim 

k národnostným menšinám sa poskytne možnosť zriaďovať a využívať vlastné médiá.; 

4. V rámci svojich právnych poriadkov strany prijmú pre osoby patriace 

k národnostným menšinám primerané opatrenia na uľahčenie ich prístupu k médiám 

a na podporu tolerancie a umožnenia kultúrnej plurality.“4 

  Z rámcového dohovoru vyplýva povinnosť SR každoročne predkladať 

generálnemu tajomníkovi Rady Európy komplexnú Správu o implementácii 

Rámcového dohovoru. 

 Úlohou národnostných masmédií je uplatňovať právo šíriť a prijímať 

myšlienky, informácie v jazyku národnostných menšín, teda vo vlastnom 

jazyku. Preto je nevyhnutné mať prístup k masmédiám. A ešte dôležitejšie 

je mať a spravovať svoje vlastné masmédiá (najmä printové) podľa svojich 

potrieb. To však závisí od finančných možností. Národnostné masmédiá 

by mala spravovať národnostná menšina, pretože práve jej je v prvom rade 

určená. To znamená, že správcom i adresátom národnostných masmédií 

by mala byť národnostná menšina, ktorej sa to týka.  

V Programovom vyhlásení vlády SR na roku 2012 – 2016 v kapitole 

Znalostná spoločnosť, vzdelávanie a kultúra sa uvádza, že: „Postavenie 

národných kultúrnych inštitúcií považuje vláda za nezastupiteľné, a preto bude 

podporovať ich ďalší rozvoj. Vláda podporí aktivity národnostných menšín žijúcich na 

území Slovenska, ktoré významnou mierou prispievajú k formovaniu a rozvoju 

kultúrnej rozmanitosti ako tradičnej a neoddeliteľnej súčasti rozvoja slovenskej 

spoločnosti.“ a ďalej „Vláda bude dbať o to, aby na celom území Slovenskej republiky 

bola zabezpečená dostupnosť informácií v štátnom jazyku vo verejnom styku. 

                                                           
4 RÁMCOVÝ DOHOVOR RADY EURÓPY O OCHRANE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN. 1995. 
Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 1995. s. 3. 
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Popri starostlivosti o štátny jazyk bude chrániť priaznivé podmienky na používanie 

jazykov národnostných menšín v zmysle platnej legislatívy.“5  

V podkapitole Postavenie menšín – trvalá súčasť modernej slovenskej 

spoločnosti sa konštatuje, že: „...vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločen-

ského, politického a kultúrneho života dlhodobo existuje úplná a efektívna rovnosť medzi 

osobami patriacimi k národnostným menšinám a osobami patriacimi k väčšine. Vláda 

si uvedomuje, že národnostné menšiny predstavujú svojím významom dôležitú súčasť 

modernej slovenskej spoločnosti s veľkým kultúrnym bohatstvom a dôležitým 

historickým dedičstvom. Vláda bude vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných 

menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií, ktoré 

podporujú všestranný rozvoj celej spoločnosti.“6 

Vláda 14. júna 2012 zriadila Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre národnostné menšiny s príslušnými koordinačnými a rozhodovacími 

právomocami.7 V rámci Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť pracuje Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. 

Napriek svojmu názvu sa venuje len problematike národnostných menšín. 

Za etnické skupiny, resp. etnické menšiny niektorí domáci i zahraniční 

odborníci považujú Rómov a Rusínov, čiže menšiny, ktoré nemajú svoj 

materský štát. Rómovia a Rusíni sa usilovali o svoj štatút národnostnej 

menšiny, a preto ich zaradenie medzi etnické menšiny by považovali za krok 

späť.  

Výbor má predsedu, podpredsedu a tajomníka a 22 zástupcov 

jednotlivých národnostných menšín, pričom maďarská národnostná menšina 

má piatich zástupcov, rómska štyroch, česká, rusínska a ukrajinská po dvoch 

zástupcoch a ostatné po jednom. Ďalších sedem členov výboru je bez hlasova-

cieho práva a 23 je náhradníkov členov výboru s hlasovacím právom.  

                                                           
5 ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY [online]. 2014. 
[cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/ 
6 Tamže. 
7 Tamže.  

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/
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 Problematikou rómskej národnostnej menšiny sa zaoberá aj splnomocne-

nec vlády SR pre rómske komunity. Jeho prioritami sú štyri oblasti: 

„...vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové 

okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.“
8   

Kultúra národnostných menšín v SR je financovaná tromi formami. 

Vláda SR poskytuje dotácie na rozvíjanie kultúry národnostných menšín 

(na kultúrne podujatia, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače), ďalej 

financuje kultúrne organizácie národnostných menšín ako štátnych 

príspevkových organizácií, a to na úrovni Ministerstva kultúry SR a na úrovni 

krajských úradov (divadlá) a napokon finančne prispieva na aktivity zamerané 

na kultúru národnostných menšín v rámci činnosti štátnych príspevkových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských úradov (múzeá, galérie, 

knižnice, osvetové strediská). 

Rozvoj menšinových kultúr v podmienkach SR sa realizuje 

prostredníctvom občianskych združení, štátnych divadiel s programovou 

skladbou v jazyku národnostných menšín, štátnych múzeí zameraných 

na menšinovú problematiku, ďalej vydávaním národnostnej periodickej 

a neperiodickej tlače, činnosťou poloprofesionálnych folklórnych súborov,  

činnosťou regionálnych osvetových stredísk, krajských a okresných knižníc, 

hvezdární, planetárií a podobne a v neposlednom rade aj vysielaním 

programov v jazykoch národnostných menšín vo verejnoprávnych médiách 

(Rozhlas a televízia Slovenska – Slovenský rozhlas a Slovenská televízia). 

Svoju menšinovú kultúru rozvíja celkovo trinásť národnostných menšín 

na Slovensku. Sú to Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku 

Christo Botev, Český spolok na Slovensku, Chorvátsky kultúrny zväz, 

Csemadok – Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Spolok 

Moravanov na Slovensku, Karpatonemecký spolok na Slovensku, Spolok 

Poliakov a ich priateľov na Slovensku, Rómska občianska iniciatíva Slovenskej 

                                                           
8 CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN NSRR SR. 2014. Marginalizované rómske komunity 
[online]. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete: http://www.nsrr.sk/sk/horizontalne-
priority/marginalizovane-romske-komunity/ 

http://www.nsrr.sk/sk/horizontalne-priority/marginalizovane-romske-komunity/
http://www.nsrr.sk/sk/horizontalne-priority/marginalizovane-romske-komunity/
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republiky, Rusínska obroda, Zväz Rusínov-Ukrajincov, Zväz Rusov 

na Slovensku, Spolok Srbov na Slovensku, Kultúrny spolok židovských 

občanov na Slovensku. 

 Printové médiá národnostných menšín na Slovensku sa aj napriek 

podpore štátu v ostatných rokoch borili s finančnými ťažkosťami. Preto 

v redakciách pracoval zväčša jeden redaktor (v niektorých dodnes), redakcie 

so súhlasom dopisovateľov nevyplácali honoráre a vyzývali čitateľov 

na finančné dary. Situácia sa, zrejme, zmení po tom, čo Európska 

komisia koncom roku 2014 schválila Schému štátnej pomoci poskytovanej 

prostredníctvom Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných  

menšín. Úrad vlády SR požiadal Európsku komisiu o posúdenie uvedenej 

schémy v septembri 2013 prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej 

republiky a Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii. 

Európska komisia vydala rozhodnutie 5. decembra 2014. Konštatuje sa v ňom, 

že poskytovanie dotácií na podporu periodickej a neperiodickej tlače v jazyku 

národnostných menšín na Slovensku v rámci programu Kultúra národnostných 

menšín je zlučiteľné s článkom 107 ods. 3 písm. d) Zmluvy  o fungovaní 

Európskej únie. Ide o publikácie, ktoré sa zameriavajú na historický pôvod 

a potreby národnostných menšín. Tieto publikácie nemôžu byť nahradené 

alternatívami v slovenskom jazyku alebo publikáciami v jazyku dotknutých 

národnostných menšín dovážaných z iných členských štátov. Schválená schéma 

štátnej pomoci platí do roku 2020.9 

 

2. Printové médiá občianskych združení národnostných menšín 

Úrad vlády SR finančnými dotáciami podporuje vydávanie novín 

a časopisov občianskych združení národnostných menšín.  

                                                           
9 ÚRAD VLÁDY SR. 2014. Schválenie schémy štátnej pomoci umožnilo úradu vlády ukončiť vyplácanie 
dotácií pre menšiny [online]. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.vlada.gov.sk/schvalenie-schemy-statnej-pomoci-umoznilo-uradu-vlady-ukoncit-
vyplacanie-dotacii-pre-mensiny/ 

http://www.vlada.gov.sk/schvalenie-schemy-statnej-pomoci-umoznilo-uradu-vlady-ukoncit-vyplacanie-dotacii-pre-mensiny/
http://www.vlada.gov.sk/schvalenie-schemy-statnej-pomoci-umoznilo-uradu-vlady-ukoncit-vyplacanie-dotacii-pre-mensiny/
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Bulharský kultúrny zväz vydáva štvrťročník Sanarodnik (Krajan, 1992). 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vydáva štvrťročník Hrvatska Rosa 

(Chorvátska ruža, 2002). Csemadok – Maďarský spoločenský a kultúrny zväz 

na Slovensku v súčasnosti nevydáva žiaden časopis. Dlho vydával týždenník 

A hét (Týždeň, 1956 – 1995) a v roku 2014 jeho predstavenstvo vydalo tri čísla 

štvrťročníka Tizenkét hét (Dvanásť týždňov). Karpatskonemecký spolok 

vydáva mesačník Karpatenblatt (Karpatský list, 1992). Poľský klub v Bratislave 

vydáva mesačník Monitor Polonijny (Monitor poľský, 1997). Občianske 

združenie Jekhtane je od roku 1993 vydavateľom dnes jediného rómskeho 

periodika Romano nevo ľil (1993, Rómsky nový list) a občianske združenie 

Luluďi vydáva dvojjazyčný časopis Luluďi (1990, Kvietok). Pre Rusínov 

v Prešove vychádza mesačník Narodni Novinky (Ľudové novinky, 1991) 

a dvojmesačník Rusyn (Rusín, 1991). Zväz Rusov na Slovensku je vydavateľom 

dvojmesačníka Vmeste (Spolu, 1999). Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej 

republiky vydáva dvojtýždenník Nove žyťťa (Nový život, 1951) a mesačník 

Veselka (Dúha, 1953). V ukrajinčine vychádza aj dvojmesačník Dukľa (1953). 

Pre židovskú národnostnú menšinu vychádzalo periodikum Delet (Dvere, 

2003), ktoré je však pre finančné problémy od roku 2011 dostupné už len 

na internete.10 

 

3. Vysielania elektronických médií pre národnostné menšiny 

Po zlúčení Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie do Rádia 

a televízie Slovenska (RTVS) začala 1. decembra 2012 platiť nová štruktúra 

RTVS. Jej súčasťou sa stalo programové Centrum národnostného vysielania.  

Slovenský rozhlas zabezpečuje národnostné rozhlasové vysielanie na 

Rádiu Patria, ktoré tvorí jednak Hlavná redakcia maďarského vysielania 

Slovenského rozhlasu v Bratislave11, ktorá pripravuje 12 hodín vysielania 

denne, a jednak Hlavná redakcia národnostno-etnického vysielania 

                                                           
10 Pozri stránku: http://www.delet.sk/ 
11 NÁRODNOSTNÝ MAGAZÍN [online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete:  
http://www.rtvs.sk/televizia/program/76 
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slovenského rozhlasu v Košiciach (1991, Prešov – pretransformovaná 

z Ukrajinského štúdia Československého rozhlasu; 2003, Košice), ktorá zase 

pripravuje celkove 16 hodín týždenne pre českú, nemeckú, poľskú, rómsku, 

rusínsku a ukrajinskú národnostnú menšinu.12 

Slovenská televízia vysiela relácie pre jednotlivé národnostné menšiny: 

českú, maďarskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku a ukrajinskú. Všetky 

relácie sú vysielané v pôvodnom znení s titulkami. Týždenne je to 5 – 7,5 hod. 

V roku 2013 RTVS odvysielala pre národnostné menšiny spolu 5 263 

hodín rozhlasového vysielania a 205 hodín televízneho vysielania. Programy 

národnostného vysielania pripravujú príslušníci danej národnostnej menšiny. 

Najväčší priestor rozhlasového vysielania pre národnostné menšiny 

je vyčlenený pre maďarskú, rusínsku a rómsku národnostnú menšinu. Podľa 

názoru ostatných národnostných menšín RTVS im vymedzuje nedostatočný 

priestor a v nízkej periodicite. Napríklad pre chorvátsku a bulharskú 

národnostnú menšinu RTVS vôbec nevysiela. 

 Viaceré národnostné menšiny využívajú aj internet pre informovanie 

o svojich aktivitách. 

Rómska národnostná menšina má aj špecializovanú Rómsku tlačovú 

agentúru, ktorá bola založená v Košiciach vo februári 2002.  

 

4. Cudzinci žijúci v Slovenskej republike 

Komplexná európska integračná politika je založená „...na právnom 

základe stanovenom v Lisabonskej zmluve, ktorý sa týka podnetov na podporu opatrení 

členských štátov na zlepšenie integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym 

pobytom na území členského štátu EÚ, s výnimkou harmonizácie právnych 

predpisov.“13 

                                                           
12 RADIO REGINA KOŠICE [online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete:  
http://www.rtvs.sk/radio/program/1554 
13 AKTUÁLNE.SK. 2014. Dobre integrovaní migranti obohacujú EÚ [online]. [cit. 08-11-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.aktuality.sk/clanok/190555/dobre-integrovani-migranti-
obohacuju-eu/ 

http://www.aktuality.sk/clanok/190555/dobre-integrovani-migranti-obohacuju-eu/
http://www.aktuality.sk/clanok/190555/dobre-integrovani-migranti-obohacuju-eu/
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Právny rámec ochrany migrantov v SR tvorí predovšetkým vnútroštátne 

právo SR, ktoré je v súlade s medzinárodnými nástrojmi ochrany a nástrojmi 

Európskej únie, ktoré upravujú všetky oblasti ľudských práv, režim utečenca, 

medzinárodné pracovné normy a medzinárodné trestné právo (prevádzačstvo a 

obchodovanie s ľuďmi). Rovnaký právny rámec slúži na tvorbu politík v oblasti 

migrácie. Na základe týchto právnych nástrojov sú ľudské práva zaručené 

všetkým osobám nachádzajúcim sa na území štátu – tak štátnym príslušníkom, 

ako aj cudzím štátnym príslušníkom bez ohľadu na ich právny štatút, pohlavie 

alebo vek.14  

Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku, 

je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa za cudzinca 

považuje každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Pobyt 

občanov Európskej únie, ktorí sú takisto z pohľadu zákona cudzincami, 

sa spravuje osobitným režimom. Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, 

kto nie je občanom Slovenskej republiky ani občanom Európskej únie a je ním 

aj osoba bez štátnej príslušnosti. 

Cudzinec – štátny príslušník tretích krajín – môže požiadať o jeden 

z troch typov pobytu: prechodný pobyt, trvalý pobyt alebo tolerovaný pobyt. 

Prechodný pobyt sa udeľuje na jeden zo zákonom stanovených účelov 

(napríklad zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny). Za účelom zlúčenia rodiny, 

prípadne po splnení podmienky určitej doby nepretržitého pobytu v SR 

je možné požiadať o trvalý pobyt. Tolerovaný pobyt je osobitný typ pobytu, 

ktorý sa udeľuje výnimočne na kratšie časové obdobie rovnako z presne 

zákonom stanovených dôvodov s cieľom riešenia špecifickej situácie, v ktorej 

sa cudzinec ocitne počas jeho pobytu na území SR.  

                                                           
14 PRÁVA MIGRANTOV – Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 
[online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete: 
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_F7DEBE85867B1B1AC1257CEF004
B85CD_SK/$File/011_strategia_vychodiskovy_material_prava_migrantov.pdf   

http://mic.iom.sk/sk/pobyt/tolerovany-pobyt.html


ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

112 | S t r a n a  

Slovenský právny poriadok nedefinuje pojem migrant. OSN 

a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) používa definíciu, podľa 

ktorej emigrant alebo imigrant je ten, kto opustí dobrovoľne alebo 

nedobrovoľne svoju krajinu pôvodu s úmyslom usadiť sa v inej krajine (na viac 

ako jeden rok). V kontexte európskej azylovej a migračnej politiky je to 

prisťahovalec z tretej krajiny.15 

Nedobrovoľne migruje utečenec (žiadateľ o azyl a azylant – osoba, ktorej 

už bol udelený azyl alebo iná forma medzinárodnej ochrany; obeť 

obchodovania s ľuďmi). 

Dobrovoľne migruje ekonomický migrant, vysokokvalifikovaný 

aj nízkokvalifikovaný; s oprávneným aj neoprávneným pobytom, pracovný 

migrant alebo sezónny pracovník; rodinní príslušníci a pod. 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície k 30. 6. 2014 evidoval najviac 

platných pobytov pre cudzincov z týchto tretích krajín16: 

 

P. č. Štátna príslušnosť Počet pobytov 

1. Ukrajina 7 137 

2. Srbsko 4 261 

3. Rusko 2 745 

4. Vietnam 2 105 

5. Čína 1 957 

6. Kórejská republika 1 556 

7. Macedónsko 678 

 

Cudzinci, t. j. občania EÚ a štátni príslušníci tretích krajín žijúci 

na Slovensku predstavujú 1,36% celkovej populácie krajiny (takmer 74 000 

osôb). V polovici roku 2014 to bolo viac ako 27 000 občanov tretích krajín. 

Občanov EÚ žijúcich v SR je asi 46 000 (približne 2/3 cudzincov). Asi 80% 

cudzincov (cca 56 000) má udelený trvalý pobyt, smú voliť a byť volení v mieste 

                                                           
15 BARGEROVÁ, Zuzana. 2014. Slovensko a jeho integračná politika. Doposiaľ nepublikovaný text 
prednášky zástupkyne Ligy pre ľudské práva prezentovaný na pôde Katedry žurnalistiky FiF 
UK v Bratislave, 16. november 2014.  
16 ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE [online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. Dostupné 
na internete:http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/
rocenky/rok_2014/2014_I_polrok_UHCP_SK.pdf 
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svojho bydliska do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy 

obcí. V súčasnosti asi 0,12 % všetkých oprávnených voličov sú občania tretích 

krajín.17 

Medzi migrantmi prevládajú muži (60%) a v niektorých komunitách 

je to až okolo 80%. Najviac migrantov je vo veku od 25 do 39 rokov. Najväčšia 

koncentrácia aj počet migrantov na Slovensku je v Bratislavskom kraji, potom 

v Košickom a Prešovskom kraji. Slovenské školy navštevuje takmer 900 detí 

migrantov. V roku 2013 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali viac 

ako 5 000 migrantov zamestnaných na Slovensku.18 

V Bratislave žije asi 20 000 cudzincov: Bratislava I – 4 157 osôb (10,7%); 

Bratislava II – 4 554 (4%); Bratislava III – 4 133 (6,6%), z uvedeného počtu 

v mestskej časti Nové Mesto – 2 826 (7,7%); Bratislava IV – 3 858 (4,1%) 

a Bratislava V – 3 029 (2,7%). V Bratislavskom kraji žije 10 789 štátnych 

príslušníkov tretích krajín.19 

„Podľa európskeho porovnávacieho výskumu MIPEX si Slovensko neváži 

občiansku a politickú participáciu migrantov, okrem obmedzeného volebného práva. 

Občania z tretích krajín s trvalým pobytom majú síce viac volebných práv ako v iných 

krajinách (napríklad Estónsko, Maďarsko, Litva, Slovinsko). Napriek tomu Slovensko 

popiera viac základných politických slobôd cudzincom ako v ostatných krajinách, 

pretože nemôžu byť členmi politických strán, ktorých voličmi alebo kandidátmi sú. Čelia 

obmedzeniam pri združovaní sa, nemôžu získať licenciu na vysielanie TV 

a rozhlasových programov bez trvalého pobytu, na rozdiel od ostatných 28 krajín 

MIPEX. Podľa slovenskej ústavy a zákona o politických stranách a politických 

hnutiach, nemôžu cudzinci byť členmi politických strán ani podporovať politické strany 

finančnými darmi.“20 

                                                           
17 BARGEROVÁ, Zuzana. 2014. Hlas migrantov na Slovensku nezaznieva [online]. [cit. 08-11-2014]. Dostupné 

na internete: http://www.hrl.sk/sites/default/files/publications/hlas_migrantov_na_slovensku_nezaznieva.pdf  
18 Ročenky za roky 2000 – 2014 [online]. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete:  
http://www.minv.sk/?rocenky 
19 BARGEROVÁ, Zuzana. 2014. Slovensko a jeho integračná politika. Doposiaľ nepublikovaný text 
prednášky zástupkyne Ligy pre ľudské práva prezentovaný na pôde Katedry žurnalistiky FiF 
UK v Bratislave, 16. november 2014. 
20 Tamže. 
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Pre cudzincov nie sú vytvorené poradné orgány na národnej úrovni 

(napríklad výbor pre cudzincov) a ani na lokálnej úrovni. Tento nedostatok sa 

snaží kompenzovať Medzinárodná organizácia pre migráciu, a to napríklad  

poradenskými dňami v slovenských mestách. Organizuje aj kurzy slovenského 

jazyka. K tomuto úsiliu prispievajú aj občianske združenia, ktoré sa zaoberajú 

problematikou migrácie. Rady a postupy sú uverejnené na webovej stránke 

Ministerstva vnútra SR. 

Cudzinci sa zúčastňovali, resp. zúčastňujú na tvorbe politík. V rokoch 

2008 a 2009 boli prizývaní k diskusii o Koncepcii integrácie cudzincov v SR. 

V rokoch 2010 – 2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

ich aktívne zapájalo do integračného fóra. Ďalšími možnosťami sú odborné 

diskusie k téme migrácie a integrácie, pripomienkovanie zákonov v médiách, 

podpora komunít, pomoc pri riešení ich problémov a pri integrácii. 

Cudzinci na Slovensku sa združujú napríklad vo Zväze Afgáncov 

na Slovensku21, Islamskej nadácii22 (vydáva dvojmesačník Al-Islám), 

Vietnamskej komunite23, Únii vietnamských žien24, Občianskom združení 

Afričanov na Slovensku25, Klube kubánskych občanov žijúcich na Slovensku26, 

združení Latinoameričanov MOZAIKA/MOSAICO.27 Podľa najnovších 

informácií dňa 28. februára 2014 v Bratislave bola otvorená pobočka najväčších 

európskych novín pre čínsku menšinu Ouzhou shibao. 

V Súhrnnej správe o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej 

politiky za rok 2013 a o činnosti Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu 
                                                           
21 ZVÄZ AFGÁNCOV NA SLOVENSKU [online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete:  
http://www.zans.sk/ 
22 ISLAMSKÁ NADÁCIA NA SLOVENSKU [online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.zoznam.sk/firma/2841872/Islamska-nadacia-na-Slovensku-Bratislava 
23 ATLAS KOMUNÍT MIGRANTOV [online]. 2014b. Vietnamská komunita. [cit. 08-11-2014]. 
Dostupné na internete:  http://mic.iom.sk/atlas/vietnamská-komunita/ 
24 INTEGRATION. 2014. Kto je kto [online]. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete:  
http://www.integration.sk/?page_id=107 
25 OBČIANSKE ZDRUŽENIE AFRIČANOV NA SLOVENSKU [online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. Dostupné 

na internete:  http://www.multikulti.sk/odkazy/obcianske_zdruzenie_africanov_na_slovensku_%28ozas%29.html 
26 KLUB KUBÁNSKYCH OBČANOV ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU [online]. 2014. [cit. 08-11-
2014]. Dostupné na internete:  http://www.kubaklub.sk/index.html 
27 ATLAS KOMUNÍT MIGRANTOV [online]. 2014a. Latinskoamerická komunita. [cit. 08-11-2014]. 
Dostupné na internete:  http://mic.iom.sk/atlas/latinskoamericka-komunita/ 

http://mic.iom.sk/atlas/latinskoamericka-komunita/
http://mic.iom.sk/atlas/latinskoamericka-komunita/
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cudzincov sa uvádza aktuálny stav plnenia 130 opatrení, k implementácii 

ktorých sa zaviazali ministerstvá, ale aj Štatistický úrad SR a Úrad pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí. Takmer polovica opatrení (64) patrí do kompetencie 

Ministerstva vnútra SR. V správe sa konštatuje, že Slovenská republika udelila 

v roku 2013 štátne občianstvo 296 osobám zo 44 krajín – napríklad 70 

Ukrajincovm, 67 Srbom a 24 štátnym príslušníkom Českej republiky. Štátne 

občianstvo SR získali aj desiati cudzinci, ktorí sa zaslúžili o významný prínos 

pre SR vo vedeckej, technickej, kultúrnej či sociálnej oblasti. Ďalších 64 osôb 

získalo štátne občianstvo SR napríklad voľbou podľa platnej medzinárodnej 

zmluvy. SR v roku 2013 udelila osem modrých kariet EÚ, ktoré vysokvali-

fikovaným cudzincom z tretích krajín umožňujú prechodný pobyt za účelom 

zamestnania na Slovensku. Od augusta 2011, keď bola schválená Migračná 

politika SR s výhľadom do roku 2020, bolo udelených celkovo 15 modrých 

kariet EÚ cudzincom najmä z Ruskej federácie, Ukrajiny, Číny a Sýrie.28 

V januári 2014 bola prijatá nová Integračná politika SR. Má osem kapitol: 

Samosprávne kraje, Bývanie, Kultúrna a spoločenská integrácia, Zdravotná 

starostlivosť, Vzdelávanie, Zamestnanosť a sociálna ochrana, Občianstvo 

Slovenskej republiky a Maloletí bez sprievodu. V tretej kapitole Kultúrna 

a spoločenská integrácia sa uvádza v siedmom opatrení nasledujúce: „Podporiť 

zapojenie cudzincov do občianskeho, kultúrneho a politického života v spoločnosti 

a zlepšiť dialóg a fungovanie poradných platforiem medzi rôznymi skupinami 

cudzincov, vládou a občianskou spoločnosťou s cieľom podporiť ich aktívne občianstvo 

a rovnaký prístup k informáciám.“ V desiatom opatrení sa zase konštatuje: „Zvážiť 

vytvorenie osobitného Výboru pre práva cudzincov Rady vlády pre ľudské práva 

a menšiny.“29  

 
                                                           
28 VLÁDA SR. 2014. Materiál programu rokovania. Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov 
a cieľov migračnej politiky za rok 2013 a o činnosti Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu 
cudzincov [online]. [cit. 08-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24069 
29 INTEGRAČNÁ POLITIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY [online]. 2014. [cit. 08-11-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-
cudzincov/dokumenty/vlastny-material-integracna-politika-januar-2014.pdf  

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24069
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5. Analýza týždennej vzorky printových médií 

V týždni od 27. októbra do 1. novembra 2014 sme sledovali päť čísiel 

šiestich ústredných slovenských denníkov (Hospodárske noviny, Nový Čas, Plus 

JEDEN DEŇ, Pravda, SME, Šport – spolu 30 čísel) a po jednom čísle 

z nasledujúcich piatich týždenníkov (Plus 7 dní, Slovenka, Trend, .týždeň a Život). 

V šiestich denníkoch boli uverejnené z pohľadu témy nášho príspevku 

celkove dva relevantné novinárske prejavy.   

V denníku SME bol uverejnený novinársky prejav Nejasajme30, v ktorom 

boli komentované výsledky štúdie Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií 

(INESS) o nákladoch na mnohopočetné rodiny. Na Slovensku je to 0,3% z daní 

a odvodov. Komentár poukazuje na to, že uvedené percento to netýka 

len rómskej národnostnej menšiny a že: „Celá diskusia o výške dávok v hmotnej 

núdzi, o potrebe ich odpracovať, či o tom, koľko nás Cigáni stoja, svedčí o jednom: stále 

Rómov nepovažujeme za súčasť našej spoločnosti, za ľudí, za občanov, ktorí majú 

na pomoc v núdzi nárok ako všetci ostatní. Fakt, že niektorí túto pomoc zneužívajú, 

nemôže byť dôvodom na jej odopretie a komplikovanie života celej skupine našich 

občanov.“ Príspevok sa končí konštatovaním: „Nad číslom 0,3 percenta teda 

nejasajme. Už len pomyslenie, že sme tento údaj museli zisťovať, je desivé.“31 

V denníku Šport bol uverejnený novinársky prejav Problémom pracovné 

víza. Prečo sa zo súpisky MFK Košice vytratil brankár DARKO TOFILOSKI?32 

Vysvetľuje sa v ňom postup pri získaní pracovného víza pre cudzincov 

a poukazuje sa na to, že vinou futbalistu a klubu sa oneskorilo vybavovanie 

víza. 

V piatich vybraných analyzovaných týždenníkoch boli uverejnené 

celkovo tri  relevantné novinárske prejavy, a to dva v týždenníku Život, jeden 

                                                           
30 PIVOŇ, Rastislav. 2014. Nejasajme. In: SME, roč. 22, č. 248, 28. 10. 2014, s. 13. 
31 Tamže, s. 13. 
32 (tp). 2014. Problémom pracovné víza. Prečo sa zo súpisky MFK Košice vytratil brankár Darko 
Tofiloski? In: Šport, roč. 68, č. 249, 29. 10. 2014, s. 9. 
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v týždenníku Trend, v týždenníku .týždeň len relevantná reklama a v týždenní-

koch Plus 7 dní33 a Slovenka34 žiaden novinársky prejav.  

  Týždenník Život uverejnil dva novinárske prejavy, ktoré sa venovali 

zvykom dvoch národnostných menšín na Slovensku – rómskej a židovskej. 

Novinársky prejav Najdrahšie pohreby. Luxusné rozlúčky – Trendy vo výbere rakiev 

nastavil spevák Michael Jackson35 sa zaoberal pohrebnými zvykmi olaských 

Rómov. Druhý novinársky prejav – Moja švajčiarska svadba. Zo súkromia – Nôž 

ako svadobný dar šťastie podľa židovských povier neprináša36 sa na pozadí 

pripravovanej židovskej svadby venoval židovským svadobným zvykom. 

  Týždenník Trend síce priniesol editoriál Príliš kvalifikovaní 

pre Slovensko?37, no tento novinársky prejav sa týkal len krátkodobej migrácie 

Slovákov za prácou a štúdiom a ich návratu do vlasti. Preto sme ho nezaradili 

medzi novinárske prejavy o multikultúrnosti. 

 V týždenníku .týždeň bola uverejnená len reklama Slovenskej 

humanitnej rady, ktorá „...opäť podáva pomocnú ruku osobám z tretích krajín“38 

v rozsahu 1/3 strany. 

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

národnostné, etnické, rasové a iné menšiny. Problematiku národnostných 

menšín a cudzincov by mali tlmočiť vyvážene – racionálne i emocionálne, 

pretože masmédiá ako také síce nevytvárajú nálady rasizmu a xenofóbie, 

no ich ignorovaním ich podporujú. Preto by mali masmédiá popri kritických 

informáciách prinášať aj pozitívne informácie a uplatňovať v ňom multikul-

túrny prístup. 

 

                                                           
33 PLUS 7 DNÍ. 2014. roč. 24, č. 44, 30. október 2014, 132 s. 
34 SLOVENSKA. 2014. roč. 66, č. 43, 29. 10. – 4. 11. 2014, 108 s. 
35 BORONKAYOVÁ, Felícia. 2014. Najdrahšie pohreby. Luxusné rozlúčky – Trendy vo výbere 
rakiev nastavil spevák Michael Jackson. In: Život, roč. 64, č. 44, 1. 11. 2014, s. 40 – 41.  
36 JURÍKOVÁ, Lenka. 2014. Moja švajčiarska svadba. Zo súkromia – Nôž ako svadobný dar 
šťastie podľa židovských povier neprináša. In: Život, roč. 64, č. 44, 1. 11. 2014, s. 94 – 96. 
37 RIFAIOVÁ, Daniela. 2014. Editoriál. Príliš kvalifikovaní pre Slovensko? In: Trend, roč. 24, 
č. 43, 30. 10. 2014, s. 3. 
38 REKLAMNÝ BANNER/TEXT. 2014. Slovenská humanitná rada opäť podáva pomocnú ruku 
osobách z tretích krajín. In: .týždeň, roč. 11, č. 44, 27. 10. 2014, s. 7.  
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SUMMARY 

National minorities and foreigners on Slovakia and multicultural in the selected print media   

Besides Slovaks as a state-forming nation, there are people of various nationality 

and foreigners living in the Slovak Republic. This fact creates an environment 
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for the application of multiculturalism in the country. This study focuses on thirteen state-

approved national minorities and foreigners living in the Slovak Republic. It deals 

with the European and Slovak legislation regarding national minorities and foreigners, 

their associations, their press and electronic media. Based on a sample of a specific week, 

the study presents the frequency of articles on multiculturalism in selected print media 

in the Slovak Republic.  
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MIGRANTI NA SLOVENSKÝCH 

SPRAVODAJSKÝCH PORTÁLOCH V ROKU 2014  

 

JJ  áá  nn      HH  AA  CC  EE  KK  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

V záujme prinášania čitateľsky atraktívnych tém sa dnes často 

uprednostňujú tie, ktoré svojou povahou zaručujú väčšiu čítanosť. Platí 

to o to viac, ak ide o texty v prostredí webu, kde je konkurencia pomerne veľká. 

Domnievame sa preto, že niektorým témam sa budú spravodajské portály 

venovať len okrajovo, ak vôbec a že i táto skutočnosť môže napomáhať 

existencii konceptu špirály mlčania1. Výber tém súvisí i s vymedzením pojmu 

gatekeeping. Označuje pozíciu jedincov v rámci mediálnych organizácií, ktorí 

rozhodujú o výbere tém a udalostí, ktoré budú spracované ako mediálne 

obsahy. Rozhodujú o tom, čo prejde „bránou“ média a čo nebude vybrané. 

Všeobecnejšie označuje aj vymedzovanie množstva informácií, ktoré 

je distribuované v procese masovej komunikácie.2  

 Cieľom našej štúdie je poukázať na tému migrantov na vybraných 

spravodajských portáloch na Slovensku v roku 2014. Predpokladáme totiž, 

že práve problematika migrantov bude na vybraných spravodajských weboch 

prezentovaná okrajovo. Dôvodom predpokladu je povaha a nie príliš veľká 

atraktivita témy pre návštevníkov spravodajských portálov. Neexistuje veľa 

štúdií, ktoré by sa venovali výskumu zobrazovania migrantov na spravodaj-

ských weboch, hoci výskumy zamerané všeobecnejšie existujú.3 Postup médií 

                                                           
1 Ide o proces vzniku a vývoja verejnej mienky. Predpokladá sa, že ak existuje určitý názor, 
ktorý nie je verejne vyslovovaný a ľudia, ktorí ho zastávajú, vidia, že nejde o názor, ktorý 
by bolo vhodné verejne vyslovovať, radšej mlčia. Porovnaj: URBAN, Lukáš – DUBSKÝ, Josef – 
MURDZA, Karol. 2011. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, 2011. 240 s.  
2 REIFOVÁ, Irena a kol. 2004. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. 
3 IHLEN, Øyvind – THORBJØRNSRUD, Kjersti. 2014. Making news and influencing decisions: 
Three threshold cases concerning forced return of immigrants. In: European Journal 
of Communication. 2014, roč. 29, č. 2, s. 139 – 152.; BRANTON, P. Regina – DUNAWAY, Johanna. 
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pri zobrazovaní určitých tém, migrantov nevynímajúc, súvisí do veľkej miery 

s teóriou rámcovania4. Mnoho štúdií napríklad ukazuje, že spracovanie 

problematiky imigrantov v západných médiách je poznačené polarizovanými 

konfliktmi a stereotypmi u rozdielnych etnických skupín. Migranti sú, vychá-

dzajúc z teórie rámcovania, často prezentovaní ako narušitelia či ako 

kriminálnici ohrozujúci zavedený kultúrny a spoločenský poriadok. Alebo 

v opačnom ponímaní sú zobrazovaní ako obete, ktoré unikli biede v ich vlastnej 

krajine, aby trpeli xenofóbiou v novom prostredí.5 V mediálnom zobrazovaní 

migrantov vidíme jednu dominantnú črtu – je ňou tendencia zdôrazňovať 

senzácie a negatíva. Početné štúdie poukazujú na tendenciu uprednostňovať 

témy ako sex, násilie a zločin vždy, keď je to možné.6  

 Pojem migrant označuje toho, „kto mení miesto pobytu s cieľom usadiť 

sa v inom štáte.“7 „Migráciou označujeme proces, keď jednotlivci i celé skupiny 

ľudí z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy. Súčasná mobilita ľudí je vyššia 

ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii a naďalej prudko stúpa, čím sa 

stáva jednou z určujúcich globálnych tém 21. storočia. Z približne 200 štátov 

sveta sú skoro všetky zdrojové, tranzitné alebo cieľové územia pre migrantov.“8 

Osobitnú skupinu v rámci migrantov tvoria utečenci. Osobitné postavenie 

utečencov spočíva v nedobrovoľnosti ich migrácie.9 Utečenec je osoba, ktorá má 

                                                                                                                                                                          
2009. Slanted Newspaper Coverage of Immigration: The Importance of Economics 
and Geography. In: The Policy Studies Journal. 2009, roč. 37, č. 2, s. 257 – 273. 
4 Základom teórie rámcovania (framing theory) je zameranie pozornosti médií na určité témy, 
ktoré sú následne v mediálnom priestore spojené s určitým významom. Bližšie pozri: 
FRAMING THEORY [online]. [cit. 18-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/ 
5 IHLEN, Øyvind – THORBJØRNSRUD, Kjersti. 2014. Making news and influencing decisions: 
Three threshold cases concerning forced return of immigrants. In: European Journal 
of Communication. 2014, roč. 29, č. 2, s. 139 – 152. 
6 BRANTON, P. Regina – DUNAWAY, Johanna. 2009. Slanted Newspaper Coverage 
of Immigration: The Importance of Economics and Geography. In: The Policy Studies Journal. 
2009, roč. 37, č. 2, s. 257 – 273. 
7 SLEX.SK [online]. 2014. [cit. 18-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.slex.sk/search.asp?fslovo=migrant&regf=Vyh%BEadaj&op=AND&vz=8 
8 MIGRÁCIA VO SVETE: Medzinárodná organizácia pre migráciu [online]. 2014. [cit. 22-11-
2014]. Dostupné na internete: http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-vo-svete 
9 NAŠI UTEČENCI [online]. 2014. [cit. 22-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.nasiutecenci.sk/refugees.htm 
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opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, náboženských, 

národnostných a politických dôvodov alebo pre príslušnosť k určitej sociálnej 

skupine. Z tohto dôvodu sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu ani 

využiť ochranu tejto krajiny. V slovenskom právnom poriadku je pojem 

utečenec nahradený pojmom azylant.10 

 

1. Cieľ a metóda výskumu 

Cieľom predkladanej štúdie je poukázať na prezentáciu problematiky 

migrantov v prostredí spravodajských webov na Slovensku. Nakoľko 

v skúmanom prostredí neboli realizované výskumy, ktoré by sa zamerali 

na zobrazovanie migrantov, pokúsime sa nájsť najmä východiská pre budúce 

výskumy v spomínanej oblasti. Predpokladáme, ako sme uviedli vyššie, 

že sa slovenské spravodajské weby venujú opisovanej problematike 

len okrajovo. Na základe výsledkov výskumu kvantitatívnej obsahovej analýzy 

poukážeme na mieru zastúpenia novinárskych prejavov na vybraných 

portáloch mienkotvorných denníkov na Slovensku, ktoré sa venujú 

problematike migrantov. Zaujíma nás, nakoľko sú skúmané texty autorské 

alebo naopak prebrané z tlačových agentúr. Cieľom je poukázať aj na krajinu, 

ktorá je v súvislosti s migrantmi spojená a rovnako i na prípadnú súvislosť 

so Slovenskom. V rámci rozlišovania spravodajstva na domáce a zahraničné 

zaradíme príspevky o migrantoch do jednej zo skupín. Bude nás zaujímať, 

ako je príspevok o migrantoch zameraný. Budeme ho zadeľovať do jednej 

z kategórií – politika, ekonomika, kultúra, zločin, spoločnosť, nezaradené.11 

K výberu dopĺňame i kategóriu nepokoje/ozbrojené konflikty, a to z predpo-

kladaného dôvodu migrácie. Nevylučujeme, že sa počas kódovania skúmaných 

textov vytvorí kategória, ktorá poukáže na iné zameranie príspevkov 

o migrantoch. 

                                                           
10 DIALÓG [online]. 2014. [cit. 18-11-2014]. Dostupné na internete: 
http://mic.iom.sk/dialog/2014/05/zakladne-migracie-integracie/ 
11 TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. 2010. Metódy výzkumu médií. Praha: Portál, 
2010. 296 s. 
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 V našom prípade budeme podrobovať skúmaniu texty, v ktorých 

sa bude vyskytovať slovo migrant, utečenec vo všetkých gramatických tvaroch. 

Metódou výberu skúmaných príspevkov bude zadanie spomínaných 

kľúčových slov do vyhľadávača vybraných spravodajských portálov. 

Postupovať budeme systematicky podľa času – od januára 2014 do novembra 

2014. Analyzovať budeme príspevky na spravodajských portáloch Sme.sk, 

Pravda.sk a Hnonline.sk. Dôvodom výberu spomenutých portálov 

je skutočnosť, že ide o mienkotvorné denníky na Slovensku, ktoré zároveň 

prevádzkujú aj svoje spravodajské weby.  

 Použitie metódy kvantitatívnej obsahovej analýzy je pre takýto typ 

výskumu vhodný, nakoľko ide o vysoko štruktúrovaný a selektívny proces. 

Tento postup vychádza zo sociálnovedných metód merania a kvantifikácie 

a pri jeho použití sa predkladané obsahy skúmajú s ohľadom na niekoľko 

vybraných znakov. Príznačná pre túto metódu je vysoká miera 

štruktúrovanosti a vysoký stupeň overiteľnosti.12 Využitie obsahovej analýzy na 

skúmanie webu je spojené s mnohými zložitými úlohami – ako napríklad výber 

vhodnej vzorky a následné kódovanie skúmaného obsahu.13  

 Predpokladáme, že o problematike migrantov bude na vybraných 

spravodajských weboch viac agentúrnych správ ako autorských príspevkov. 

Na základe udalostí vo svete sa môžeme domnievať, že tematika migrantov 

sa bude v najväčšej miere spájať s krajinami ako Sýria, Afganistan, Somálsko14 

a z dôvodu geografickej blízkosti aj susedou Ukrajinou. Na základe 

naznačených predpokladov si pre potreby výskumu stanovíme štyri výskumné 

otázky.  

 

                                                           
12 SCHERER, Helmut. 2004. Úvod do metody obsahové analýzy. In: SCHULTZ, Winfried a kol.: 
Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2004, s. 29 – 50. 
13 KIM, Inhwa – KULJIS, Jasna. 2010. Applying content analysis to Web based content. In: 
Journal Of Computing and Information Technology. 2010, Roč. 18, č. 4, s. 369-375. 
14 MIGRÁCIA VO SVETE: Medzinárodná organizácia pre migráciu. 2014. [11-22-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-vo-svete 
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VO1: Aký je pomer domácich a zahraničných príspevkov týkajúcich sa 

migrantov v skúmaných spravodajských weboch? 

VO2: Aký je pomer autorských príspevkov týkajúcich sa migrantov 

v skúmaných spravodajských weboch oproti agentúrnym správam? 

VO3: Ktorá krajina je v príspevkoch o migrantoch najčastejšie spájaná 

s informovaním o  nich? 

VO4: S akou oblasťou sa najčastejšie spájajú príspevky o problematike 

migrantov v skúmaných spravodajských weboch? 

 

2. Realizácia a výsledky výskumu 

S cieľom nájsť odpovede na stanovené výskumné otázky sme sa rozhodli 

skúmať obsah na vybraných weboch pomocou vyššie spomínanej obsahovej 

analýzy. Predpokladom skúmania vybraných textov bolo vytvorenie kódovacej 

knihy (tabuľka 1). Kódovacia kniha by mala zahŕňať všetky položky, ktoré 

sú nevyhnutné k odpovediam na stanovené výskumné otázky.15 Zamerali 

sme sa na štyri hlavné oblasti s cieľom zistiť zameranie/oblasť príspevku, 

zahraničie – krajinu pôvodu16, autorstvo textu a kontext príspevku.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 SJØVAAG, Helle – STAVELIN, Eirik. 2012. Web media and the quantitative content analysis: 
Methodological challenges in measuring online news content. In: Convergence. 2012, roč. 18, č. 2, 
s. 215 – 229. 
16 Krajina pôvodu sa v kódovacej knihe nenachádza. Zaznamenávaná bola v osobitnom 
dokumente. 
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Tabuľka 1: Kódovacia kniha výskumu 

 

Analyzovaných bolo 197 príspevkov na troch vybraných spravodajských 

portáloch – pravda.sk, hnonline.sk a sme.sk, pričom príspevky na portáli 

pravda.sk tvorili 24,87% (N = 49), na portáli hnonline.sk 49,23% (N = 97) 

a na portáli sme.sk 25,88% (N = 51). Výsledky analýzy ukazujú, že kritériá 

výberu nespĺňali v prípade spravodajského webu pravda.sk 3 príspevky, 

v prípade hnonline.sk 3 príspevky a v prípade sme.sk 4 príspevky. Ide o texty, 

ktoré sa podľa stanovených kritérií výberu nedali zaradiť do žiadnej z kategórií.  

  

Pri odpovedi na VO1 môžeme konštatovať (tabuľka 2), že v prípade 

portálu pravda.sk bolo najviac príspevkov súvisiacich s migrantmi zaradených 

do kategórie zahraničné (N = 33). Spravodajský web hnonline.sk obsahoval 
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najväčší počet príspevkov zaradených do kategórie – zahraničné (N = 76) 

a rovnako tak i sme.sk (N = 29). 

Ďalej môžeme konštatovať, že pri spracovaní problematiky migrantov 

v skúmaných spravodajských portáloch prevládajú vo všetkých prípadoch 

príspevky týkajúce sa zahraničného spravodajstva. Najväčšie zastúpenie 

zahraničných príspevkov (78,3%) bolo v Hnonline.sk. Na portáli pravda.sk 

to bolo 67,3% a na sme.sk sme zaznamenali 56,8% zahraničných príspevkov 

(ilustrácia 1).  

 

Vo VO2 sme sa zamerali na zastúpenie autorských a agentúrnych 

príspevkov, ktoré sa týkajú skúmanej problematiky migrantov. Výsledky 

ukazujú (tabuľka 3), že pri všetkých portáloch je prevaha agentúrnych 

príspevkov. Na portáli pravda.sk bolo 57,1% príspevkov (N = 28) agentúrnych, 

spravodajský web hnonline.sk obsahoval 60,8% (N = 59) a sme.sk 54,9% 

agentúrnych textov (N = 28). 

 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

128 | S t r a n a  

Tretia výskumná otázka (VO3) poukazuje na na jednotlivé štáty podľa 

ich zastúpenia v príspevkoch o migrantoch na vybraných spravodajských 

portáloch.  

 

Výsledky analýzy ukazujú, že so Slovenskom bolo v prípade portálu 

pravda.sk spojených 32,65 % (N = 16), hnonline.sk 16,5% (N = 16) a v prípade 

sme.sk 29,41% (N = 15) textov. V prípade, ak bol text zaradený do kategórie 

zahraničie, skúmali sme i krajinu, s ktorou sa spája jeho obsah (ilustrácia 2). 

 

 

Ilustrácia 2: Krajiny spojené s textami o migrantoch na skúmaných spravodajských portáloch 

o = počet textov (cartodb.com) 

 

Posledná výskumná otázka (VO4) sa týka oblastí, ktoré boli spojené 

s príspevkami o migrantoch na skúmaných spravodajských príspevkoch 

mienkotvorných denníkov na Slovensku. Výsledky analýzy ukazujú 

(tabuľka 5), že v prípade portálu pravda.sk bolo 48,98% (N = 24) textov 

zameraných na politiku, 14,28% (N = 7) na ekonomiku a spoločnosť. 

Na ekonomickú problematiku bolo na portáli hnonline.sk zameraných 31,96% 
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(N = 31) a na spoločenskú problematiku 23,71% (N = 23) príspevkov. V prípade 

sme.sk prevažovalo 33,33% (N = 17) textov súvisiacich s politikou. Nasledovali 

príspevky (23,53%) spojené s nepokojmi (N = 12). 

 

3. Diskusia a odporúčania pre nasledujúce výskumy 

Zistenia z výskumu ukazujú, že o problematike migrantov informujú 

vybrané spravodajské portály mienkotvorných denníkov na Slovensku 

väčšinou cez zahraničné udalosti. Skúmaný rok 2014 prinášal najmä kvôli 

nepokojom v rôznych častiach svete množstvo najmä zahraničných textov. 

Aj napriek tomu však môžeme konštatovať, že skúmané weby sa venujú 

i problematike migrantov alebo presnejšie utečencov na Slovensku. Najmä 

portál sme.sk sa v roku 2014 venoval spomedzi všetkých portálov v najväčšej 

miere migrantom prostredníctvom domáceho spravodajstva. Platí to, hoci 

v menšej miere i o portáli pravda.sk. Vo všeobecnosti platí, že skúmané portály 

informujú o migrantoch prevažne pomocou zahraničných agentúrnych textov. 

Najväčší podiel autorských textov sme zaznamenali v prípade sme.sk. 

Krajinami, ktoré sa spomínali v súvislosti s migrantmi alebo ktoré súviseli 

s udalosťami, o ktorých sa informovalo, boli Ukrajina, Veľká Británia, Taliansko, 

Nemecko (ilustrácia 2). Podľa predpokladu bola Ukrajina krajinou, o ktorej sa 

písalo najviac a to najmä v súvislosti s nepokojmi, ktoré sa jej v skúmanom roku 

dotýkali, respektíve dotýkali sa často i Slovenska ako susednej krajiny. 

Príspevky o Ukrajine tvorili skupinu textov zaradených do kategórie nepokoje. 

Ako môžeme vidieť z výsledkov, pomerne silné zastúpenie majú (najmä na 

portáli sme.sk a pravda.sk) príspevky, ktoré sa priamo dotýkajú problematiky 
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migrantov na Slovensku. Hnonline.sk mali v roku 2014 na svojom portáli 

prevahu textov, ktoré sa týkali zahraničia. Publikovanie príspevkov o 

migrantoch sa najčastejšie spájalo na portáli sme.sk a pravda.sk s politikou, na 

webe hnonline.sk to bola oblasť ekonomiky. Nezanedbateľnú časť skúmaných 

textov sme z obsahového hľadiska zaradili do kategórie nepokoje. Pomerne 

nízky počet textov sme zaznamenali v súvislosti so zločinnosťou migrantov.  

 

Záver 

 Predkladanou štúdiou sme sa snažili poukázať na základné oblasti 

či pojmy, ktoré sa spájajú s informovaním o migrantoch na Slovensku v troch 

vybraných internetových portáloch mienkotvorných denníkov. Zistenia 

sú vo väčšine prípadov potvrdením stanovených predpokladov. Výsledky 

obsahovej analýzy podľa nášho názoru poukazujú na predpoklady, ktoré by sa 

mohli stať východiskami pre nasledujúce skúmanie. Skúmanie početnosti 

zastúpenia jednotlivých oblastí si vyžaduje porovnanie so spracovaním 

podobných tém a poukázanie na atraktivitu podobných tém pre recipienta. 

Nakoľko sme na vybraných spravodajských portáloch podrobili skúmaniu 

všetky príspevky, týkajúce sa migrantov za rok 201417, bolo by, azda, vhodné 

zopakovať podobný výskum i v nasledujúcich rokoch.  

 Určitým limitom realizovaného výskumu môže byť podstata 

kvantitatívnej analýzy, ktorá sa obmedzuje len na skúmanie početnosti 

a nevenuje pozornosť kvalitatívnym znakom skúmaných premenných.18 Preto 

by mohli byť odporúčaním pre nasledujúce výskumy i výsledky prezentované 

v predkladanej štúdii, ktoré by sa zamerali napríklad na recipientov 

a ich vnímanie pertraktovanej problematiky.  

 

                                                           
17 V období január až november roku 2014. 
18 JENSEN, Klaus Bruhn (ed.). 2011. A Handbook of Media and Communication Research referencies. 
New York: Routledge, 2011. 431 s. 
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SUMMARY 

The migrants representation on the Slovak news websites in the year 2014 

The research paper is focus on the migrants representation on the selected news 

websites in Slovakia. The research area includes website pravda.sk, hnonline.sk and sme.sk. 

The survey was realized with 197 articles on the mentioned websites during year 2014 by using 

method of quantitative content analysis. We point at the authorship of articles, related country 

and focusing of content of selected articles. The results of the research show there is the most 

articles related migrants which are focused on policy, foreign countries, foreign press agency.  
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MULTIKULTÚRNOSŤ V SLOVENSKÝCH MÉDIÁCH 

V ROKU 2013 

 

JJ  aa  nn  aa      KK  OO  ZZ  MM  OO  NN  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

Hoci je multikultúrnosť jav sprevádzajúci ľudstvo od najstarších dejín, 

k jeho skúmaniu sa pristúpilo pomerne nedávno. Každá kultúra prijíma 

podnety zvonku, čo nepochybne súvisí s rozvojom moderných technológií, 

internetu a so zvyšujúcim sa významom médií. 

Multikulturalizmus sa dá chápať ako spôsob myslenia v politickej 

filozofii o správnom spôsobe reagovať na kultúrnu a náboženskú rozmanitosť. 

Will Kymlicka uvádza, že niektoré práva diferencovaných skupín vlastnia 

jednotliví členovia menšín, ako je tomu v prípade fyzických osôb, ďalšou 

skupinou sú práva držané skupinami ľudí ako napríklad v prípade 

domorodých skupín a menších národov na základe práva na sebaurčenie.1 

Ako uvádza Alena Jaklová, „o multikulturalite sa hovorí vtedy, ak existujú 

vedľa seba rôzne kultúry spoločne v jednej miestnosti.“2 Popri týchto pojmoch 

sa pracuje aj s pojmami interkulturalita, hybridita, hybridizácia alebo kultúrny 

synkretizmus. Všetky tieto pojmy označujú rozličné formy miešania, spájania, 

či stretu kultúr.3 

Oproti tomu Dana Hellová vidí dve formy multikulturalizmu, a to libe-

rálny a komunitaristický. Oba koncepty majú svoje filozofické zdôvodnenie 

v spore liberalizmu a komunitarizmu. Genéza podôb multikulturalizmu 

                                                           
1 KYMLICKA, Will. 1999. Multikulturalismus und Demokratie. Über Minderheiten in Staaten 
und Nationen. Rotbuch Verlag, 1999. s. 86 (preklad autorka). 
2 JAKLOVÁ, Alena. 2008. Interkulturalita a interkulturní komunikace. In: Člověk – jazyk – text. 
České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. s. 61 – 64. 
3 Tamže, s. 61 – 64. 
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sa dá paralelne pozorovať práve na tomto diškurze.4 Ako Hellová konštatuje, 

multikulturalizmus ako idea sa môže zrodiť len v liberálnej spoločnosti, ktorá 

je založená na filozofii pluralizmu.5 

Erich Mistrík termínom multikulturalizmus označuje buď reálny stav 

existencie mnohých kultúr vedľa seba (v jednom regióne, v jednom štáte a pod.) 

– niekedy sa tento fakt nazývaj aj multikultúrnosťou; alebo ideológiu 

proklamujúcu takúto nevyhnutnosť; alebo politické snahy smerujúce k regulácii 

faktu multikulturalizmu.6  

Český psychológ Jan Průcha upozorňuje na fakt, že hoci sú myšlienky 

multikulturalizmu ušľachtilé, morálne opodstatnené a zodpovedajú princípom 

demokracie a rešpektovania ľudských práv, je v súčasnej dobe táto ideológia 

podrobovaná kritike, ktorá argumentuje tým, že v reálnej praxi multikulturaliz-

mus nefunguje a je len víziou. Pripomíname, že s multikulturalizmom súvisia aj 

koncepty pozitívnej diskriminácie/osobitných (dočasných) vyrovnávacích 

opatrení či politickej korektnosti, voči ktorým sú vznášané veľmi vážne 

námietky.7  

Preto je pri multikulturalizme (či multikultúrnosti) skôr vhodné hovoriť 

o premenách kultúr, a nie len o jednoduchých vzťahoch kultúr. Pri týchto 

premenách už nejde len o obyčajné a bežné procesy akulturácie, teda 

o odovzdávanie prvkov jednej kultúry členom druhej. Niektorí kritici tvrdia, 

že multikultúrny argument pre zachovanie kultúr je založený na problematic-

kom nazeraní na kultúru a jednotlivca vo vzťahu ku kultúre.8 Kultúry 

nie sú odlišné, ucelené celky, nakoľko sa dlho ovplyvňovali a ovplyvnili jeden 

druhého cez vojny, obchod a migráciu. Ľudia v mnohých častiach sveta žijú 

                                                           
4 HELLOVÁ, Dana. 2010 Multikulturalizmus na pozadí sporu liberalizmu a komunitarizmu. 
In: Slovenská politologická revue, 2010, roč. 10, č. 1, s. 117. 
5 Tamže, s. 117. 
6 MISTRÍK, Erich. 2006. Slovenská kultúra v multikulturalizme. Nitra: Filozofická fakulta 
Univerzity Konštantína Filozofa, 2006. s. 39. 
7 PRŮCHA, Jan. 2006. Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. 
s. 238.   
8 MULTIKULTURALIZMUS (heslo). 2010. Stanfordská encyklopédia filozofie [online]. [cit. 14-06-
2013]. Dostupné na internete: http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/(preklad 
autorka) 

http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/
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v kultúrach, ktoré sú už kozmopolitné, vyznačujú sa kultúrnou hybridnosťou. 

Teoretici multikulturalizmu sa zhodujú, že kultúry sa síce navzájom prekrývajú 

a sú interaktívne, ale stále platí, že jedinci patria do rôznych spoločenských 

kultúr a chcú zachovať tieto kultúry.  

História a súčasnosť Slovenska je priestorom stretávania sa migračných 

prúdov, v rámci ktorých dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu. 

Etnocentrický pohľad na túto krajinu vychádza z nereflektovania jej kultúrne 

rozmanitého prostredia. Je potrebné, aby sme si uvedomovali dôležitosť 

kultúrnej pamäte a historickej kontinuity. „Na Slovensku ani v minulosti ani dnes 

nežijú iba Slováci. Štát, ktorý vznikol rozpadom mnohonárodnej habsburskej ríše, 

dodnes nesie pozostatky multikultúrnosti európskeho regiónu.“9   

V návrhu Národnej stratégie Slovenskej republiky na implementáciu 

Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 200810 sa konštatuje, že „Slovensko 

chápe multikulturalizmus ako verejnú politiku zameranú na manažovanie kultúrnej 

rôznorodosti v multietnickej spoločnosti“11 a oficiálne zdôrazňujúcu vzájomný 

rešpekt a toleranciu pre kultúrne odlišnosti vo vnútri hraníc danej krajiny.  

Záujem verejných politík o túto tému možno vnímať aj z pohľadu 

budúceho vývoja. Možno predpokladať, že asi od roku 2015 možno očakávať 

nárast prisťahovalcov, ktorí sa budú chcieť na Slovensku dlhodobejšie usadiť. 

Napriek takýmto víziám sa dôležitosť témy prisťahovalcov môže zdať pomerne 

marginálna v kontexte existujúcich výziev spojených s národnostnou a etnickou 

diverzitou na Slovensku.12  

Keďže podľa viacerých spomínaných autorov sa problematika 

multikulturalizmu stáva čoraz aktuálnejšou a diskutovanejšou vo svete, a teda 

aj na Slovensku, predpokladáme, že počet mediálnych výstupov v slovenských 

                                                           
9 BOTÍK, Jan. 2009. Multietnické Slovensko a jeho kultúrne súradnice. In: Európske kontexty 
interkultúrnej komunikácie. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2009. s. 17.  
10 MINISTERSTVO KULTÚRY SR. 2007. Návrh Národnej stratégie SR na implementáciu Európskeho 
roka medzikultúrneho dialógu 2008. Bratislava: Ministerstvo kultúry SR, 2007. s. 3.  
11 Tamže, s. 3. 
12 GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, Elena – KADLEČÍKOVÁ, Jana – LAJČÁKOVÁ, Jarmila. 2009. 
Migranti – nový pohľad na staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov 
na Slovensku. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2009. s. 17. 
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médiách na túto tému bude rásť, a to vo všetkých sledovaných typoch/druhoch 

médií. Keďže ide o celospoločenskú tému, z pohľadu teritoriálneho zamerania 

média budú prevyšovať celoštátne, čiže národné médiá nad regionálnymi 

(lokálnymi).  

Na potvrdenie alebo vyvrátenie predpokladov sme použili kvantitatívny 

výskum novinárskych prejavov z rokov 2010 až 2013, a to metódami 

kvantitatívnej obsahovej analýzy novinárskych prejavov podľa druhu média 

a podľa mesiaca a roku zverejnenia.  

Na skúmanie  mediálneho obrazu multikulturalizmu v slovenských 

médiách sme zvolili všetky dostupné publikované alebo odvysielané 

novinárske prejavy v slovenských médiách (okrem výhradne internetových 

médií) v rokoch 2010 až 2013, ktoré sa vo svojom tematickom zameraní 

venovali problematike multikulturalizmu a jemu blízkych tém v prevažnej 

miere (zameranie bolo výhradné alebo prevažujúce v prospech sledovanej 

problematiky, prípadne pointa mediálneho výstupu bola na sledovanú tému). 

Išlo o relevantné novinárske prejavy obsahujúce kľúčové slová 

multikultúrnosť/multikultúrny, cudzinec, migrant, azylant, migrácia, integrácia. 

Relevantnosť novinárskeho prejavu bola v zmysle teritoriálnej a tematickej 

blízkosti, čiže prejav sa musel dotýkať problematiky multikulturalizmu 

v širšom zmysle a slovenského územia alebo obyvateľov Slovenska. Skúmali 

sme teda aj také novinárske prejavy, ktoré sa týkali napríklad integrácie 

Slovákov v zahraničí, integrácie cudzincov na Slovensku, tvorby multikultúrnej 

spoločnosti z pohľadu integrácie Rómov či tradičných aj nových menšín 

na Slovensku, ako aj novinárske prejavy o migrantoch na Slovensku 

(aj nelegálnych). 

Výber médií v kvantitatívnej analýze novinárskych prejavov na tému 

multikultúrnosti v roku 2013 sme realizovali podľa nasledovného kľúča: 

slovenské médiá (pôsobiace na slovenskom území) v oblasti periodickej tlače 

celoštátneho a regionálneho zamerania a ich webových portáloch, celoštátneho 
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rozhlasového a televízneho vysielania a ich webových portáloch. Na druhej 

strane sme neskúmali výhradne internetové spravodajské médiá (portály).   

Ak sa napríklad príspevok objavil dvakrát počas dňa v tom istom rádiu, 

je započítaný do monitoringu len raz. Niektoré príspevky zverejnené 

v denníkoch SME a Korzár boli zhodné, keďže si ich médiá navzájom poskytujú, 

boli však započítané osobitne v každom médiu. Čo sa týka vysielania TV JOJ, 

príspevok na jednu tému sa niekedy počas jedného dňa objavil dvakrát 

až trikrát so zmenenou dĺžkou (Prvé noviny, Krimi noviny a Noviny), pričom 

takéto príspevky boli započítané osobitne. 

Z prvotného pohľadu pri skúmaní novinárskych prejavov je pravdepo-

dobné, že vysoký počet mediálnych výstupov v roku 2011 na tému 

multikulturalizmu spôsobila tragická udalosť v Nórsku – útok Andreasa 

Breivika na stretnutí sociálnodemokratickej mládeže. Táto udalosť, zrejme, 

vyvolala prudkú reakciu aj v slovenských médiách a vyvolala zvýšený záujem 

médií o všetky aspekty vytvárania multikultúrnej spoločnosti, integrácie 

a migrácie, ako aj zvýšený záujem politikov vyjadrovať sa k tejto téme. Tento 

predpoklad by mohla potvrdiť širšia obsahová analýza novinárskych prejavov. 

Spomínaná udalosť mala, pravdepodobne, vplyv na vysoký počet 

novinárskych prejavov na tému multikultúrnosti v roku 2012, počas ktorého 

bolo súdne pojednávanie s Breivikom (tabuľka č. 1, graf č. 1). 

 

Tabuľka č. 1: Celkový počet analyzovaných novinárskych prejavov k problematike 

multikulturalizmu podľa roku zverejnenia 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Počet novinárskych prejavov 159 249 258 174 
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Graf č. 1: Celkový počet analyzovaných novinárskych prejavov k problematike 

multikulturalizmu podľa roku zverejnenia 
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Tabuľka č. 2: Počet novinárskych prejavov k problematike multikulturalizmu v sledovaných 

rokoch podľa druhu média 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Tlač 81 96 89 82 

TV 32 64 76 58 

Rozhlasové stanice 46 84 73 34 

 

Graf č. 2: Počet novinárskych prejavov k problematike multikulturalizmu v sledovaných rokoch 

podľa druhu média v roku 2013 

 

 

Ak sa pozrieme detailnejšie na publikovanie novinárskych prejavov 

za uplynulý rok, najvyšší počet novinárskych prejavov k problematike 

multikultúrnosti spomedzi dennej tlače v roku 2013 sme zaznamenali 

v denníku SME (tlačená aj online verzia). Nasledoval denník Šport, denník 

Pravda, nasledovaný s minimálnym rozdielom denníkom Nový Čas. Najmenej 

prejavov bolo zaznamenaných v Hospodárskych novinách a v denníku Plus 1 deň 

(tabuľka č. 3.1, graf č. 3.1). Z týchto údajov je zrejmé, že pomerne vysoký počet 

publikovaných prejavov v denníku Šport je spôsobený práve tým, že na Sloven-
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sku pôsobí vysoký počet športovcov a trénerov zo zahraničia a novinári vždy 

pri informovaní o ich výkonoch nezabudnú podotknúť, z ktorej krajiny daný 

človek pochádza. Keďže v našom výskume sme analyzovali aj články týkajúce 

sa cudzincov žijúcich na Slovensku, nakoľko tí rovnako tak prispievajú 

k multikultúrnemu dialógu, tento fenomén sa odrazil vo vysokom počte 

mediálnych výstupov na túto špecifickú tému v denníku Šport.  

Čo sa týka najvyššieho počtu príspevkov v denníku SME, 

predpokladáme, že tento výsledok je súhrou viacerých faktorov – denník SME 

má okrem tlačenej verzie aj online verziu, na ktorej dlhodobo publikuje viac 

novinárskych prejavov než v printovej podobe, v čom denníky Pravda 

a Hospodárske noviny zaostávajú. Ďalším dôvodom je to, že denník SME 

sa celospoločenským témam snaží venovať dlhodobo a kontinuálne, nielen 

vtedy, keď majú k téme multikultúrnosti aktualitu. 

 

Tabuľka č. 3.1: Počet novinárskych prejavov k problematike multikulturalizmu v roku 2013 

v dennej tlači  

 

Denník Plus 1 deň Nový 

Čas 

SME Pravda Hospodárske 

noviny 

Šport 

Počet novinárskych 

prejavov 

8 13 21 14 9 17 

 

Graf č. 3.1: Počet novinárskych prejavov k problematike multikulturalizmu v roku 2013 

v dennej tlači  

 

Z pohľadu počtu novinárskych prejavov k problematike multikultúr-

nosti v slovenských televíziách v roku 2013 s celoplošným vysielaním najvyšší 
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počet odvysielaných príspevkov sme zaznamenali v RTVS/STV, potom 

v spravodajskej televízii TA3 a len o jeden príspevok menej mala TV Markíza. 

Najmenší počet bol zastúpený v TV JOJ (tabuľka č. 3.2, graf č. 3.2). Čo sa týka 

televízií, rozdiel v počte novinárskych prejavov medzi jednotlivými médiami 

nebol taký markantný ako v prípade dennej tlače. 

 

Tabuľka č. 3.2: Počet novinárskych prejavov k problematike multikulturalizmu v roku 2013 

v slovenských televíziách 

TV RTVS/STV TV Markíza TA3 TV JOJ 

Počet novin. prejavov 18 14 15 11 

 

Graf č. 3.2: Počet novinárskych prejavov k problematike multikulturalizmu v roku 2013 

v slovenských televíziách 

 

Z pohľadu teritoriálneho zamerania tlačových médií, kvantitatívne 

dominovali celoštátne médiá, a to každý sledovaný rok. Najväčší rozdiel bol 

v roku 2013, keď počet novinárskych prejavov v celoštátnych médiách bol 64, 

kým v regionálnych len 18 (tabuľka č. 4, graf č. 4).  

 

Tabuľka č. 4: počet novinárskych prejavov v tlači podľa teritoriálneho zamerania média v roku 

2013 

 

ZAMERANIE REGIONÁLNE CELOŠTÁTNE 

rok 2013 18 64 
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Graf č. 4: Počet novinárskych prejavov v tlači podľa teritoriálneho zamerania média v roku 2013 

 

 

V roku 2013 bolo najviac prejavov s kľúčovým slovom „cudzinec“ 

(tabuľka č. 5). Pri analýze obsahového zamerania prejavov podľa kľúčových 

slov sa objavila potreba oddeliť športové témy, ktoré boli svojím obsahom 

a zameraním tak jedinečné, že sme sa im rozhodli prideliť špeciálnu kategóriu. 

Tieto novinárske prejavy sa týkali pôsobenia zahraničných športovcov alebo 

trénerov na Slovensku a dajú za zaradiť pod pojem „integrácia“, avšak ich 

počet je natoľko významný, že sme sa ich rozhodli z tejto témy vyčleniť. 

 

Tabuľka č. 5: Počet novinárskych prejavov podľa hlavnej témy v roku 2013 

Téma Počet novinárskych prejavov 

multikultúrny 16 

cudzinec 71 

migrant/migrácia 56 

integrácia 8 

športové témy 23 

 

Tabuľka č. 6: Počet novinárskych prejavov v roku 2013 podľa mesiaca zverejnenia a druhu 

média 

Mesiac TV Tlač Rozhl. stanice 

Január 9 23 6 

Február 3 3 1 

Marec 1 8 1 

Apríl 2 1 1 
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Máj 6 4 1 

Jún 2 2 2 

Júl 4 3 1 

August 8 8 3 

September 6 3 3 

Október 9 21 8 

November 2 4 3 

December 6 2 4 

 

Graf č. 6: Počet novinárskych prejavov v roku 2013 podľa mesiaca zverejnenia a druhu média 

 

 

Pre hlbšie pochopenie mediálneho obrazu multikultúrnosti na Slovensku 

je nevyhnutná kvalitatívna analýza pozitívneho, neutrálneho a negatívneho 

informovania o danej téme, respektíve semiotická analýza jednotlivých 

novinárskych textov. Pokračovaním výskumu môže byť aj analýza prejavov 

z pohľadu zamerania média (bulvárne médiá, mienkotvorné, spravodajské, 
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ekonomické, voľnočasové), prípadne podobná kvantitatívna analýza výhradne 

internetových spravodajských médií a ich porovnanie s „tradičnými“ médiami.  
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SUMMARY 

Multiculturalism in the Slovak Media in 2013 

Relationship of the multiculturalism and the mass media in Slovakia, based 

on the articles analysis in 2010 – 2013, shows media image about multiculturalism. The first part 

defines and shows the multicultural phenomenon, the theory, evolution and current trend 

of the multicultural society, the next section is devoted to a pragmatic view on the issue 

of multiculturalism, multicultural communication as a result of a multicultural society, 
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with an emphasis on the presentation through the media. The Analyse is quantifying media 

articles on multicultural issue in Slovak media in the year 2010 – 2013, focused on 2013.   



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 5 

145 | S t r a n a  

ČESKÉ SLOVÁ V SLOVENČINE AKO ODRAZ 

INTERKULTÚRNYCH VZŤAHOV MEDZI ČECHMI 

A SLOVÁKMI 

 

MM  ii  ll  oo  šš      HH  OO  RR  VV  ÁÁ  TT  HH  

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

  

Problematika multikultúrnosti v zmysle existencie takej kultúry, ktorá 

vznikla a funguje na báze organického spojenia viacerých etník, sa, prirodzene, 

odráža i v jazyku, jeho systéme, a najmä preferenčných mechanizmoch jeho 

používateľov, čo má dopad na jazykový úzus a v konečnom dôsledku môže 

modifikovať i aktuálne platnú normu a kodifikáciu. Dôkazom toho je napríklad 

lexikálna jednotka „bratranec“, ktorá síce nemá oporu v morfologickom systéme 

slovenčiny (v genitíve i akuzatíve singuláru máme predsa tvar „brata“, nie ako 

v češtine „bratra“), no tlak úzu na normu bol v tomto prípade taký silný, 

že si vynútil zmenu v kodifikácii, a tak sa dnes oficiálne pripúšťajú obidva 

tvary – „bratranec“ i „bratanec“.1 V kontexte naznačených tendencií vplyvu 

jednej kultúry na druhú v oblasti jazyka a tvorby rečových komunikátov 

(diskurzov) sa v našej štúdii zameriame na jeden variant týchto relácií, 

a to na slovensko-české jazykové vzťahy a načrtneme nový možný prístup 

k posudzovaniu preberaných slov z iných jazykov.  

 

1. Preberanie slov 

 Z hľadiska pôvodu, resp. proveniencie (genézy) sa diferencujú slová 

v slovnej zásobe na domáce a prevzaté (cudzie). Tie pochádzajú z lexiky iného, 

geneticky a štruktúrne (typologicky) príbuzného alebo aj nepríbuzného jazyka, 

                                                           
1 KRÁTKY SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA 4 (Red. J. Kačala – M. Pisarčíková – 
M. Považaj) [online]. 2003. Heslo „bratranec/bratanec“. Bratislava: Veda, 2003. 985 s. [cit. 27-12-2014]. 

Dostupné na internete: http://slovniky.korpus.sk/?w=bratranec&s=exact&c=s3ca&d=kssj4&ie=utf-
8&oe=utf-8# 
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pričom proces preberania jednotlivých lexikálnych prvkov, ako aj ich následná 

klasifikácia na kalky, polokalky, zdomácnené slová, idioetnicizmy, exotizmy, 

barbarizmy a pod. je pomerne rozmanitá a zložitá.  

Pod terminologickým označením preberanie v lingvistike rozumieme 

práve proces prechodu pomenovaní z východiskového jazyka (t. j. zdroja 

preberania) do jazyka cieľového (t. j. v našom prípade slovenčiny), pričom 

výsledky tohto procesu charakterizujeme potom ako prevzatia, resp. lexikálne 

výpožičky2. Slovenčina analogicky ako iné jazyky preberá z cudzích jazykov 

prevažne tie pomenovania, ktoré sú funkčné a uspokojujú v rôznych 

komunikačných sférach a situáciách potreby maximálne diferencovaného 

jazykového spoločenstva, pričom prevzatia prenikajú nielen do spisovného 

jazyka, ale aj do ďalších variet (existenčných foriem) národného jazyka.3  

Z lingvistického, ergo lexikologického hľadiska je v celom procese 

preberania slov kľúčový najmä priebeh ich adaptácie, teda to, ako rýchlo sú 

cudzie slová schopné zdomácnieť a ako dobre vyhovujú systémovým 

(štruktúrnym) požiadavkám cieľového jazyka. Slovenské výskumníčky Oľga 

Orgoňová a Alena Bohunická uvádzajú, že spomínaný adaptačný proces môže 

prebiehať na „škále od neadaptovaných výrazov, cez formálne, t. j. foneticko-

fonologicky či ortograficky adaptovaných  jednotiek až po morfologicky, 

slovotvorne a štylisticky úplne adaptované slová“4, pri ktorých si bežný 

používateľ výraznejšie neuvedomuje príznak cudzosti. V súvislosti 

s tematickým zameraním našej štúdie treba konštatovať, že slová prevzaté 

z českého jazyka vyhovujú systémovým požiadavkám slovenčiny lepšie, a tak 

sa rýchlejšie adaptujú (napríklad tak často kritizované výrazy ako „prádlo“ 

                                                           
2 Ján Bosák v tejto súvislosti odporúča uprednostňovať termíny „prevzatia/preberanie“ 
namiesto „výpožičky, vypožičiavanie“. Pozri: BOSÁK, Ján. 1999. Domáce, cudzie, internacio-
nálne v postojoch slovenských lingvistov. In: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: 
za a proti. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999, s. 161 – 162.   
3 Porovnaj: ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: 
COLUMBUS, 2012. s. 212. 
4 Tamže, s. 213.  
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[SPRÁVNE: „bielizeň“]5, „botník“ [SPRÁVNE: „skrinka na topánky“]6 a pod.), 

a naopak mnohé slová pôvodom predovšetkým z germánskych či románskych 

jazykov sa z dôvodu svojej neadaptovateľnosti správajú ako nesklonné, 

príp. si vynucujú samostatné  skloňovanie (napríklad výraz „klišé“7 alebo slová 

„euro“8, „ikea“9, ktoré síce oficiálne spadajú pod konkrétne deklinačné 

paradigmy, ale v úze sa objavujú aj ich nesklonné podoby – „Zaplatil som päť 

euro.“ [SPRÁVNE: „...päť eur“]; „Idem do Ikea.“ [SPRÁVNE: „...do Ikey.“]). 

To zodpovedá aj nami preferovanej  lingvokultúrnej výskumnej perspektíve10, 

podľa ktorej sa do pôvodnej (domácej) kultúry skôr adaptujú také kultúrne 

prvky (tradície, zvyky, kultúrne symboly a pod.), ktoré markantnejšie 

nenarúšajú zaužívaný systém jej hodnôt a preferenčných mechanizmov, 

resp. neodporujú štandardným interpretáciám kultúrnych významov v nej 

reprodukovaných.  

 

2. Domáce a prevzaté slová v slovenčine 

Za domáce slová v slovenčine považujeme niekoľko druhov 

pomenovaní: vrstvu indoeurópskych slov (prastaré  názvy zvierat, výrobných 

                                                           
5 KRÁTKY SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA 4 (Red. J. Kačala – M. Pisarčíková – 
M. Považaj) [online]. 2003. Heslo „prádlo“. Bratislava: Veda, 2003. 985 s. [cit. 27-12-2014]. 
Dostupné na internete:http://slovniky.korpus.sk/?w=pr%C3%A1dlo&s=exact&c=Kdb9&d=kssj4&ie=utf-
8&oe=utf-8# 
6 SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA. A – G. (Hl. red. K. Buzássyová – 
A. Jarošová) [online]. 2006. Heslo „botník“. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied, 2006. 1134 s. [cit. 27-12-2014]. Dostupné na internete: 
http://slovniky.korpus.sk/?w=botn%C3%ADk&s=exact&c=O741&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d
=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&
d=locutio&d=pskcs&d=psken&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8# 
7 SLOVNÍK TVAROV PODSTATNÝCH MIEN [online]. 2015. Paradigmy tvarov 
podstatných mien. Heslo „klišé“. [cit. 29-12-2014]. Dostupné na internete: 
http://slovniky.korpus.sk/?w=kli%C5%A1%C3%A9&s=exact&c=rc21&d=kssj4&d=ps
p&d=sssj&d=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d
=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8 
8 Tamže, heslo „euro“. 
9 Skloňuje sa podľa špecifického vzoru „idea“. Tamže, heslo „idea“.  
10 K teoretickým východiskám modernej, pragmaticky orientovanej lingvokulturológie pozri 
bližšie: HORVÁTH, Miloš. 2009. Úvod do lingvokulturológie. In: VARIA XVI (Zborník materiálov 
zo XVI. Kolokvia mladých jazykovedcov). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 
a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2009. s. 206 – 214.  
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produktov, jedál a pod.), praslovanskú vrstvu slov (najmä pomenovania 

príbuzenských vzťahov), slová onomatopoického pôvodu a slová iného pôvodu 

etablované v lexike ešte v praslovanskej dobe. Na druhej strane prevzaté slová 

pochádzajú z rozličných jazykov, a to zo staroslovienčiny (najmä v dôsledku 

potreby praktickej realizácie náboženských úkonov a náboženskej 

komunikácie), češtiny (v dôsledku kontinuálneho hospodárskeho a kultúrneho 

styku s českým etnikom), nemčiny (v dôsledku nemeckej kolonizácie 

v 12. až 17. storočí), maďarčiny (v dôsledku existencie mnohonárodnostnej 

uhorskej monarchie, ktorej boli Slováci súčasťou).11 V súčasnosti slovenčina 

preberá výrazy najmä z angličtiny, čo je spôsobené jednak mohutným rozvojom 

informačných technológií vrátane masových médií, ale aj oficiálne 

propagovanou doktrínou12 riadiacich štruktúr v rámci zjednotenej Európy, 

resp. Európskej únie.  

Od prevzatých slov – tak, ako sme ich vyčlenili vyššie –, treba odlíšiť  

internacionalizmy, predstavujúce špecifickú skupinu cudzích slov. Ide 

spravidla o výrazy „vytvorené umelo z latinských a gréckych slov (v súčasnosti 

však prevažne z anglických slovotvorných základov – doplnil M. H.), 

v dôsledku čoho nemajú vzťah k reálnemu jazykovému prostrediu, ktoré 

podnietilo ich vznik“13, pričom figurujú v slovnej zásobe mnohých geneticky 

príbuzných i nepríbuzných jazykov a zvyčajne bývajú i pevnou súčasťou 

terminologického názvoslovia. Ide napríklad o slová ako „humanitný“, „telefón“, 

„televízia“, „komunikácia“, „moderátor“, „softvér“, „hardvér“, „rap“ a iné. 

Ďalší rozdiel medzi internacionalizmami a inými výpožičkami spočíva 

v tom, že zatiaľ čo štandardné prevzatia sú väčšinou z hľadiska jazykovej 

kultúry chápané ako negatívny jav znižujúci čistotu a svojbytnosť domáceho 

                                                           
11 Bližšie pozri: ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – FURDÍK, Juraj. 1980. Súčasný slovenský 
spisovný jazyk: Lexikológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. s. 192 – 195.  
12 V tomto prípade sa nám jazykovokultúrne snahy môžu javiť aj ako nástroj dominancie, 
pomocou ktorého sa presadzujú politické, ekonomické i ideologické záujmy vládnucej elity. 
Bližšie pozri v tejto súvislosti: DOLNÍK, Juraj. 2012. Sila jazyka. Bratislava: Kalligram, 2012. 
s. 204 – 205.  
13 ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – FURDÍK, Juraj. 1980. Súčasný slovenský spisovný jazyk: 
Lexikológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. s. 197 – 198. 
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jazyka, používanie internacionalizmov sa považuje za znak intelektuálneho 

vyjadrovania a je preferované napríklad v náučnom (vedeckom) a čiastočne 

i publicistickom jazykovom funkčnom štýle. Navyše, ako dodáva Slavomír 

Ondrejovič, „internacionalizmy sa aj napriek svojim formálnym znakom, 

svedčiacim o nedomácom pôvode, stali akoby súčasťou tkaniva domáceho 

jazyka, a to nielen ,vysokého’ jazyka, ale aj nárečí“ 14, a teda nie sú v povedomí 

používateľov jazyka chápané ako cudzie elementy.   

 

3. Stručná história slovensko-českých jazykových vzťahov 

 Ako sme už naznačili, čeština je jedným z najsilnejších východiskových 

(zdrojových) jazykov, z ktorých slovenčina preberá jazykové výrazy. Je to spô-

sobené jednak geografickou blízkosťou oboch krajín, a jednak širšími 

historicko-spoločenskými a politickými okolnosťami, ktoré predurčovali 

Čechov a Slovákov na koexistenciu v rámci jedného kultúrneho priestoru.  

Preto sa pokúsime, odvolávajúc sa predovšetkým na Eugena Paulinyho a jeho 

Dejiny spisovnej slovenčiny15, zrekapitulovať v niekoľkých tézach zlomové body 

v slovensko-českých jazykových vzťahoch. Ako uvidíme, vzťah Slovákov 

k českému etniku, ergo slovenčine k češtine v spisovnom i predspisovnom 

období nebol vždy ideálny a bezproblémový. Vzhľadom na to, že v priebehu 

dejín osciloval z polohy nevyhnutnej potreby češtiny a českej kultúry 

ako „záchranného kolesa“ k polohe kategorického odmietania, resp. obrany 

pred jej vplyvom, mohli by sme ho označiť ako ambivalentný až schyzofre-

nický. Dokumentuje to i nasledujúci postoj Juraja Dolníka, ktorý v rámci 

delimitácie spisovnej slovenčiny a češtiny konštatuje, že historické osvojovanie 

si spisovného jazyka formujúcim a rozvíjajúcim sa slovenským národom 

                                                           
14 ONDREJOVIČ, Slavomír. 1999. O postojoch k internacionalizmom. In: Internacionalizácia 
v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Bratislava: VEDA – Vydavateľstvo slovenskej 
akadémie vied, 1999, s. 85 – 86. 
15 Výberovo podľa: PAULINY, Eugen. 1983. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1983. s. 78 – 238.; v koncíznejšej podobe pozri tiež:  DOLNÍK, Juraj. 
2010. Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 72 – 73. 
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sa vyznačuje zjavným dvojakým smerovaním. Po prijatí geneticky príbuzného 

a štruktúrne veľmi blízkeho jazyka, ktorým sa kompenzuje absencia 

jazykového útvaru vhodného na plnenie funkcie spisovného jazyka, 

sa aktualizuje tendencia k jazykovému a národnému zjednoteniu príbuzných 

etník, ktorá je však následne suplovaná opačnou, a teda diferenciačnou 

tendenciou prejavujúcou sa zvýrazňovaním sebaidentifikačných znakov 

v pomere k príbuznému etniku.16        

 Počas celej existencie Uhorska boli predkovia slovenskej národnosti 

v neustálom hospodárskom a kultúrnom kontakte s českými krajinami. 

Previazanosť s českou kultúrou a českým jazykom sa ešte prehĺbila po založení 

pražskej Karlovej univerzity v roku 1348 a na strane evanjelikov v čase expanzie 

reformačného (husitského) hnutia.17 Od 15. storočia, t. j. ešte v predspisovnom 

období, mala čeština pre formujúcu sa slovenskú národnosť špecifické 

a výhradné postavenie v zmysle celospoločenskej formy komunikácie 

realizovanej v písomnom styku, pričom v porovnaní s domácimi nárečiami 

mala hierarchicky nadradenú funkciu. Ako však zdôrazňuje Eugen Pauliny, 

toto subordinačné postavenie domácich dialektických a interdialektických 

foriem voči vtedajšej češtine alebo fakt, že „Slováci prijali češtinu za kultúrneho 

reprezentanta svojho jazyka, v nijakom prípade nesvedčí o tom, že sa národ-

nostným cítením pokladali za Čechov.“18      

 V období už spomínanej reformácie a následnej rekatolizácie (16. až 18. 

storočie) u Slovákov vzrastá úcta k českému jazyku, pričom práve ideové 

i konfesionálne19 zblíženie slovenských evanjelikov a českých protestantov 

viedlo k vzniku neskôr v dejinách viackrát akcentovanej, ale aj kritizovanej tézy 

o jednote národa a jazyka československého. Čeština bola v tejto etape 

                                                           
16 DOLNÍK, Juraj. 2010. Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: 
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 72 – 73.  
17 Porovnaj: ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – FURDÍK, Juraj. 1980. Súčasný slovenský spisovný 
jazyk: Lexikológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. s. 193. 
18 PAULINY, Eugen. 1983. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1983. s. 78.  
19 V tejto fáze kultúrnych dejín Slovákov sa tzv. biblická (kralická) čeština stala oficiálnym 
konfesionálnym a liturgickým jazykom slovenských evanjelikov.  
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pre formujúcu sa slovenčinu „vzorom a zásobárňou vyjadrovania pre také 

spôsoby jazykových prejavov, ústnych i písomných, ktoré boli relatívne 

ustálené, no nijako ich nemožno pokladať za české.“20 

 Snahy o eliminovanie vplyvu češtiny na slovenčinu v bernolákovskom 

a štúrovskom období (18. a 19. storočie) vyústilo jednak do už prvých ucelených 

kodifikačných prác, na strane druhej však podnietilo vlnu kritiky zo strany 

mnohých vtedajších českých i slovenských vzdelancov (za všetkých možno 

spomenúť napríklad Josefa Jungmana, Jána Palárika, Jána Kollára, Pavla Jozefa 

Šafárika a iných), ktorí boli presvedčení, že „Slováci nie sú ešte natoľko zrelí, 

aby si udržali svoj jazyk a ich odtrhnutie od Čechov ich povedie do národnej 

záhuby.“21 

 Po roku 1918 sa znovu oživuje idea z obdobia rekatolizácie, a to idea 

jednotného československého jazyka a národa (tzv. čechoslovakizmu), 

na podklade ktorej sa do slovenčiny prirodzene i umelo vnášajú české prvky. 

Táto tendencia však má však nielen ideologické, ale aj logické dôvody. 

Ako dobre vieme, češtinu na Slovensku v tej dobe šírili početní štátni 

zamestnanci (úradníci, učitelia a pod.), ako aj súkromní podnikatelia 

a živnostníci, ktorí sa na Slovensku usadili po vzniku 1. Československej 

republiky. Ovládanie češtiny sa však posilňovalo i prostredníctvom českej 

literatúry (krásnej i odbornej), českých zábavných, politických a odborných 

periodík a v neposlednom rade i používaním učebníc českých autorov 

na školách v rámci celej vzdelávacej sústavy.22 Jazykovopolitickým výsledkom 

presadzovania spomínanej idey čechoslovakizmu u nás bolo vydanie Pravidiel 

slovenského pravopisu z roku 1931, ktorých autorom je český lingvista 

a dialektológ Václav Vážný. Vážneho pravidlá však vzápätí vyvolali 

na slovenskej strane vlnu nevôle, čo sa odzrkadlilo vo zvýšenej aktivite 

slovenských puristov a rezultovalo v roku 1932 do založenia časopisu 

                                                           
20 PAULINY, Eugen. 1983. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1983. s. 104. 
21 Tamže, s. 193. 
22 Tamže, s. 228. 
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Slovenská reč – „mesačníku pre záujmy slovenského jazyka“ a vytvorenia 

tzv. matičného úzu spisovného jazyka23, v ktorom sa zdôrazňovala primárne 

potreba „svojskosti“ slovenčiny a jej očistenia od českých nánosov. 

 Počas celej druhej polovice 20. storočia sa raz s väčšou a inokedy menšou 

intenzitou kriticky poukazuje na mechanické preberanie slov z češtiny, 

resp. napodobňovanie českých výrazov, pre ktoré máme vhodné domáce 

ekvivalenty. Ide o slová ako napríklad:  „razítko“ (SPRÁVNE: „pečiatka“), 

„zahájiť“ (SPRÁVNE: „otvoriť“), „ovšem“ (SPRÁVNE: „však“), „kotník“ 

(SPRÁVNE: „členok“) a pod.24 V súvislosti s týmito a ďalšími pôvodne českými 

lexikálnymi prvkami treba poznamenať, že v súčasnosti sa k nim v rámci 

jazykovej výchovy a osvety pristupuje selektívne a vcelku racionálne, 

čo znamená, že ich prítomnosť v jazykovom úze sa neposudzuje ako jav 

ohrozujúci čistotu a „svojskosť“ slovenčiny alebo dokonca integritu samotných 

Slovákov, ale ako prirodzený výsledok vzájomnej kultúrnej, historickej 

a geografickej spätosti oboch národov, a teda ako prejav bohatých 

intekultúrnych vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi.  

  

4. Puristický, funkčný a interkultúrny prístup k preberaniu cudzích slov 

 Vo vzťahu k prítomnosti cudzích (cudzorodých) prvkov v jazyku 

môžeme zaujať na poli jazykovej kultúry a jazykovej kritiky v zásade dvojaký 

postoj, resp. prístup, a to puristický a funkčný, ktoré stoja vzájomne v ostrom 

protiklade. 

Pri puristickom prístupe sa cudzie prvky spravidla z ideologických 

i ochranárskych dôvodov zásadne odmietajú, a naopak preferujú sa historicky 

pôvodné a domáce výrazy, ktorými sa tie cudzie zvyčajne i násilne nahrádzajú. 

Naopak pri preferovaní funkčného prístupu sa opodstatnenosť, resp. neopod-

statnenosť výskytu cudzích slov v jazyku posudzuje na podklade toho, 
                                                           
23 PAULINY, Eugen. 1983. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1983. s. 237 – 238. 
24 Porovnaj jednotlivo: KRÁTKY SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA 4 (Red. J. Kačala – 
M. Pisarčíková – M. Považaj) [online]. 2003. Bratislava: Veda, 2003. 985 s. [cit. 29-12-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html 
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ako dobre daný výraz vyhovuje svojmu účelu, a teda komunikačným potrebám 

jednotlivých členov jazykového spoločenstva bez ohľadu na ich historickú 

pôvodnosť či „čistotu“.25 

 Ako je zrejmé z predchádzajúceho výkladu, obidve spomínané polohy 

(extrémistická – puristická i tá demokratická – funkčná) predstavujú krajné 

polohy na škále tolerancie, resp. intolerancie vo vzťahu k cudzím prvkom 

v jazyku. Keďže česká národná kultúra má v pomere k tej slovenskej predsa len 

osobitné postavenie javí sa nám pri hodnotení preberania českých výrazov ako 

vhodné preferovať aj iný prístup než spomínaný puristický alebo funkčný, 

príp. organicky prepojiť ich idey.  

 Inovatívnym v tomto zmysle môže byť preferovanie lingvokultúrneho 

(lingvokulturologického) prístupu26 k preberaniu cudzích výrazov, ktorý je 

založený na zapojení širšieho kultúrneho a historicko-spoločenského kontextu 

do interpretačného mechanizmu hodnotenia jazykových jednotiek. Vplyvom 

takejto lingvokultúrnej interpretácie aj prijatie pôvodne cudzorodého prvku 

do jazykového systému istého jazyka (v našom prípade slovenčiny) nemusí byť 

nevyhnutne chápané ako negatívny zásah do jeho štruktúry, ale v prípade 

češtiny práve naopak ako symbol harmonického spolunažívania dvoch 

národných kultúr, v širšom meradle potom ako výsledok prebiehajúceho 

intekultúrneho dialógu, vyplývajúceho aktuálne z prirodzeného vzájomného 

pôsobenia jazykov v globálnom, resp. globalizovanom priestore zjednotenej 

Európy. 

 

Záver 

 Preberanie cudzích slov sa vo všeobecnosti považuje za jeden 

zo spôsobov obohacovania slovnej zásoby – aj keď z externých zdrojov. 

Jazykoví puristi v ňom vidia vážny jazykovokultúrny problém, jazykový 

                                                           
25 Bližšie pozri: DOLNÍK, Juraj. 2000. Spisovná slovenčina a jej používatelia. Bratislava: STIMUL – 
Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 2000. s 18 – 22.  
26 Porovnaj s kulturologickým prístupom k jazykovej kultúre v zhrňujúcich úvahách Juraja 
Dolníka. Pozri:  DOLNÍK, Juraj. 2012. Sila jazyka. Bratislava: Kalligram, 2012. s. 200 – 206. 
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demokrati, resp. funkčne orientovaní lingvisti zase jeden zo spôsobov, 

ako vyhovieť rozmanitým potrebám členov diferencovaného jazykového 

spoločenstva, a tak priblížiť jazyk reálnej komunikačnej praxi. Našou koncíznou 

štúdiou sme sa snažili vniesť do tejto čiernobielej optiky trocha farieb 

a poukázať na to, že lexikálne výpožičky svedčia o multikultúrnom charaktere 

jazyka ako takého a, ako ukazujeme,  v prípade českých prvkov v slovenčine sú 

odrazom neutíchajúceho interkultúrneho dialógu medzi Čechmi a Slovákmi, 

ktorý má svoje historicko-spoločenské i politické pozadie.     
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SUMMARY 

Czech words in Slovak language as a reflex of intercultural relations between Czechs and 

Slovaks 

The author in his paper thinks about the problems of Czech-Slovak linguistic relations. 

The attendance of the Czech lexical elements in Slovak language he does not necessarily 

understand as a negative phenomenon threatening the purity and separateness of Slovak 

language, but rather in accordance with a preferred linguistic-cultural approach to undertaking 

foreign language elements assesses the borrowing from the Czech language as an expression 

of long-term intercultural dialogue between the Czech and Slovak nations, ergo culture. 
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KLIŠÉ PRI ZOBRAZOVANÍ NÁRODNOSTNÝCH 

MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN V SLOVENSKÝCH 

MÉDIÁCH 

 

PP  ee  tt  ee  rr      KK  UU  BB  II  NN  YY  II  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

Tematická chudoba. Týmito dvoma slovami by sa dalo zhrnúť to, ako 

slovenské médiá informujú svojich čitateľov, poslucháčov a divákov 

o národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na Slovensku. 

Médiá s celoslovenskou pôsobnosťou sa im venujú iba okrajovo, pričom 

poradie podľa početnosti jednotlivých národnostných menšín nezodpovedá 

priestoru, aký v  médiách dostávajú. Vo vysielaní určenom pre národnostné 

menšiny a etnické skupiny zasa prevládajú tradičné témy: ako si národnostné 

menšiny uchovávajú svoje zvyky, príspevky o krojoch, tancoch, špecifických 

jedlách a pod.  

 Na mieste je teda otázka, či sa dá o nich informovať aj inak? 

V predkladanom príspevku sme sa zamerali na zaužívané klišé pri zobrazovaní 

národnostných menšín a etnických skupín v slovenských masových médiách, 

pričom poukážame i na to, že jestvujú témy, ktoré by mohli posilniť vzájomné 

porozumenie, toleranciu medzi majoritnou väčšinou a národnostnými 

menšinami a etnickými skupinami a podporovali by súdržnosť nanajvýš 

rozmanitej spoločnosti. 

Víťazkou 17. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského 

regiónu za rok 2011 v kategórii beletristické elektronické žánre sa stala Ľuba 

Koľová z Centra pre národnostné vysielanie RTVS. Jej príspevok sa volal Pieseň 

pre mamu a bol to dojímavý príbeh svetoznámeho gitarového virtuóza, 

profesora Štefana Raka, ktorý po rokoch hľadania, a to aj vďaka pomoci 

redaktorov košického štúdia, našiel na Ukrajine hrob svojej biologickej matky 
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a tiež žijúcich súrodencov, o existencii ktorých nemal ani poňatia. Že si tento 

príspevok zaslúži ocenenie v súťaži, na tom sa zhodli všetci porotcovia. 

Za rýchlo sa odvíjajúcim pútavým dejom bolo päť rokov práce celého tímu 

ľudí, ktorým nebolo zaťažko cestovať od Prahy po Zakarpatskú Ukrajinu, 

kontaktovať zastupiteľské úrady, hľadať staré dokumenty v archívoch 

na Slovensku, v Čechách i na Ukrajine. Prečo spomíname tento príspevok?  

Preto, lebo je ukážkou toho, ako sa dá aj v rámci národnostnej problematiky 

nájsť téma, ktorá zaujme a zaslúži si ocenenie. 

Pritom sme veľmi často svedkami, že národnostná či etnická tematika 

sa zúži len na niekoľko zaužívaných a ošumelých šablón. Príklad? Asi ten naj-

markantnejší – Rómovia. Kamera alebo fotoobjektív zachytáva tlačiace sa 

pokrikujúce deti, mikrofón sa dostáva k ústam toho, kto povie najväčšiu 

hlúposť. Ak je pritom omámený alkoholom, ešte lepšie. Obraz je dokonalý. 

„Takmer denne sa na stránkach našich novín a časopisov zjavujú novinárske prejavy 

týkajúce sa Rómov, avšak nie vždy sa s ich obsahom možno stotožniť: novinári 

vyhľadávajú najmä senzácie a negatívne javy,“1 tvrdí Agnes Horváthová 

z organizácie Romano kher – Rómsky dom, ktorá v čase od 12. septembra do 31. 

decembra 2011 pracovala na projekte Irin oda mek jekhvar – Napíš to ešte raz. 

Podľa § 19 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii2 a o zmene 

zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách3 v znení neskorších predpisov 

audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky 

nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej 

dôstojnosti a základných práv a slobôd iných, nesmú propagovať násilie 

a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo 

hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, 

politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, 

príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.  

                                                           
1 KUBINYI, Peter. 2014a. Osobná komunikácia s Agnes Horváthovou. Bratislava, 10. marca 2014. 
2 Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
3 Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekominikáciách. 
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Spomeňme si však konkrétny prípad. V obci na východnom Slovensku 

bývala rómska rodina vedľa železničnej trate. Matka nedávala pozor a dieťa 

sa dostalo až na trať, kde ho zachytil vlak. Po konštatovaní, čo sa stalo, 

sa na kameru vyjadrovala matka dieťaťa. Vzlykajúc povedala, že to je už jej 

druhé dieťa, ktoré na rovnakom mieste skončilo pod kolesami vlaku.  

Samozrejme, starostlivosť tejto matky sa dá viac než spochybniť, 

no na strane druhej – nevyvoláva takto postavený novinársky prejav nenávisť? 

Neukazuje jednu etnickú skupinu len jednostranne? Aby sme nerobili závery 

iba z jedného príspevku, spomeňme si tiež na reportáž z Jarovníc po potope, 

kde na kameru prehovorila matka utopených detí a na jasnú otázku novinára, 

koľko detí sa vám vlastne utopilo, odpovedala: „Ta, zo dve!“ Od zákona sme sa 

však posunuli k novinárskej etike. Bola táto tragikomická veta naozaj 

to, čo chcel autor príspevku povedať verejnosti? 

 

1. Národnostné menšiny a médiá 

 Pozrime sa najskôr na zákony. Verejnoprávne vysielanie podľa zákona 

č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska4 a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej 

len „RTVS“) tvoria okrem iných programy, ktoré rozvíjajú kultúrnu identitu 

obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, 

jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo 

sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod 

alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, 

politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporo-

vali rozvoj vedomostnej spoločnosti, a ktoré utvárajú podmienky na spoločen-

skú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, 

toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti. 

                                                           
4 Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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Vráťme sa však k 17. ročníku autorskej súťaže novinárov 

východoslovenského regiónu za rok 2011, kde som bol predsedom poroty. 

Do súťaže bolo v rôznych kategóriách prihlásených viacero príspevkov, 

ale sotva by som si ich dovolil označiť za prínos v tejto oblasti. Skôr by som 

povedal – klišé. Tradičné témy, ako si národnostné menšiny uchovávajú svoje 

zvyky, príspevky o krojoch, tancoch, špecifických jedlách. Pravdupovediac, 

tematická chudoba, niečo, čo diváka alebo čitateľa zaujíma pramálo a po chvíli 

sledovania takéhoto programu vezme do ruky diaľkový ovládač. 

To isté si, žiaľ, trúfam konštatovať aj o vysielaní v jazykoch 

národnostných menšín. Podľa informácie Dany Pietsch5 z Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky musí RTVS v zmysle zákona zabezpečiť aj vysielanie 

v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území 

Slovenskej republiky. Z minimálneho počtu štyroch rozhlasových 

programových služieb, ktorých vysielanie RTVS musí zabezpečiť,  jedna   musí   

byť   určená   na   vysielanie  obsahovo  a  regionálne  vyvážených  programov 

v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území 

Slovenskej republiky. Rozhlasové a televízne vysielanie obsahovo a regionálne 

vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín 

žijúcich na území Slovenskej republiky musí RTVS zabezpečiť v časovom 

rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva 

Slovenskej republiky, pričom na zabezpečenie výroby a vysielania programov 

pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje RTVS samostatné 

organizačné útvary Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. Čiže, ako ste si 

iste všimli, zákon neurčuje, aké príspevky to majú byť. O kvalite novinárskej 

práce, nápaditosti a rozmanitosti jednotlivých príspevkov nehovorí nič.  

A ešte prehľad o počte vydávaných titulov periodickej tlače v Slovenskej 

republike v rokoch 2011 a 2012. Podľa informácií Dany Pietsch6 z Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky v roku 2011 vychádzalo na Slovensku 1894 

                                                           
5 KUBINYI, Peter. 2012. Mailová komunikácia s Danou Pietsch. 23. októbra 2012. 
6 Tamže.  
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periodík, z toho 51 v maďarskom jazyku, 5 v rusínskom alebo ukrajinskom 

jazyku, 6 v nemeckom jazyku, 3 v rómskom jazyku, 6 v českom jazyku, 

3 v poľskom jazyku a 1 v chorvátskom jazyku. V roku 2012 vychádza na 

Slovensku 1 808 periodík, z toho 46 v maďarskom jazyku, 5 v rusínskom alebo 

ukrajinskom jazyku, 5 v nemeckom jazyku, 3 v rómskom jazyku, 4 v českom 

jazyku, 3 v poľskom jazyku a 1 v chorvátskom jazyku. 

 

2. O čom to má byť? 

Netrúfame si, prirodzene, posudzovať celú obsahovú náplň vysielania 

pre národnostné menšiny na Slovensku, ani obsah printových médií, 

ale môžeme sa stotožniť s názorom Kálmána Petőcza, nezávislého experta Rady 

vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť: „Média dosť zásadne ovplyvňujú národnostné menšiny na Slovensku i postoj 

majoritnej spoločnosti k nim, a to a do istej miery aj negatívne. Neponúkajú plastický 

obraz o etnickej rozmanitosti Slovenskej republiky a obraz, ktorý ponúkajú, je čiastočne 

deformovaný.“7 Položme si teda kľúčovú otázku. Ako sa vyhnúť klišé a o čom by no-

vinárske prejavy o národnostných menšinách a etnických skupinách na Slovensku 

vlastne mali byť? 

Nie raz som písal reportáže o národnostných menšinách žijúcich 

na Slovensku. Mojou obľúbenou témou boli drevené kostolíky na severový-

chode Slovenska a len sotva sa pri písaní takéhoto článku môžete vyhnúť 

národnostnej problematike, a to dokonca aj vtedy, ak by ste zámerne chceli. 

Príklad? Píšete príbeh starého muža, ktorý sa pri jednom svätostánku prežehná 

a na druhý zazrie so slovami: „Satanov dom!“ Napokon zistíte, že jeho 

pozoruhodné delenie vychádza z toho, či ide o pravoslávny alebo gréckokato-

lícky chrám. V tomto prípade, myslím si, je na etike novinára, aby sa rozhodol, 

či a keď, akým spôsobom túto informáciu zverejniť. Pomôže tento krátky 

príbeh súžitia Rusínov s Ukrajincami, keď sa dostane do tlače? 

                                                           
7 KUBINYI, Peter. 2014b. Osobná komunikácia s Kálmánom Petöczom. Bratislava, 9. októbra 2014. 
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Nemecká menšina. Najmä pre mladých ľudí málo známa téma, ktorá 

sa však dá „znovuobjavovať“. Napríklad na príbehu dvoch starých ľudí, ktorí 

dnes sami žijú v Turci v kedysi veľkej dedine Hedviga. Oni jediní zostali, 

ostatní sa vysťahovali do Nemecka a názov ich obce im pripomína len názov 

ulice – Hedwigstrasse. Rovnako sa dá téma „znovuobjaviť“, ak si sadnete 

so starými ženami napríklad v Kežmarku a necháte ich spomínať. Stretávajú 

sa raz týždenne, spomínajú a vy môžete spomínať s nimi a objavovať 

to, na čo sa už dnes nepamätajú ani ľudia v strednom veku. Je to však súčasť 

histórie tejto krajiny, ktorá nech bola akákoľvek, históriou zostane. 

Južné Slovensko. Stačí spojenie týchto dvoch slov, aby sme vedeli, 

že hovoríme o maďarskej národnostnej menšine žijúcej na území Slovenskej 

republiky, ktorej súžitie s občanmi majoritnej národnosti z rôznych príčin 

z času na čas býva medializované. Predstava, že ak budem informovať 

o krojoch a tradíciách, problém zmizne, je naivná. Spomínam si na dva svoje 

novinárske prejavy uverejnené v týždenníku Žurnál v rokoch 2007 a 2008. Jeden 

mal názov Napätie8, druhý Juh proti severu9. „Choď a napíš, čo sa tam deje,“ 

znela redakčná objednávka. Netreba, azda, zdôrazňovať, že sa tam nedialo 

vôbec nič, ľudia žili spokojne, jedni vedľa druhých. Prečo im nedať slovo? 

Prečo sa nepýtať, ako to ich súžitie na národnostne zmiešanom území funguje? 

Čo si oni myslia o problémoch, ktoré sú práve hitom v médiách na jednej 

aj druhej strane Dunaja? Ak hovoríme o demokracii, nepoznám demokratickej-

šiu formu, ako odovzdať slovo práve tým, ktorých sa to najviac týka. Zatvárať 

nad problémom oči, tváriť sa, že nejestvuje, je podľa nášho názoru 

len pridávanie vody do mlyna tým, pre ktorých je pokojné spolunažívanie 

dvoch etník tŕňom v päte.   
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SUMMARY 

Clichés in displaying national minorities and ethnic groups in Slovak mass media   

Thematic poverty. These two words can sumerize how Slovak media inform 

their readers, listeners and viewers about national minorities and ethnic groups living 

in Slovakia. Media with nationwide coverage devote them just a bit, and there is no difference 

if the group is big or small. The broadcasts intended to national minorities and ethnic groups 

is dominated by traditional themes: how they keep their habits, reports about their costumes, 

dances and specific food. Can we inform about them differently? In this paper we focus 

on customary clichés and we look for certains answers, sucha s in there are issues that could 

enhance mutual understanding and tolerance among the majority, national minorities 

and ethnic groups and promote cohesion of diverse society.  
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