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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016
Tlačová rada Slovenskej republiky oslávila v roku 2016 svoje 15. výročie existencie, rovnako ako
jej zakladateľ Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE), ktorého je
TR SR výkonným orgánom.
Tlačová rada Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) pôsobila od marca 2016 v tomto zložení:
Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M. – podpredseda, ďalej členovia Rady JUDr.
Eduard Bárány, DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková a Ing.
Ivan Podstupka. Vo funkcii tajomníčky Rady pôsobí Ing. Eva Pauliaková MBA.

PREHĽAD ČINNOSTI
Rada zasadala v roku 2016 celkom trikrát. Agende z roku 2015, teda podnetmi z predchádzajúceho
roku sa venovala aj na svojom prvom zasadnutí v roku 2016 – v celkovom poradí 73. zasadnutí, kedy
tiež prijala rozhodnutia k podnetom č.1-3/2016. 74. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 29. júna 2016, kedy Rada
prijala rozhodnutia k podnetom číslo 4-8/2016. 75. zasadnutie Rady sa konalo dňa 12. 12. 2016 a prijalo
rozhodnutia k podnetom číslo 09/2016 – 17/2016. Rozhodnutia Rady sú uverejnené v plnom znení
na webovej strane www.trsr.sk. Zároveň Rada po prvýkrát v histórií rozhodla o obnovení konania č.
2/2015, keďže nebolo hodnoverne preukázané doručenie doplnenia sťažnosti odporcovi Slovenskou
poštou. Žiadosť o obnovu konania č. 16/2016 zaslala aj šéfredaktorka denníka SME p. Beata Balogová,
po oboznámení sa s Rokovacím poriadkom TR SR, ktorý pripúšťa obnovu konania len v prípadoch, ak
sa objavili nové skutočnosti po dátume rozhodnutia sa rozhodla túto stiahnuť a uverejniť rozhodnutie
TR SR.
ODPORCOM VYSLOVILA RADA:
5 × upozornenie
3 × znepokojenie
2 × vážne znepokojenie
2 × zastavené konanie, odporca reagoval na výzvu TR SR a sám uverejnil opravu
8 × Rada usúdila, že nebol porušený Etický kódex novinára
PREHĽAD SŤAŽNOSTÍ, O KTORÝCH RADA V ROKU 2016 MERITÓRNE ROZHODLA:
Podnet č. k. 08/2015
Sťažovateľ: Kristína H., Bratislava
Odporca: Nový Čas
TR SR dostala podnet na porušenie Etického kódexu novinára denníkom Nový Čas v článku: „V Karlovej
Vsi sa rodí jedna kauza za druhou: Bordel v úrade, špina na uliciach!“ zo dńa 22. 9. 2015.
TR SR po preskúmaní predmetného článku ako aj samotnej sťažnosti skonštatovala porušenie čl. III.
bod 1,2,3,13,15 Etického kódexu novinára a vyslovila vážne znepokojenie.
Podnet č. k. 10/2015
Sťažovateľ: mesto Žilina
Odporca: Plus 7 dní
TR SR bola doručená sťažnosť primátora mesta Žiliny na článok „Realiťák Choma“ publikovaný v čísle 39.
týždenníka Plus 7 dní.
Rada po preskúmaní podnetu skonštatovala, že k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.
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Podnet č. k. 11/2015
Sťažovateľ: mesto Žilina
Odporca: týždenník Žilinský večerník
TR SR dostala podnet primátora mesta Žilina na porušenie Etického kódexu novinára týždenníkom
Žilinský večerník v komentári s názvom „Barikáda“ a príspevkom „Poslanci sa bránia proti obvineniu
z korupcie“ v č. 36 zo dňa 2. septembra 2015.
TR SR po preskúmaní podnetu ako aj predmetných článkov dospela k rozhodnutiu, že k porušeniu
Etického kódexu novinára nedošlo.
Podnet č. k. 1/2016
Sťažovateľ: mesto Žilina
Odporca: Plus 7 dní
TR SR bola doručená sťažnosť primátora mesta Žilina, na porušenie Etického kódexu novinára
týždenníkom Plus 7 dní, ktorý uviedol v článku „ Bez hanby“ z 29.októbra 2015 nepravdivé a neúplné
informácie.
Tlačová rada tento podnet ako aj predmetný článok preskúmala dospela k rozhodnutiu, že došlo
k porušeniu Etického kódexu novinára a to v čl. II. bod 1 a v čl. II. bod 2 a v tejto súvislosti vyslovila
odporcovi upozornenie.
Podnet č. k. 2/2016
Sťažovateľ: Mesto Humenné
Odporca: Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína
TR SR dostala podnet, že v článku „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské
zariadenia aj bytovky v Humennom“ v č. 1 ročníku XIX zo dňa 4. 1. 2016 došlo k porušeniu Etického kódexu
novinára a to čl. II bod 1 a čl. II. bod 2, ako aj čl. II. bod 13.
TR SR vyslovila v súvislosti s uvedeným konaním odporcovi upozornenie.
Podnet č. k. 3/2016
Sťažovateľ: Mgr. Michal H., Piešťany
Odporca: Piešťanský týždeň
TR SR dostala podnet sťažovateľa na porušenie novinárskej etiky uverejením článku „Hynekov maškrtami
rozmaznaný jazýček“ v týždenníku Piešťanský týždeň v č. 3/2016 z 19. 1. 2016.
Rada po preskúmaní podnetu skonštatovala porušenie Etického kódexu novinára v čl. II. ods. 2 a čl. III.
ods. 6 Etického kódexu novinára a vyslovila redakcii v tejto súvislosti upozornenie.
Podnet č. k. 4/2016
Sťažovateľ: Mesto Prešov
Odporca: Plus 1 deň
TR SR bola doručená sťažnosť mesta Prešov na denník Plus 1 deň, ktorý mal v článku „Chystajú luxus pre
nebožtíkov“ vo vydaní zo dňa 2. februára 2016 porušiť Etický kódex novinára uverejnením nepravdivých
a zavádzajúcich informácií v súvislosti s vyčíslením finančných nákladov na jedno hrobové miesto.
TR SR po preskúmaní podnetu skonštatovala, že je oprávnený a k porušeniu Etického kódexu novinára
došlo a to v čl. II, ods. 2 a v čl. III. ods. 1 a vyslovila redakcii Plus 1 deň v tejto súvislosti znepokojenie.
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Podnet č. k. 5/2016
Sťažovateľ: Noro M., Bratislava
Odporca: Plus 1 deň
Tlačovej rade bola doručená sťažnosť na denník Plus 1 deň vydávaného spoločnosťou News and Media
Holding a.s., v ktorej sťažovateľ namieta, že uverejnením článku „Hanba Mázikovej a Molnárovej v Prahe“,
„Toto stvárali medzi hosťami“ došlo k poručeniu Etického kódexu novinára uverejnením nepravdivých
a dehonestujúcich informácií.
Rada po preskúmaní sťažnosti ako aj predmetného článku konštatovala porušenie Etického kódexu
novinára čl. III. bod 1 a 2 a čl. IV. bod 1 a vyslovila redakcii v tejto súvislosti znepokojenie.
Podnet č. k. 6/2016
Sťažovateľ: Kolektív učiteľov gymnázia Púchov
Odporca: Púchovské noviny
TR SR dostala sťažnosť 80 učiteľov gymnázia Púchov proti odporcovi dvojtýždenníku Púchovské noviny,
týkajúcu sa článku „Bojovníčka proti krčmovému správaniu Hedviga Šulcová“ v 9. čísle Púchovských
novín. Sťažovatelia namietali uverejnenie nepravdivých, zavádzajúcich informácií, ktoré sa dotýkali cti,
dôstojnosti a dobrej povesti dotknutých fyzických a právnických osôb.
Tlačová rada ich sťažnosť ako aj predmetný článok preskúmala dospela k rozhodnutiu, že k porušeniu
Etického kódexu novinára došlo a vyslovila odporcovi upozornenie.
Podnet č. k. 7/2016
Sťažovateľ: ALTHAN s.r.o. a spol.
Odporca: Hospodárske noviny
TR bola doručená sťažnosť na viaceré články uverejnené v denníku Hospodárske noviny.
Rada sa v zmysle svojho Štatútu zaoberala len článkami z roku 2016, kde skonštatovala, že uverejnením
článku „Energetická vojna v Humennom sa presunula do podzemia“ a článku „Boj o mäso: výrobcovia
stavajú na domáce chute“ v denníku Hospodárske noviny k porušeniu Etického kódexu novinára
nedošlo.
Podnet č. k. 8/2016
Sťažovateľ: Jozef Š. Bardejov
Odporca: Dopravný podnik mesta Košice
TR SR bola doručená sťažnosť p. Jozefa Š. na tlačové oddelenie Dopravného podniku mesta Košice
a jeho mediálneho partnera Košice : Dnes, týkajúci sa tlačovej správy: „DPMK v prípade neoznačeného
cestovného lístka rozhodne nepochybil“.
TR SR po preskúmaní sťažnosti konštatovala porušenie Etického kódexu novinára čl. II bod 1,2 a čl. IV
bod 1 a vyslovila vážne znepokojenie.
Podnet č. k. 9/2016
Sťažovateľ: Siemens s.r.o.
Odporca: Plus 7 dní
TR SR dostala podnet na porušenie Etického kódexu novinára v článku „Biela vrana čierna?“ v č. 19
týždenníka Plus 7 dní.
Rada po preskúmaní sťažnosti konštatovala, že naozaj došlo k porušeniu Etického kódexu novinára a to
čl. II. ods.2 a čl. III. ods. 1 a vyslovila týždenníku v súvislosti s uvedeným konaním upozornenie.
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Podnet č. k. 10/2016
Sťažovateľ: Mesto Humenné
Odporca: Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína
Tlačovej rade bola doručená sťažnosť mesta Humenné na porušenie novinárskej etiky v týždenníku
Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína, týkajúce sa článku „Odpoveď na výzvu Tlačovej rady SR“
uverejneného v čísle 25/2016.
Rada po preskúmaní podnetu dospela k rozhodnutiu, ze k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.
Podnet č.k. 11/2016
Sťažovateľ: Alpine Oil and Gas, Bratislava
Odporca: Korzár, Košice
Sťažovateľ sa obrátil na TR SR s podnetom, že uverejnením článku „Ropa – Ministerstvo ľudí nepodporilo,
Američania idú znovu vŕtať“ v denníku Korzár – denník Prešovského kraja došlo k porušeniu Etického
kódexu novinára.
TR SR po preskúmaní článku a predmetnej sťažnosti rozhodla, že k porušeniu Etického kódexu novinára
nedošlo.
Podnet č. k. 12/2016
Sťažovateľ: Alpine Oil and Gas, Bratislava
Odporca: Korzár – denník Prešovského kraja
Konanie bolo zastavené, odporca reagoval na výzvu TR SR a uverejnil opravu článku.
Podnet č. k. 13/2016
Sťažovateľ: Alpine Oil and Gas, Bratislava
Odporca: mesačník Bardejovské Echo
Konanie bolo zastavené, odporca reagoval na výzvu TR SR a uverejnil opravu článku.
Podnet č. k. 14/2016
Sťažovateľka: Janka K., Prešov
Odporca: Denník Nový Čas
Sťažovateľka sa obrátila na TR SR s podnetom na porušenie Etického kódexu novinára v augustových
číslach denníka Nový Čas v článkoch, ktoré sa týkali jej ako priateľky speváka Braňa M.
Rada sa oboznámila s článkami: „Braňo Mojsej zbalil podnikateľku z Prešova“, „Mojsejovo priznanie“,
„Braňo zbalil frajerku s dlhmi“ a „Mojsejová s Varsačem naháňajú Mojseja“ a rozhodol, že k porušeniu
Etického kódexu novinára v zmysle sťažnosti navrhovateľky nedošlo.
Podnet č. k. 15/2016
Sťažovateľka: Janette J. a spol., Bardejov
Odporca: Bardejovské novosti
Predkladateľka spolu s ostatnými zastúpená AK JUDr. M. Hríba namietala porušenie Etického kódexu
novinára v sérii článkov uverejnených v Nezávislom regionálnom týždenníku Bardejovské novosti pod
názvom „Zvláštna lokalita, niekto ju velebí, iný preklína“.
TR SR po preskúmaní podnetu dospela k rozhodnutiu, že bol porušený čl. II., bod. 2 v spojení s článkom
III. bod 14 Etického kódexu novinára a vyslovila vážne znepokojenie.

—6—

V Ý R O Č N Á S P R ÁVA T L A Č OV E J R A DY S LOV E N S K E J R E P U B L I K Y Z A R O K 2 016

Podnet č. k. 16/2016
Sťažovateľ: Ivetta M., Košice
Odporca: Denník SME
Predkladateľka sa obrátila na Radu s podnetom týkajúcim sa článkov novinára M. Burčíka, kde bol podľa
jej názoru porušený Etický kódex novinára.
Tlačová rada po preskúmaní podnetu zistila porušenie č. II. bod 1,2 a čl. 3 bod 6 Etického kódexu
novinára a redakcii denníka SME vyslovila znepokojenie.
Podnet č. k. 17/2016
Sťažovateľ: Občianske združenie Tatry, Mgr. Rudolf P., Liptovský Mikuláš
Odporca: mesačník MIKULÁŠ, ktorého vydavateľom je mesto Liptovský Mikuláš
Predkladateľ podnetu sa sťažuje na celú sériu článkov v mesačníku MIKULÁŠ a tvrdí, že zverejňuje
selektívne, jednostranné a neobjektívne informácie, bez akejkoľvek možnosti reakcie zo strany občianskej
či politickej opozície.
Rada dospela k rozhodnutiu, že v jednom zo série článkov naozaj došlo k porušeniu Etického kódexu
novinárov a to čl. II bod 2 a rada vyslovila v súvislosti s týmto odporcovi upozornenie.
Zvyšnej časti sťažnosti TR SR nevyhovuje, pretože podľa jej názoru k porušeniu Etického kódexu
novinára nedošlo.

INÉ AKTIVITY RADY
Diskusia o vzniku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky
Reakcia Asociácie na ochranu novinárskej etiky a Tlačovej rady Slovenskej republiky na uznesenie
parlamentného Výboru pre kultúru a médiá zo dńa 27. 10. 2016.
Odpoveď na podnet p. Radoslava B. týkajúca sa etického správania novinára denníka Korzár.
Odpoveď na podnet p. Š. na sťažnosť na denník SME.
MEDIALIZÁCIA TR SR
Publikovaný rozhovor s predsedom TR SR pri príležitosti 15. výročia vzniku Tlačovej rady v Slovenskom
rozhlase, články uverejnené v časopisoch Stratégie, Fórum, mediawatch.dog, publikované rozhodnutia,
list predsedovi Výboru NR SR pre kultúru a média Dušanovi Jarjabkovi

ZÁVER
Na záver výročnej správy za rok 2016 s radosťou konštatujeme, že sa podarilo zlepšiť komunikáciu
s vydavateľmi, získať odpovede na výzvy k podnetom, ako aj zvýšiť počet uverejnených
rozhodnutí v dotknutých médiách a tak zvýšiť účinnosť a dosah rozhodnutí prijatých TR SR ako
aj jej vážnosť a úctu. Tiež bolo uverejnených viacero článkov, rozhlasové interview s predsedom
TR SR pri príležitosti 15. výročia existencie Rady čo prispelo k zviditeľneniu činnosti TR SR.
Na úplný záver sa žiada poďakovať sa za celoročnú dobrovoľnú, čestnú a zodpovednú
prácu váženým členom Rady: JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M. – podpredseda, JUDr. Eduard
Bárány, DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. PeterKerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková
a Ing. Ivan Podstupka. Takisto patrí poďakovanie Ing. Eve Pauliakovej MBA za jej prácu
v zabezpečovaní plynulej organizácie činnosti a komunikácie Rady.
Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady Slovenskej republiky
Bratislava, 2. januára 2017
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