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Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v roku 2018 – (17. roku svojej existencie) s vyšším 
počtom 9 členov rozšírila svoju pôsobnosť aj o digitálnu agendu. Novou predsedníčkou TR SR 
bola dňa 18. 10. 2018 zvolená Mgr. Alena Pániková. Podpredsedami TR SR sú JUDr. Ing. Andrej 
Schwarz, LL.M. a Ing. Ivan Podstupka.
TR Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) pôsobila od začiatku roka 2018 v tomto zložení:

JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, ďalej členovia 
Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek 
Ogurčák, Mgr. Alena Pániková, Mgr. Ivana Potočňáková. Vo funkcii tajomníčky Rady pôsobí Ing. Eva 
Pauliaková MBA.

PREHĽAD ČINNOSTI
Rada zasadala v roku 2018 celkom trikrát (13. marca 2018, 18. októbra 2018 a 13.decembra 2018)

Využila aj možnosť hlasovania „per rollam“.

ODPORCOM VYSLOVILA RADA:

3 × upozornenie

0 × znepokojenie

0 × vážne znepokojenie

7 × zastavené konanie, odporca reagoval na výzvu TR SR a sám uverejnil opravu

8 × Rada usúdila, že nebol porušený Etický kódex novinára

2 × Rada rozhodla, že podnety odmieta a nebude sa nimi zaoberať

PREHĽAD SŤAŽNOSTÍ, O KTORÝCH RADA 
V ROKU 2018 MERITÓRNE ROZHODLA:

Podnet č. k. 10/2017
Sťažovateľ: Dôvera, zdravotná poisťovňa a. s. Bratislava

Odporca: P E R E X a. s., vydavateľ denníka Pravda, Bratislava

TR SR bola doručená sťažnosť od Dôvera zdravotná poisťovňa a. s. týkajúca sa článku publikovaného 
v denníku Pravda zo dňa 30. 9. 2017 pod názvom: „Lekári pritlačili na Pentu“ autorky Z.B. Podľa sťažovateľa 
došlo k porušeniu viacerých zásad novinárskej etiky.

TR SR v hlasovaní rozhodla, že k porušeniu Etického kódexu novinára čl. II, ods. 2 a čl. III, ods.17 došlo 
a vyslovila upozornenie.

Podnet č. k. 01/2018
Sťažovateľ: JUDr. Mgr. K.S., Bratislava

Odporca: www.aktuality.sk, Azet.sk, Prievozská 14, 821 09 Bratislava

Sťažovateľ JUDr. Mgr. K.S. z Bratislavy sa domnieva, že v článku publikovanom na www.aktuality.sk dňa 
11. 1. 2018 pod názvom: Komentár D.D.: „ Kauza Bašternák rastie. Až k Ficovmu bytu“ došlo k porušeniu 
viacerých zásad novinárskej etiky.

TR SR v hlasovaní rozhodla, že Etický kódex novinára nebol porušený.
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Podnet č. k. 02/2018
Sťažovateľ: Ing. J.B., Brezno

Odporca: www.sme.sk, vydavateľ Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 09 Bratislava

TR SR bola doručená sťažnosť Ing. J.B., ktorý sa domnieva, že publikovaním komentára autora T.N. zo dňa 
29. 1. 2018 na www.sme.sk pod názvom: „ Komentár T.N.: Nerobme pohromu zo Zemana“ došlo k porušeniu 
Etického kódexu novinára.

TR SR v hlasovaní rozhodla, že Etický kódex novinára nebol porušený a do rozhodnutia bol doplnený 
názor členov TR SR, že takéto použitie výrazových prostriedkov je na hranici slušnosti a je potrebné 
viac dbať na kultiváciu mediálneho prostredia.

Podnet č. k. 03/2018
Sťažovateľ: K.Ľ. Michalovce

Odporca: Michalovské okresné Vilomeniny, vydavateľ M.K. J. Murgaša 1320/3, 071 01 Michalovce

TR SR dostala podnet sťažovateľa K.Ľ., ktorý sa domnieva, že publikovaním článku autora P.M. pod názvom: 
„Predražený mestský web“ došlo k porušeniu viacerých článkov Etického kódexu novinára.

TR SR po preskúmaní podnetu dospela k záveru, že Etický kódex novinára nebol porušený.

Podnet č. k. 04/2018
Sťažovateľ: Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov

Odporca: Bardejovský reportér, vydavateľ MAGURA PRESS, s.r.o. Budovateľská 506/2, 059 16 
Hranovnica

TR SR dostala podnet od oznamovateľa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove, Odbor 
kriminálnej polície, oddelenie vyšetrovania s dopytom, či bol porušený Etický kódex novinára v článku 
a u publikovanej fotografie z registračných protokolov agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej 
bezpečnosti s konkrétnymi menami s titulkom: „v rámci výstavy si návštevníci v galérií môžu pozrieť aj 
zoznam bardejovských eštebákov“ zo dňa 27. 11. 2017 publikovaného v číslo 39., ročníka I., Bardejovského 
reportéra.

TR SR po prerokovaní dospela k záveru, že nemá právomoc o tomto podnete rozhodovať ako 
o sťažnosti, keďže sa na ňu neobrátila oprávnená osoba. Konanie bolo zastavené a Okresné riaditeľstvo 
PZ Bardejov upovedomené.

Podnet č. k. 05/2018
Sťažovateľ: K.K., Bratislava

Odporca: www.adam.cas.sk, Ringier Axel Springer Slovakia a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava

TR SR bol doručený podnet sťažovateľky K.K. z Bratislavy týkajúci sa titulku článku na www.adam.cas.sk.

Vydavateľ Ringier Axel Springer a.s. reagoval na výzvu TR SR a problematický titulok sám upravil. 
Konanie bolo zastavené a sťažovateľka upovedomená.

Podnet č. k. 06/2018
Sťažovateľ: Mesto Humenné, zastúpené primátorkou PhDr. J.V., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Odporca: Humenský expres, VIHORLAT PRESS s.r.o., Chemlonská 1, 066 28 Humenné

TR SR bol doručený podnet primátorky Humenného PhDr. J.V., ktorá sa domnievala, že v článku zo dňa 
19. 3. 2018 publikovaného v čísle 12 nezávislého týždenníka Humenský expres pod názvom: „Súd Rozhodol 
J. Vaľová sa musí ospravedlniť spoločnosti Chemes a.s. Humenné „ došlo k porušeniu etického kódexu 
novinára.

TR SR po preskúmaní podkladov dospela k názoru, že k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.
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Podnet č. k. 07/2018
Sťažovateľ: Mesto Humenné, zastúpené primátorkou PhDr. J.V., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Odporca: Denník N, N Press, s. r. o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava

TR SR dostala sťažnosť od primátorky mesta Humenné PhDr. J.V. a vyzvala vydavateľa, aby sa vyjadril 
k prípadnému porušeniu zásad novinárskej etiky týkajúcej sa článku M.O. zo dňa 13. 4. 2018 uverejneného 
na www.dennikn.sk pod názvom: „Organizuje protesty v Humennom: Primátorka Vaľová šíri hoaxy, aj preto 
bude protest v meste, ktoré vedie“.

Vydavateľ zaslal vyjadrenie k sťažnosti a dňa 21. 6. 2018 v zmysle zaslanej výzvy TR SR primátorka 
Humenného oznámila, že na sťažnosti netrvá a konanie bolo na základe rozhodnutia TR SR zastavené 
a obe strany upovedomené.

Podnet č. k. 08/2018
Sťažovateľ: Mesto Humenné, zastúpené primátorkou PhDr. J.V., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Odporca: MY Zemplínske noviny, Petit Press a.s. Lazaretská 12, 811 01 Bratislava

TR SR dostala sťažnosť primátorky Humenného PhDr. J.V. a vyzvala šéfredaktorku týždenníka MY – 
Zemplínske noviny, J.P., aby sa k predmetnej sťažnosti vyjadrila. Šéfredaktorka oznámila TR SR, že 
primátorka Humenného PhDr. J.V. svoju žiadosť o uverejnenie opravy v článku „Východniari protestovali 
v Humennom: Vy máte v rukách moc, my máme pravdu“, uverejnenom dňa 17. 4. 2018 v čísle 15, autorky 
J.O. zobrala späť v plnom rozsahu.

TR SR skontaktovala sťažovateľku, ktorá listom zo dňa 25. 6. 2018 oznámila, že sťažnosť berie späť 
v plnom rozsahu. Na základe rozhodnutia TR SR bolo konanie zastavené a obe strany upovedomené.

Podnet č. k. 09/2018
Sťažovateľ: Mesto Humenné, zastúpené primátorkou PhDr. J.V., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Odporca: Humenský expres, VIHORLAT PRESS s.r.o., Chemlonská 1, 066 28 Humenné

Sťažovateľka - primátorka Humenného J.V. požiadala TR SR o preskúmanie porušenia zásad novinárskej 
etiky týkajúcej sa článku „Mesto roky nerieši problém, na ktorý sa sťažujú mamičky, dôchodcovia aj lekári“ 
publikovaného dňa 14. 5. 2018 v čísle 20, strana 1 a 2 v nezávislom týždenníku Humenský expres. V zmysle 
§ 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku

TR SR bola sťažovateľka upozornená, že žiadosť na TR SR môže byť podaná len v prípade, ak bol pred 
podaním sťažnosti odporca vyzvaný na vykonanie nápravy a požiadala sťažovateľku o doplnenie 
zaslaného podnetu. Listom zo dňa 26. 6. 2018 primátorka Humenného oznámila, že vydavateľ nebol 
vyzvaný na vykonanie nápravy, a preto Mesto Humenné berie svoju sťažnosť v plnom rozsahu späť. 
Z rozhodnutia TR SR bolo konanie zastavené a obe strany upovedomené.

Podnet č. k. 10/2018
Sťažovateľ: Čarnogurský ULC s.r.o. Tvarožkova 5, 814 99 Bratislava

Odporca: www.sme.sk, Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

TR SR bola doručená sťažnosť oznamovateľa zastúpeného JUDr. Mgr. J.Č. týkajúca sa článku zo dňa 
27. 6. 2018 autora M.H. publikovaného na www.sme.sk pod názvom: „ Pošlite Kuffu do cirkusu – 
s podtitulom Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci a medzititulkom Mária ako Barbie“. Členovia 
TR SR po dôkladnom preskúmaní podnetu dospeli k názoru, že podnet nepovažujú za stíhateľný 
v trestnoprávnej rovine, len v rovine etickej – slušnosť a znižovanie dobrého mena – články 2 ods. 1 
a článok 4 ods. 1. Etického kódexu novinára.

Všetci prítomní členovia TR SR hlasovali za rozhodnutie, že Etický kódex novinára čl. II ods.1 a čl. IV 
ods. 1 bol porušený a vyslovili redakcii upozornenie.
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Podnet č. k. 11/2018
Sťažovateľ: obec Pečeňady, zastúpená starostom obce, 922 07 Pečeňady č. 93

Odporca: informačný leták Odlišné Pečeňady, Mgr. M.Š.MBA, Pečeňady

TR SR dostala podnet od starostu obce Pečeňady týkajúce sa titulu, ktorý nie je registrovaný na MK SR 
a má v záhlaví uvedené, že je to leták, občasník, distribuovaný v predvolebnom období v obci.

Členovia TR SR po preskúmaní dospeli k záveru, že nejde o periodikum v zmysle zákonnej povinnosti 
o registrácií na MK SR a týmto podnetom sa TR SR nebude zaoberať.

Podnet č. k. 12/2018
Sťažovateľ: Mesto Humenné, zastúpené primátorkou PhDr. J.V., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Odporca: www.cas.sk, FPD Media s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava

TR SR bol opakovane doručený podnet primátorky mesta Humenné PhDr. J.V., týkajúci sa článku zo dňa 
5. 6. 2018 s názvom: „Exriaditeľka škôlky v Humennom zažila po prepustení horor: Na otrasnú šikanu 
doplatili aj jej vnučky“.

TR SR podnet preskúmala a dospela k rozhodnutiu, že Etický kódex novinára nebol porušený.

Podnet č. k. 13/2018
Sťažovateľ: Mesto Humenné, zastúpené primátorkou, PhDr. J.V. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Odporca: Humenský expres, VIHORLAT PRESS s.r.o. Chemlonská 1, 066 28 Humenné

TR SR po preskúmaní podnetu od primátorky Humenného PhDr. J.V. týkajúci sa článku autora JUDr. 
D.M.: „Pani Vaľová, toto je pravda o cenách tepla“ zo dňa 11. 6. 2018 dospela k rozhodnutiu, že Etický 
kódex novinára nebol porušený.

Podnet č. k. 14/2018
Sťažovateľ: Ing. M.B. MBA, Bratislava

Odporca: www.glob.zoznam.sk, MADWIRE, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Sťažnosť týkajúca sa článku M. R.: „Borguľa v Starom Meste kandiduje ako nezávislý. V Smere nevedia, 
že už nie je členom“ bola sťažovateľom stiahnutá pred začatím rokovania TR SR, Rada konanie zastavila.

Podnet č. k. 15/2018
Sťažovateľ: Ing.M.B. MBA, Bratislava

Odporca: www.sme.sk, Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

TR SR bola doručená sťažnosť Ing. M.B.MBA z Bratislavy, ktorý sa domnieva, že v článku autorky M.H. 
s názvom: „Súboj v Starom Meste môže byť tesný“ publikovanom na www.sme.sk, ako aj v printovej 
podobe denníka SME dňa 24. 8. 2018 došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky.

Rada po preskúmaní podnetu dospela k rozhodnutiu, že Etický kódex novinára nebol porušený.

Podnet č. k. 16/2018
Sťažovateľ: Ing. M.B. MBA, Bratislava

Odporca: www.glob.zoznam.sk, MADWIRE s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Sťažnosť týkajúca sa článku M. R.: „Borguľa si platí kampaň cez spriatelenú firmu. Robí to ako Kiska“ 
bola sťažovateľom stiahnutá pred začatím rokovania TR SR, Rada konanie zastavila.
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Podnet č. k. 18/2018
Sťažovateľ: Š.H. Bardejov

Odporca: Bardejovský reportér, Magura Press s.r.o. Budovateľská 506/2, 059 16 Hranovnica

TR SR bola doručená sťažnosť týkajúca sa situácie riešenej už v podnete č. k. 4/2018, tentoraz bola 
Sťažnosť podaná priamo dotknutou oprávnenou osobou Š.H. z Bardejova.

TR SR po preskúmaní podnetu dospela k záveru, že Etický kódex novinára bol porušený v čl. II. ods. 2 
a vyslovila odporcovi upozornenie.

Podnet č. k. 19/2018
Sťažovateľ: Ing. J.B. D.N.V.

Odporca: Evanjelický posol spod Tatier, Tranoscius, a.s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

TR SR bola doručená sťažnosť Ing. J.B. z D.N.V., týkajúca sa článku publikovaného na strane 15 
Evanjelického posla spod Tatier č. 23/2018 pod názvom: „Kandidačná porada si nesplnila svoju povinnosť.
Neoprávnene kandidovala J. Brozmana do volieb na generálneho dozorcu“ a na strane 17 publikovaný 
volebný lístok ako vzor s uvedeným menom sťažovateľa ako riadneho kandidáta na generálneho dozorcu 
ECAV. Sťažovateľ považuje za neetické použiť meno kandidáta ako vzor a žiada TR SR o posúdenie, či 
došlo k porušeniu Etického kódexu novinára.

TR SR po preskúmaní všetkých podkladov dospela k záveru, že Etický kódex novinára nebol porušený.

Podnet č. k. 20/2018
Sťažovateľ: PhDr. Ing. M.M. Humenné

Odporca: Podvihorlatské noviny, vydavateľa LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497, 066 01Humenné 
TR SR bola doručená sťažnosť PhDr. Ing. M.M. z Humenného týkajúca sa článku pod názvom: „CIEĽ 
JASNÝ: prinavrátiť dobré meno“ uverejnenom dňa 25. 6. 2018 v regionálnom týždenníku Podvihorlatské 
noviny, číslo 26, na strane 3. TR SR po preskúmaní, sťažnosť odmietla ako oneskorene podanú, keďže 
v zmysle § 2 ods. 3 Rokovacieho poriadku: „Sťažnosť musí byť podaná do 3 mesiacov od porušenia 
etického kódexu“. TR SR konštatovala, že z predložených dokladov je zrejmé, že činnosť odporcu 
a redakcie Podvihorlatských novín vykazuje závažné nedostatky v redakčnej činnosti pri príprave 
článkov. Z predložených dokladov je zrejmé, že články nie sú pripravované redaktormi, ale tretími 
osobami, redaktori tieto pripravené články len prepisujú do elektronickej formy, dávajú tretími osobami 
pripraveným článkom len titulky, pričom sú uverejňované články o osobách, ktoré si ich (vrátane 
vlastných vyjadrení) sami o sebe pripravili.

TR SR považuje za zarážajúce, že redaktorka sa nechce priznať k autorstvu napadnutého textu.

 
OKREM TOHO BOLI TR SR DORUČENÉ: 
Podnet č. k. 17/2018
Sťažovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Odporca:.týždeň, W PRESS a.s., Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Podnet č. k. 21/2018
Sťažovateľ: Mgr. I.Ž., Iža

Odporca: www.ujszo.com, DUEL PRESS, Bajkalská 19/B, 821 00 Bratislava

Podnet 22/2018
Sťažovateľ: PaedDr. D.P., Humenné

Odporca: Podvihorlatské noviny, LINI PRESS s. r.o. Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
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Podnet 23/2018
Sťažovateľ: Mgr. J.B., Bratislava

Odporca: www.topky.sk, Zoznam s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava

Tieto podnety v čase posledného zasadnutia TR SR čakali na odpovede na výzvy TR SR vydavateľom 
v 30-dňovej lehote v zmysle Rokovacieho poriadku TR SR. TR SR dostala aj množstvo ďalších 
podnetov, ktoré ale nespĺňali predpísané náležitosti a sťažovatelia nedoručili chýbajúce podklady 
v 3-mesačnej lehote od publikovania článkov v predmetných periodikách.

 
INÉ AKTIVITY RADY
 Popularizácia novinárskej etiky a Etického kódexu novinára medzi odbornou verejnosťou, ako aj 

študentami FMK UCM v Trnave v spolupráci s pedagógmi UCM – 180 cvičných podnetov adresovaných 
na TR SR,

 Účasť člena TR SR Mgr. Tomáša Kamenca na práci dočasnej pracovnej skupiny na Ministerstve

kultúry- novelizácia Tlačového zákona

 Účasť podpredsedu TR SR JUDr. Ing. Andreja Schwarza, LL.M. na konferencii organizovanej

Radou Európy v Zagrebe na tému „ HATE SPEECH v médiách“.

 Stretnutie členov TR SR so šéfredaktorkou SME Mgr. Beatou Balogovou k téme podnetu 10/2018

 Rozhovor predsedníčky TR SR Aleny Pánikovej pre www.mediaguru.cz

 Aktualizácia www.trsr.sk

 Vznik anglickej verzie aktualizovaného Etického kódexu novinára 

 On-line možnosť prihlasovania k Etickému kódexu novinára na www.trsr.sk

 TR SR sa vyjadrila k dopytu novinára M.S. na tému prezumpcia neviny a sloboda prejavu a právo na 
informácie

Okrem toho došlo na TR SR ďalších 9 čiastkových podnetov, ktoré nespĺňali požadované náležitosti 
a sťažovatelia ich ani po upozornení nedoplnili a teda sa nedostali na rokovanie TR SR.
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ZÁVER
Na záver výročnej správy za rok 2018 konštatujeme, že činnosť Rady tento rok výrazne ovplyvnili 
podnety od komunálnych politikov vo volebnom roku. Rekordný počet podnetov dostala tento 
rok Rada z Humenného. Okrem bývalej primátorky PhDr. J. V. – 6 podnetov, dostala TR SR aj 
podnet od novozvoleného primátora Humenného a bývalej riaditeľky ZUŠ z Humenného. 
Ďalšie 4 podnety došli od 2 komunálnych politikov z Bratislavy. Dôkladná diskusia bola spojená 
s rozhodnutím k podnetu 10/2018, kde podľa názoru členov Rady síce bol porušený Etický 
kódex novinára, Rada sa však jednoznačne vyslovila proti trestnoprávnemu postihu autora 
predmetného článku, ktorý považuje za neprimeraný. Rada sa v roku 2018 začala zaoberať aj 
podnetmi na internetové médiá, čo potvrdilo správnosť jej transformácie na Tlačovo-digitálnu 
radu Slovenskej republiky.

Na úplný záver sa žiada poďakovať sa za celoročnú dobrovoľnú, čestnú a zodpovednú prácu váženým 
členom Rady: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz,LL.M. – podpredseda, Ing. 
Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman,PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, 
JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot.

Poďakovanie patrí aj tajomníčke TR SR Ing. Eve Pauliakovej, MBA, podpredsedníčke ZZ AONE Mgr. Kláre 
Grosmannovej ako aj p. Andrejke Stolárikovej za technickú podporu a pomoc pri organizovaní zasadnutí 
TR SR.

 

 

..........................................................

Mgr. Alena Pániková 
Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky

Bratislava 31. 12. 2018

— 9 —

VÝROČNÁ SPRÁVA TLAČOVO-DIGITÁLNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2018



Vážení kolegovia vydavatelia, vážení kolegovia novinári, 
vážení priatelia slobody médií!

V súčasnosti, aj pod vplyvom tragických udalostí, ktoré rozvírili nielen novinárske 
prostredie, vnímame ešte silnejšie potrebu slobodných a kvalitných médií. V rámci 
Asociácie na ochranu novinárskej etiky (ktorá je strešnou organizáciou zabezpečujúcou 
nezávislé fungovanie čerstvo transformovanej Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej 
republiky) sa nám v uplynulom roku podarilo za podpory špičkových slovenských 
právnikov z mediálneho prostredia, vydavateľov a ďalších osobností a inštitúcií, schváliť 
po viac ako 20 rokoch nové znenie Etického kódexu novinára, aktualizovaného o nové 
poznatky napríklad z digitálneho prostredia, ale aj o riziká vyplývajúce zo zmien 
mediálneho prostredia spôsobených sociálnymi sieťami, či novými formami ovplyvňovania 
verejnej mienky, akým dnes čelíme.
 
Je našou povinnosťou robiť všetko preto, aby občania Slovenska boli pravdivo a korektne 
informovaní. Aby naďalej existoval orgán etickej samoregulácie novinárov na Slovensku, 
čo je výdobytok, ktorý nám v mnohých krajinách môžu len závidieť. Aby existovalo 
spoločenstvo ľudí spojených spoločným vnímaním reality, ktoré dokáže byť prípadným 
protipólom nedemokratických síl. Vyzývame Vás preto, aby ste, v prípade, že súhlasíte so 
zásadami vyjadrenými v kódexe, pripojili svoj podpis pod Etický kódex novinára. Aj Váš 
hlas, vaše meno, či inštitúcia pomôže urobiť hnutie za novinársku etiku silnejším -voči 
lživým médiám, voči neprofesionalite vo vlastnej sfére, či voči mocným akéhokoľvek 
druhu.

Čo preto urobiť? Máte dve možnosti.

Online: Navštíviť webstránku www.trsr.sk, kliknúť na odkaz 
„PRIHLÁSIŤ SA K ETICKÉMU KÓDEXU NOVINÁRA“ v jej spodnej časti, 
následne vyplniť svoje identifikačné údaje v spodnej časti formuláru 
a kliknúť na tlačítko „Odoslať“ (viď priložené náhľady). 
 
Tradične: Použiť priložený podpisový hárok a vyplnený odoslať na adresu 
AONE, Župné námestie 7,  811 03 Bratislava, Slovenská republika.

Marian Zima

PREDSEDA ZBORU ZÁSTUPCOV  
ASOCIÁCIA NA OCHRANU NOVINÁRSKEJ ETIKY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  

Asociácia na ochranu novinárskej etiky
Župné námestie 7,  811 03 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: aonesr@aonesr.sk
www.aonesr.sk
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Ako sa prihlásiť k Etickému kódexu novinára online.
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