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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021
Aj rok 2021 sa, žiaľ, stále niesol v znamení pandemických opatrení, čo okrem celej spoločnosti
malo dosah aj na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky. Bol to prvý rok v dvadsaťročnej
histórií Rady, kedy sa neuskutočnilo ani jedno osobné stretnutie za fyzickej účasti členov TR
SR a všetky rokovania sa uskutočnili vo forme videokonferencií.
Prichádzajúce podnety upozorňujúce na porušenia novinárskej etiky boli veľmi rôznorodé. Viac
než po iné roky sa na Radu obracali sťažovatelia nielen s podnetmi na riešenie etických problémov
žurnalistickej práce, ktoré patria do jej kompetencie a sú uvedené v tejto výročnej správe, ale
napríklad aj so žiadosťami o poradenstvo v otázkach autorských práv novinárov, pracovno-právnych
problémov či o posúdenie problematických, podľa nich nepravdivých príspevkov či na nekvalitné
spracovanie danej témy, alebo hľadali pomoc pri nekorektnom prístupe v komunikácii niektorých
médií, alebo aktivitách neštandardných médií.
V priebehu roka 2021 predložilo Ministerstvo kultúry návrhy novej mediálnej legislatívy, ktorej
cieľom má byť jej kompletná rekodifikácia, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu, nové médiá a metódy
vysielania a retransmisie a potreby jednotnej regulácie v celej oblasti mediálnych služieb. Okrem
zákona o mediálnych službách a novely autorského zákona je v procese tvorby ústavný zákon, ktorý
sa má venovať ochrane novinárov. AONE, ako aj vybraní členovia TR SR mali možnosť byť priamymi
účastníkmi tohto legislatívneho procesu resp. ho pripomienkovať.
K aktivitám členov rady patrí aj spolupráca so študentmi — pravidelne sa na TR SR obracajú autori či
autorky diplomových či rigoróznych prác. TR SR sa zapojila do spolupráce s Trenčianskou univerzitou
Alexandra Dubčeka a v rámci nadnárodného rozvojového projektu AZU MŠVV SR a Trenčianskeho
kraja.
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v roku 2021 – (výročnom dvadsiatom roku svojej existencie),
pôsobila v tomto zložení:
Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková
– podpredsedníčka, ďalej členovia Rady: Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD.,
JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., Mgr. Valér Kot a Mgr. Ildikó Nagyová (pôsobenie
v TR SR ukončila na vlastnú žiadosť k 31. 12. 2021 kvôli možnému konfliktu záujmov).
Vo funkcii tajomníčky Rady pôsobila Ing. Eva Pauliaková MBA.

PREHĽAD ČINNOSTI
Rada zasadala v roku 2021 dvakrát (22. júna 2021 a 24. novembra 2021). Obe zasadnutia sa uskutočnili
vo forme video konferencií.
Rada využila aj možnosť hlasovať „per rollam“.
ODPORCOM VYSLOVILA RADA:
4 × upozornenie
2 × znepokojenie
0 × vážne znepokojenie
1 × zastavené konanie, odporca reagoval na výzvu TR SR a sám uverejnil opravu/vykonal nápravu
12 × Rada usúdila, že nebol porušený Etický kódex novinára
3 × Rada podnet odmietla
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PREHĽAD SŤAŽNOSTÍ, O KTORÝCH RADA
V ROKU 2021 MERITÓRNE ROZHODLA:
Podnet č. k. 06/2020
Sťažovateľ: Ing. P. K. z Košíc
Odporca: KOŠICE:DNES, vydavateľa KOŠICE: DNES PUBLISHING, Košice
Uverejnením mena, priezviska sťažovateľa a adresy, na ktorej sa nehnuteľnosť sťažovateľa nachádza,
spolu s jej fotografiami v článku: „Čo odkázal súd obyvateľom bloku na Popradskej ohľadom prístupu
záchranných zložiek ich bytom“ v denníku odporcu KOŠICE: DNES, dňa 23. 9.2020 k porušeniu Etického
kódexu novinára nedošlo.

Podnet č. k. 09/2020
Sťažovateľ: Sťažovateľ : P. L. z Bratislavy
Odporca: www.startitup.sk, vydavateľa Startitup, s.r.o., Bratislava
Uverejnením článku s názvom „Za zelenú si zaplatíš. Ak nie, potopím tvoju firmu. Potravinový semafor
podľa Linharta mieri do parlamentu“, publikovaného dňa 2.9.2020 k porušeniu Etického kódexu
novinára nedošlo.

Podnet č. k. 01/2021
Sťažovateľ: K. H., PhD. z Nevoľného
Odporca: Kremnické noviny, vydavateľa mesto Kremnica.
Sťažovateľ reagoval na článok o Jozefovi Cígerovi Hronskom v č. 2/2021 Kremnických novín, vydavateľa
mesto Kremnica, ktorý vyšiel v súvislosti s odhalením Hronského pamätnej tabule na Základnej škole
v Kremnici. Sťažovateľ reagoval na tento článok rozsiahlym článkom „Je Jozef Hronský hodný iba chvál?“
a keďže nesúhlasil s vypustením vety o pamätnej tabule na škole, Kremnické noviny článok neuverejnili.
Členovia Rady po oboznámení sa s podkladmi dospeli k záveru, že Etický kódex novinára porušený
nebol.

Podnet č. k. 02/2021
Sťažovateľ: Investigatívne centrum Jána Kuciaka, Bratislava
Odporca: Denník Štandard, vydavateľa ŠTANDARD ONLINE, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ sa domnieva, že v elektronickom článku Denníka Štandard s názvom „Ako Investigatívne
Centrum Jána Kuciaka diskredituje ideových súperov svojich sponzorov“, zverejnenom dňa 19.5.2021 došlo
k porušeniu Etického kódexu novinára.
Rada po dôkladnom a detailnom preskúmaní podkladov dospela k nasledovnému verdiktu:
Vo výrokoch 1,2,4,6,8,9,10,11 k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo. Vo výrokoch 3,5 a 7
k porušeniu Etického kódexu novinára došlo. Rada vyslovila odporcovi ako sankciu upozornenie.

Podnet č. k. 03/2021
Konanie z podnetu TR SR voči denníku Nový čas, vydavateľa FPD Media, a.s. Bratislava
TR SR hlasovaním členov „per rollam“ reagovala na doručený podnet a rozhodla o začatí konania voči www.
cas.sk, kvôli článku „Annamária, ktorá len nedávno oslávila 16. narodeniny, šokuje: Bežkyňa v balerínkach
je tehotná! zo dňa 12. 8. 2021.
Členovia Rady po oboznámení sa s detailami podnetu dospeli k záveru, že k porušeniu Etického kódexu
novinára došlo a ako sankciu vyslovili znepokojenie.
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Podnet č. k. 04/2021
Sťažovateľ: Ing. P. G, z Bratislavy
Odporca: Denník N, vydavateľa N Press, s.r.o., Bratislava
TR SR dostala podnet, v ktorom sa sťažovateľ poukazuje na porušenie novinárskej etiky v Denníku N,
týkajúci sa písania malého a veľkého písmena žid/Žid v článkoch o holokauste na základe Židovského
kódexu.
Vzhľadom na skutočnosť, že šéfredaktor denníka reagoval na výzvu TR SR a oboznámil jej členov
s nápravou, ku ktorej redakcia pristúpila, rozhodla predsedníčka TR SR o zastavení konania.

Podnet č. k. 05/2021
Konanie z podnetu TR SR voči Konzervatívnemu denníku Postoj, vydavateľa POSTOJ MEDIA, s.r.o.,
Bratislava
TR SR hlasovaním členov „per rollam“ reagovala na doručený podnet a rozhodla o začatí konania voči
www.postoj.sk kvôli článku zo dňa 12.8.2021 pod názvom: „Talentovaná mladučká Annamária je tehotná,
ilúzia sa skončila“.
Členovia Rady po oboznámení sa s detailami podnetu dospeli k záveru, že k porušeniu Etického kódexu
novinára došlo a ako sankciu vyslovili znepokojenie.

Podnet č. k. 06/2021
Konanie z podnetu TR SR voči www.startitup.sk, vydavateľa STARTITUP, s.r.o., Bratislava
TR SR hlasovaním členov „per rollam“ reagovala na doručený podnet a rozhodla o začatí konania voči
www.startitup.sk kvôli článku zo dňa 12.8.2021 pod názvom: „ Atlétka v balerínkach to nebude mať ľahké,
športovú kariéru bude musieť odložiť bokom, je tehotná“.
Členovia Rady po komunikácií so šéfeditorom periodika a dôkladnom preskúmaní podnetu dospeli
k záveru, že k porušeniu Etického kódexu novinára došlo a vzhľadom na prijaté opatrenia zo strany
periodika ako sankciu vyslovilo upozornenie.

Podnet č. k. 07/2021
Sťažovateľ: R. G. a spoločnosť GeCom, s.r.o. z Michaloviec
Odporca: denník Korzár, vydavateľa Petit Press, a.s., Bratislava
TR SR bola doručená sťažnosť týkajúca sa článku v denníku Korzár zo dňa 26.8.2021 pod názvami „GECIHO
KAUZU SÚDY RIEŠIA UŽ DLHÉ ROKY“ a „Firma okresného šéfa SAS sa sporí s ľuďmi z bytovky“ a „NA POMOC
SI VOLALA AJ SBS. KAUZU SÚDY RIEŠIA UŽ ROKY“.
Členovia TR SR po dôkladnom oboznámení sa s podkladmi dospeli k verdiktu, že Etický kódex novinára
porušený nebol.
Okrem toho bol TR SR doručený podnet 08/2021, ktorému v decembri 2021 plynula lehota na vyjadrenie
zo strany odporcu, resp. na doplnenie sťažností v zmysle požiadaviek členov TR SR.
Ďalšie podnety doručený na Radu nespĺňali podmienky (anonymita sťažovateľa bez uvedenia kontaktných
údajov, boli neúplné a sťažovatelia nevedeli doplniť svoje tvrdenia dôkazmi, prípadne redakcie vykonali
nápravu pred začatím samotného konania).
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INÉ AKTIVITY RADY
Prípravné práce spojené s rozšírením TR SR o nových členov z radov vysielateľov a diskusie na
prípadnú transformáciu a rozšírenie pôsobenia Rady
Aktualizácia www.trsr.sk a publikované stanoviská a rozhodnutia
Zvýšenie počtu signatárov Etického kódexu novinárov, publikovaného na www.trsr.sk
Komunikácia s autormi EU projektu: Press Councils in the Digital Age
Rokovanie zástupcov TR SR s predsedom Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej
republiky Kristiánom Čekovským venované téme dodržiavania etických princípov a etická
samoregulácia v médiách.
Počet relevantných podnetov na posúdenie v roku 2021 nebol veľký, viaceré sťažnosti nespĺňali
podmienky na začatie konania, časť vyriešili konzultácie a vyskytli sa aj témy, ktoré TR SR preskúmala
z vlastného podnetu.

ZÁVER
Na úplný záver sa žiada poďakovať sa za celoročnú dobrovoľnú, čestnú a zodpovednú prácu váženým
členom Rady:
Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, ďalej členovia
Rady: Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Ľubomír
Zlocha, PhD., Mgr. Valér Kot a Mgr. Ildikó Nagyová (pôsobenie v TR SR ukončila na vlastnú žiadosť
k 31.12.2021 kvôli možnému konfliktu záujmov).
Poďakovanie patrí aj tajomníčke TR SR Ing. Eve Pauliakovej, MBA.
Osobitné poďakovanie za cenné rady a postrehy: Július Lőrincz a Mgr. Klára Grosmannová.

…………………………………………

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky
Bratislava, 30.decembra 2021

Asociácia na ochranu novinárskej etiky
Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: aonesr@aonesr.sk

www.aonesr.sk

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.
1. 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).
2. 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
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