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TEÓRIA A PRAX 
DODR!IAVANIA ETIKY 

médií a ich spolo"enskej 
zodpovednosti1

Eva POLÁKOVÁ

ABSTRACT: 
Social responsibility of media is a phenomenon that has currently become a focus of attention not only of media 
theorists, but also journalistic and general public. It includes such terms as ethics of media, ethics of professional 
media work, informational ethics and it may  be assessed only within a total political-social and cultural context. 
The state of its level may be considered from adhering to such requirements like freedom of the press and right 
of information, right of personality protection, responsibility, truthfulness and impartiality of journalists. In the 
paper there is a brief analysis of development and the state of social responsibility of media after 1998, with the 
emphasis on the last five years. 
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 Mediálna etika je prejavom demokracie. Jean-Claude Bertrand, známy francúzsky expert na etiku 
médií napísal: “Moje dvadsa#ro"né $túdium etiky mi jednozna"ne potvrdzuje, %e pre%itie &udstva závisí od 
zov$eobecnenia demokracie. !iadna demokracia nemô%e existova# bez slobody médií. Pritom sloboda médií 
nemô%e pretrva#, ak médiá nezabezpe"ujú kvalitné slu%by verejnosti; in'mi slovami, ak sú neetické.”2

 Etika médií sa kreuje  individuálnym prístupom mediálnych pracovníkov k svojej práci, etick'mi kódexmi, 
vnútorn'mi zásadami mediálnych organizácií, pri"om je limitovaná zákonmi. Jej dodr%iavanie "i poru$ovanie 
prispieva k verejnej diskusii  o spolo"enskej zodpovednosti, o morálke  reportérov, o profesijnej etike médií, dá sa 
(ou  charakterizova#  aj vz#ah médií a percipientov v danom kultúrnom kontexte. Dôvodom jej nedodr%iavania je 
zvä"$a ist' prospech, v'hoda, zisk pre niektor' prvok mediálneho systému (majite&, vydavate&, distribútor, redak-
tor a i.). Aj mediálna informácia dnes u% plní funkciu tovaru, dôle%itá je najmä jej trhová hodnota, menej u% jej 
kultúrne a etické aspekty. Celá mediálna sféra je spojená so siln'm obchodn'm prostredím a na druhej strane 
s ist'm vplyvom na formovanie verejnej mienky. Preto bez dôrazu na spolo"enskú zodpovednos# médií, by sa tieto 
mohli sta# skuto"ne iba jej manipulátormi. 

1 Príspevok vznikol prepracovaním predná$ky prednesenej na konferencii SSN.
2 http://www.noveslovo.sk/archiv/2001-41/otrendoch.asp
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Eva Poláková pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od r. 2004 
na funk"nom mieste ,,mimoriadny profesor“, od r. 2009 je vedúcou Katedry právnych 
a humanitn'ch vied. Vo v'u"be sa $pecializuje na etické aspekty mediálnej komu-
nikácie a metodológiu mediálneho v'skumu. V ostatnom "ase je jej odborn'm záuj-
mom najmä v'skum vplyvu médií na vytváranie stereotypov,  etické aspekty mediál-
nej komunikácie a spolo"enské aspekty elektronickej komunikácie. Bola hlavn'm 
rie$ite&om a spolurie$ite&om viac ako 20 v'skumn'ch projektov doma aj v zahrani"í. 
Z jej posledn'ch ukon"en'ch vedeck'ch projektov sú v'znamné najmä: Hodnoty 
sú"asnej masmediálnej kultúry. VEGA ". 1/4696/07 (2007-2009) a Tvorba nového 
$tudijného programu masmediálna informatika. KEGA ". 3/4254/06 (2006-2008).
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Spolo"enská zodpovednos# médií 
 Spolo"enská zodpovednos# médií vychádza z konceptu spolo"ensky zodpovedného  podnikania, ktor' 
usmer(uje hospodárske subjekty, ako integrova# do svojich aktivít spolo"ensk' záujem, ba jeho  základné princípy 
sa dostali u% aj do legislatívy. V júli 2001 vydala Európska komisia tzv. Zelenú knihu, ktorá o i. vysvet&uje pojem 
SZP ako dobrovo&né integrovanie sociálnych a ekonomick'ch záujmov do ka%dodenn'ch finan"n'ch zále%itostí 
a interakcií so zainteresovan'mi stranami. Podrobne sa ním zaoberá ISO $tandard 26000, (návrh bol  vypraco-
van' v máji 2010 v Kodani). Spolo"enská zodpovednos# ale presahuje povinn' legislatívny rámec, je zalo%ená na 
dobrovo&nosti a je viac otázkou etiky a individuálnej podnikovej, "i osobnej zodpovednosti.  Je to kontinuálny 
záväzok podnikov správa# sa eticky, prispieva# k trvalo udr%ate&nému ekonomickému rozvoju a k zlep$ovaniu 
kvality %ivota zamestnancov i celej spolo"nosti.

Spolo!enskú zodpovednos" médií  treba vníma" z dvoch h#adísk: 
• Ako spolo"enskú zodpovednos# samotn'ch médií - ako podnikate&sk'ch subjektov v zmysle uvedeného 

konceptu. 
• Ako zodpovednos# médií kontrolova# a informova# o správaní sa hospodárskych a politick'ch subjektov 

v zmysle spolo"enskej zodpovednosti – tu ide predov$etk'm o povinnos# informova# verejnos# rovno-
cenne o v$etk'ch prvkoch spolo"enskej zodpovednosti a neprezentova# iba ideu, %e podnikanie je len  
o zisku a peniazoch.

 Prvá úrove$ súvisí s tak'mi otázkami,  ako je napr. informovanie verejnosti o vlastníkoch, o konfliktoch 
záujmov majite&ov, "i zamestnancov (reportérov),   formulovanie, zverej(ovanie a dodr%iavanie  etick'ch pravi-
diel a profesionálnych zásad, vytváranie kvalitn'ch pracovn'ch podmienok pre zamestnancov, anga%ovanie sa  
v spolo"ensky prospe$n'ch, charitatívnych a environmentálnych projektoch a pod.
 Z t'chto tém pova%ujeme za problém najviac ohrozujúci spolo"enskú zodpovednos# médií tendencie 
zni%ovania po"tu stálych zamestnancov médií  v prospech vyu%ívania slu%ieb tzv. dopisovate&ov na vo&nej nohe. 
Pomaly sa tak vytráca odbornos#, klasické zamestnanie %urnalistu. Mediálni pracovníci strácajú pocit stavovskej 
príslu$nosti a necítia sa by# preto viazaní profesionálnymi etick'mi kódexmi.
 Druhá úrove$ má pôvod v mediálnej teórii, konkrétne v teórii spolo"enskej zodpovednosti. Pod&a nej 
majú médiá vo"i spolo"nosti záväzok podporova# spolo"ensky prospe$né konanie, v dôsledku "oho by samy mali 
dodr%iava# isté základné $tandardy, medzi ktoré parí najmä:

• ponúka# publiku rozli"né poh&ady na dan' problém v záujme objektívnej informovanosti,
• informova# a zaznamenáva# denné udalosti úplne, pravdivo, vy"erpávajúco, v kontexte, ktor' im dáva  

zmysel,
• mediálne komunikáty majú by# priestorom pre verejnú diskusiu, komentáre a kritiku,
• médiá majú poskytova# reprezentatívny obraz o v$etk'ch sociálnych skupinách vytvárajúcich spolo"nos#.

Pre mediálnu prax  z toho potom vypl'va, %e:
 - médiá majú záväzky vo"i spolo"nosti a informácie o vlastníctve médií sú vecou verejnou, 
 - médiá majú by# slobodné, ale samoregulovate&né, majú dodr%iava# etické kódexy a ich pracovníci zásady 

profesionálnej práce,
 - médiá majú poskytnú# v$etk'm priestor pre zverejnenie my$lienok,
 -  mediálne správy majú by# pravdivé, presné, slu$né, objektívne  a relevantné.

 Michael Hastings z BBC sa v rozhovore pre TREND 24/2005 vyjadril, %e spolo"enská zodpovednos# 
médií je predov$etk'm o pravde :  
 Médiá majú ve&kú silu kontrolova#, preto ak chce vláda v akejko&vek spolo"nosti kontrolova# &udí, kon-
troluje najskôr médiá. Tak%e spolo"enská zodpovednos# médií je hovori# &u)om pravdu a robi# to férovo, objek-
tívne, nestranne. Médiá mô%u a mali by pomôc# &u)om pochopi#, "o sa deje, pomôc# im nájs# pravdu, uvedomi# 

si ich vlastnú slobodu. Zodpovedné noviny  by mali by# investigatívne, mali by pravdivo informova# o skuto"ne 
dôle%it'ch veciach, nie iba kritizova#.  Pre novinára je ve&mi jednoduché kritizova# firmu, "loveka, vládu, situáciu. 
Je jednoduché vyhlási#, %e niekto zlyhal a poveda#, ako by sa mal zachova#. Chybou modern'ch médií, ako )alej 
hovorí Hastings, je práve to, %e chcú by# v prvom rade kritikmi, %e h&adajú prioritne chyby a negatíva.
 Pri diskusiách o pravde v$ak treba zoh&adni# aj skuto"nos#, %e postmoderná doba pravdu relativi-
zovala a viac ako pravdu preferuje slobodu a osobnú autonómnos#. Postmoderná spolo"nos#, ktorá musí rie$i# 
spoluna%ívanie &udí v liberálno-demokratick'ch spolo"nostiach nového typu, stavia na teóriách kultúrneho 
a morálneho relativizmu, pluralizmu a tolerancie. Relativizmus a liberalizmus dáva toti% "loveku ve&kú slobodu 
v mo%nosti viery  ,,svojej pravde“, ale aj povinnos# akceptácie ,,právd in'ch“. Novodob'm problémom sa stáva nie 
to, %e &udia neveria ni"omu, ale to, %e uveria hoci"omu. A práve tieto postmoderné idey vyu%ívajú sú"asné médiá 
v svoj prospech, niekedy aj na manipuláciu s verejnou mienkou.
 Ak uva%ujeme o spolo"enskej zodpovednosti médií, ur"ujúcimi pre jej posudzovanie musia by# 
predov$etk'm dva základné ústavné princípy, a to sloboda a právo na informácie na jednej strane a na strane druhej 
právo na ochranu osobnosti. 

 Jasne sa o tom hovorí u% na za"iatku Etického kódexu slovenského syndikátu novinárov s odvolaním sa na 
V$eobecnú deklaráciu &udsk'ch práv: ,,Ka%d' má právo na slobodu presved"enia a prejavu, toto právo nepripú$#a, 
aby niekto trpel ujmu pre svoje presved"enie a zah*(a právo vyh&adáva#, prijíma# a roz$irova# informácie  
a my$lienky ak'miko&vek prostriedkami bez oh&adu na hranice.” 
 Z uvedeného práva verejnosti pozna# fakty a názory vypl'va súbor povinností a práv novinárov. 
Zodpovednos# novinárov vo"i verejnosti má prednos# pred akouko&vek inou zodpovednos#ou, najmä pokia& ide  
o ich zamestnávate&ov a $tátnu moc.
 ,,Pri v'kone svojich práv a slobôd sa ka%d' podrobuje iba tak'm obmedzeniam, ktoré stanovuje zákon 
v'lu"ne preto, aby sa zabezpe"ovalo uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatn'ch a vyhovelo spravodliv'cm 
po%iadavkám morálky, verejného poriadku a v$eobecného blaha v demokratickej spolo"nosti.” (+lánok 29, 
ods.2 V$eobecnej deklarácie &udsk'ch práv). Oproti slobode slova teda v%dy stojí právo na dôstojnos#, na "es#, 
na súkromie osobnosti.  Preto v sporn'ch prípadoch pri rozhodovaní sa novinára, ktoré právo má uprednostni#, 
treba h&ada# rovnováhu medzi oboma mo%nos#ami a zvá%i# celkov' kontext situácie v dan'ch podmienkach.
 Hoci v$etky spomenuté etické atribúty  by mali plati# pre v$etky druhy a  typy médií, pri na$ich anal'zach 
si nebudeme v$íma#  fenomén bulváru, ale sústredíme sa predov$etk'm na  spolo"enskú zodpovednos# v oblasti 
$írenia informácií, teda  najmä na uplat(ovanie informa"nej etiky.

 Informa!ná etika ur"uje základné pravidlá správania sa pri práci s informáciami. „Jej úlohou pri tvorbe, 
teda kreativite je ur"ovanie a re$pektovanie pravidiel pri vytváraní nov'ch hodnôt a produktov“ (Königová, 2000, 
s.379). V prvom rade ide o vyt'"enie rámca pravidiel a kon$trukciu nástrojov kontroly ich dodr%iavania pri vzniku, 
$írení a vyu%ívaní informácií. Pri spravodajskej práci je to dodr%iavanie pravidiel po"as v'beru témy, zostavovaní 
správy a rozhodovaní "i a ako, v akom kontexte, na akom mieste...  bude zverejnená. 
 Pri spravodajstve sa etické problémy informa"nej etiky sústre)ujú najmä do t'chto kategórií: 

• nestrannos# spravodajstva: objektivita, vyvá%enos#, pravdivos#, skrytá reklama, stret záujmov, 
transparentnos#... 

• dopad na zdroje informácií a osoby, ktoré sa dobrovo&ne "i nedobrovo&ne stávajú  sú"as#ou spravodajstva: 
anonymita zdroja, naru$enie súkromia, zobrazovanie násilia... 

• osobná zodpovednos# novinára vo"i publiku a zamestnávate&ovi: plagiátorstvo, overovanie informácií, 
zaml"iavanie faktov, chyby a omyly, nepriznanie chyby...

 Denis McQuail vymedzil dominantné kategórie novinárskej (spravodajskej) etiky takto: pravda  a presnos#, 
nestrannos# a nezaujatos#, re$pekt k súkromiu jednotlivca, nezávislos# na  parciálnych záujmoch, zodpovednos# 
vo"i spolo"nosti a verejnému blahu, zodpovednos#  vo"i zákonu, slu$nos# a dobr' vkus (2002, s.152), Václav 
Moravec rozoznáva zase t'chto $es# oblastí novinárskej etiky: naru$ovanie súkromia, stret  záujmov, úplatky, kla-
manie, osobná ú"as# na správe, plagiátorstvo (Jirák et al., 2005, s. 51-53). 
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 Z uvedeného vypl'va, %e najkomunikovanej$ími problémami informa"nej etiky je objektivita 
a zodpovednos# zainteresovan'ch médií a mediálnych pracovníkov. V %urnalistickej praxi je  nedodr%iavanie t'ch-
to po%iadaviek najviac vidite&né v agende-setting, gatekeepingu a framingu.
 Nasto&ovanie agendy (agenda-setting) do verejného diskurzu, je kon$truovaním  reality v správach. 
T'm, %e niektoré témy dostávajú v médiách viac priestoru akoby boli  médiami ozna"ované za dôle%itej$ie (napr. 
ako politika a ekonomika), sa dá manipulova# s verejnou mienkou, "o je proti zásadám profesionálnej etiky 
%urnalistiky. Podsúvanie tém  (ako spolo"ensky v'znamn'ch) súvisí s d,%kou spravodajsk'ch relácií. Tie trvajú 
denne  rovnako dlho (cez víkend sú krat$ie), napriek tomu, %e nie ka%d' de( je rovnako bohat' na  udalosti. Redak-
cie elektronick'ch médií musia pre naplnenie vysielacieho "asu vym'$&a# pseudoudalosti, a práve t'm dochádza 
ku skres&ovaniu reality. Druhom tém a spôsobom  ich nasto&ovania v spravodajstve mô%e publikum získa# dojem, 
%e niektorá udalos#, správa je  v spolo"nosti dôle%itej$ia. 
 Gatekeepingom prechádzajú témy na zverejnenie do vysielania. K'm sa správa  odvysiela musí prejs# mini-
málne tromi bránami, strá%cami brány (gatekeepermi) –  schválenie redaktorom navrhnutej témy editorom, na 
druhom stupni redaktorom pri tvorbe  príspevku a opä# editorom, "i vedúcim vydania. Najdôle%itej$ím gatekeep-
erom  je redaktor, redaktorka, preto%e  ten tému vymyslí (upozorní  na (u) a vystavia príbeh. Je hlavn'm, ak nie aj 
jedin'm, senzibilizátorom správy smerom  k publiku a má preto v rukách plnenie  kritérií spolo"enskej zodpoved-
nosti, napr. zodpovednos#, objektívnos#, pravdivos#.
 Rámovanie (framing) a vypichnutie (priming) niektoré vlastnosti témy  zdôraz(ujú a iné potlá"ajú. „Tema-
tické zarámovanie udalostí pritom mô%e ma# podstatn' vplyv  na to, ak'm spôsobom budú udalos# vníma# príjem-
covia“ (Trampota, 2006, s. 123).  Vypichnutie (priming) vedie k zmene postojov príjemcu k nastolenej téme 
zdôraznením  ur"it'ch podrobností a vlastností aktérov. Je to siln' nástroj napr. pri upev(ovaní spolo"ensk'ch "i 
mediálnych stereotypov.

 Gilles Lipovetsky hovorí, %e v postmodernej spolo"nosti etika nevystupuje ako nepodmienen' ideál, ale 
ako reakcia na vzrastajúcu novú moc. Tou je v prípade informa"nej etiky siedma ve&moc – médiá. „Mediálna etika 
síce vyhlasuje za svoj cie& ob"anov a pravdu, ale zárove( zostáva neznámym faktorom exponovanosti samotnej 
mediálnej moci“ (2006, s. 18). 
 Emilía Currás tvrdí, %e najvä"$ím rizikov'm problémom etiky v informa"nom  procese je záva%ná úloha 
informácií pri masovom ovplyv(ovaní. Predov$etk'm v masov'ch informa"n'ch prostriedkoch sa mô%e nenápadne 
manipulova# s vô&ou národov i jednotlivcov. Michele Nicoletti pova%uje za étos (mravn' základ) demokraciu.  
Obsah mediálnej etiky sa preto vytvára spojením médií a demokracie. V tomto koncepte by médiá mali): 

• skúma# a diskutova# prvky demokracie (epistemiologické, antropologické), 
• priná$a# argumentácie a diskusie o pravidlách a in$titúciách, 
• by# rozmerom %ivota obsahujúcim premisy, ktoré sú eticky relevantné. ( Nicoletti, M. 2000, s. 88.)

 
 Pozrime sa, ako sa u nás po r. 1989 v kontexte novej spolo"ensko-politickej situácie uplat(ovala po%iadavka 
spolo"enskej zodpovednosti  médií. 

Zmeny spolo"ensk'ch hodnôt 
a zmeny v médiách po r. 1989
 Po revolúcii v r. 1989, s návratom súkromného vlastníctva a koniec koncov aj pod vplyvom médií 
a $peciálne mediálnej reklamy, sme zaznamenali v na$ej spolo"nosti vzostupn' trend orientovan' na konzumn' 
spôsob %ivota. Medzi klesajúce hodnoty sa zaradila hodnota solidarity, dobr'ch medzi&udsk'ch vz#ahov, úcta  
k autoritám, tolerantnos#, vzdelanos#, kultivovanos#, hodnota spolupatri"nosti, ob"ianska aktivita a i. Na Slo-
vensku sa zmenila aj hodnota ,,v$eobecnej dôvery“, vzrástla nedôvera k &u)om, ale aj k politike i k médiám. 
Dochádzalo k oslabeniu statusu právnych noriem, vzrástla kriminalita, zákony a záväzné predpisy sa ú"elovo 
za"ali obchádza#, ba ignorova#, zvy$oval sa po"et podvodov. Zmenené spolo"ensko-ekonomické podmienky,  

najmä zmeny vlastníckych vz#ahov sa prejavili aj v médiách. V$eobecne vzrástol záujem o reklamu, a to nielen zo 
strany zadávate&ov, ale aj príjemcov, a tak súkromné médiá na nej postavili svoju existenciu. K'm v roku 1990 
zabezpe"ovala reklama novinám  v priemere pribli%ne 10% z príjmov,  v r. 1993 to u% bolo takmer 3x viac. Rekla-
ma v printoch predstavovala zhruba  42% z celkovej sumy vynalo%enej na reklamu (1 146 865 000 Sk). Toto "íslo 
sa postupne zvy$ovalo a% do r. 1996, kedy sa podiel reklamy v tla"en'ch médiách pohyboval okolo 50%. V )al$ích 
rokoch sa v$ak  tento trend obrátil v prospech televízie, no celkové sumy získané z reklamy ka%d'm rokom rástli. 
Dôsledkom bola snaha médií dosiahnu# za ka%dú cenu  vy$$iu "ítanos# "i sledovanos# konkrétneho média. Honba 
za ziskom v$ak  spôsobuje, %e médiá "asto uverej(ujú aj reklamu, ktorá nie je v súlade s etick'm kódexom reklamy 
a niekedy poru$uje aj Zákon o reklame. 
 Napr. Arbitrá%na komisia Rady pre reklamu posudzovala v  r. 2004  v porovnaní s r.1996 $trnás#násobne 
viac s#a%ností, rastúci trend potvrdzuje aj po"et s#a%ností podan'ch v. r. 2009, kedy ich bolo 115. Podrobnej$ia 
anal'za ukázala, %e najviac reklám, ktoré poru$ovali jedno alebo aj viacero ustanovení Kódexu, proti ktor'm mu-
sela Arbitrá%na komisia zakro"i#, bolo uverejnen'ch práve v novinách a "asopisoch.
 Situáciu v médiách po novembri 1989 vystihovala skuto"nos#, %e z mnoh'ch periodík odi$li viacerí skúsení 
novinári, preto%e ich v médiách spájali s re%imom predchádzajúceho obdobia. Rovnako ako v ponovembrovej poli-
tike, tak i v %urnalistike nastala ve&ká „diera“, ktorú vyplnili mladí, draví, ale neskúsení a "asto aj nedostato"ne 
profesionálne vzdelaní mediálni pracovníci, ktorí sa len #a%ko orientovali v spleti spolo"ensk'ch problémov 
a nov'ch mediálnych úloh.
 +itatelia si pomaly zvykali na fenomén bulváru, verejná mienka u% takmer nevníma hranice medzi 
kon$truktívnou kritikou, oso"ovaním  a vulgárnos#ou. -udia si zvykli na to, %e prvé stránky t'chto "asopisov  
a novín  sú venované zvä"$a ne$#astiam, kriminálnym "inom alebo milostn'm aféram nejak'ch mediálnych pseudo-
autorít. Klesla individuálna citlivos# vnímania etick'ch noriem a spolo"enské normy sa viac za"ali riadi# sloganom 
,,v$etko je dovolené, "o nie je zákonom zakázané“.

 Pomery sa za"ali stabilizova# pred r. 2000, kedy ponovembroví novinári nadobudli u% viac skúsenosti, 
získali viac vedomostí, a to aj porovnávaním  stavu a v'voja  %urnalistiky v zahrani"í. Viac si za"ali uvedomova# 
svoju zodpovednos# vo"i verejnosti, ob"anovi i vo"i $tátu. Verejnos#, ani novinárska obec u% nezostáva &ahostajná 
vo"i vtedaj$ej deformácii  základn'ch novinárskych hodnôt a stavovskej, %urnalistickej etiky. 
 V tomto smere mo%no pova%ova# za bod zlomu rok 1997, kedy zohrala v'znamnú rolu redakcia "asopisu 
Otázky %urnalistiky, ktorá od prvého "ísla za"ala priná$a# príspevky t'kajúce sa  spolo"enskej zodpovednosti 
novinárov. V t'chto súvislostiach bolo v'znamné aj podujatie s názvom .vaj"iarsko - slovenské mediálne fórum, 
konané 15. a 16. mája 1997  v Bratislave, na ktorom boli prednesené podnetné príspevky k téme spolo"enskej 
zodpovednosti, a to dokonca aj z dne$ného uhla poh&adu.
 Ako príklad mô%eme poukáza# na príspevok L. .ev"áka, s názvom O pravdivosti v novinárstve, v ktorom 
podrobne rozoberá vz#ah pravdivosti a osobnej zodpovednosti novinára. Hovorí, %e novinárska profesia má 
predov$etk'm dva etické ideály: pravdivos# a pocit zodpovednosti, a to rovnako vo"i tomu, o kom pí$eme, ako aj 
vo"i tomu, pre koho pí$eme. Tvrdí, %e napriek v$etkému relativizovaniu pravdy má pravdivos# faktov z h&adiska 
najv'znamnej$ej, informatívnej funkcie novinárstva k&ú"ov' v'znam rovnako v spravodajstve, ako aj v publicistike.

 Ludwig Hasler sa zase  na spomínanej konferencii, v príspevku potom publikovanom aj v Otázkach 
%urnalistiky 1997 / 3  zaoberal otázkami: +o chceme,  +o smieme a +o máme robi# ako novinári? A hovoril, %e 
odpovede nám dáva trh, zákon a morálka: Trh riadi to, "o chceme, zákon to, "o smieme a etika to, "o máme. Trh 
a zákon majú mo%nos# sankcionovania: Kto ignoruje trh, skrachuje; kto ignoruje zákon, dostane sa do väzenia. 
Ale "o sa stane, ke) ignorujeme etiku? O médiách )alej  tvrdí, %e sú obchodom, ale aj miestom, kde spolo"nos# 
hovorí sama o sebe a prirovnáva ich k divadlu. Len%e %urnalisti nie sú svetoví re%iséri, ale herci, ktorí usmer(ujú 
rozhovory s druh'mi hercami cez prestávku. Tí, ktorí ur"ujú spôsob a kvalitu t'chto rozhovorov, tí, ktorí sa sna%ia 
dosiahnu# tri ciele: 

• aby sa v$etci zapojili do rozhovoru
• aby sa v t'chto rozhovoroch nehovorili len vtipy, ale aby sa hovorilo aj o vá%nych problémoch
• aby tieto rozhovory urobili predstavenie bohat'm na varianty,  s otvoren'm v'stupom a perspektívou.
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Etika v médiách, stav po roku 2000
 V nasledujúcom období si plnenie úlohy spolo"enskej zodpovednosti médií za"ali viac v$íma# nielen 
samotní novinári a ich profesijné zdru%enia, ale aj verejnos#, a to aj zásluhou "lánkov, ktoré pranierovali nielen 
negatívne spolo"enské javy, no i negatívne mediálne trendy.
 Napríklad Matú$ová v r. 2001 v Novom Slove upozornila na to, %e cie&om redaktorov sa stalo zauja# za 
ka%dú cenu a v zmysle ,,ú"el svätí prostriedky“ sa "asto vyu%ívajú aj neetické nástroje, niekedy dokonca ohrozu-
júce osobnú autonómnos# a práva "loveka. Najlep$í novinár u% nebol ten, ktor' informoval seriózne a pravdivo, 
ale ten, "o priniesol pikantnej$iu informáciu - tak' %urnalista bol populárnej$í a lep$ie finan"ne ohodnoten'. 
Etiku v %urnalistike mô%e ka%d' novinár chápa# "iasto"ne odli$ne, podstatné je ale to, aby ju videl "itate&, divák "i 
posluchá" pri ka%dom spravodajskom alebo publicistickom produkte (2001). 
 

V&sledky dokumentované tla!ovou radou
 Kauzami poru$ovania profesionálnej mediálnej etiky sa za"ala zaobera# aj Tla"ová rada (zriadená v roku 
1998, jej zakladajúcimi "lenmi bol Slovensk' syndikát novinárov, Zdru%enie slovensk'ch novinárov a Zdru%enie 
vydavate&ov periodickej tla"e), ktorá svoju posudzovate&skú "innos# zahájila v r. 2002.
 V prvom roku svojej "innosti Tla"ová rada SR rie$ila 14 podnetov, v roku 2003 sa zaoberala 15 podani-
ami, v r. 2004 nepre$etrila %iadne podanie, v roku 2005 dostala 15 podnetov a zaoberala sa aj 4 podnetmi z roku 
2004. V roku 2006 rie$ila 11 podnetov, 2007 - 15 podnetov,  2008 -  15 , 2009 - 18 podnetov. Na prv' poh&ad 
sa mô%e zda#, %e po"et rie$en'ch s#a%ností je zanedbate&n'. Z tohto faktu v$ak nemo%no usudzova# na bezprob-
lémovú etiku publikovan'ch komunikátov, skôr na to, %e Tla"ová rada jej "innos# bola verejnosti málo známa a aj 
medzi novinármi a vydavate&mi si iba #a%ko získavala potrebnú autoritu.
 Ako vypl'va zo zápisníc TR, podané s#a%nosti sa t'kali najmä publikovania neodsúhlasenej verzie mate-
riálu "i uverejnenia nepravdiv'ch údajov, vyu%ívanie &udskej tragédie, zásahov do cti a dôstojnosti. Naj"astej$ie sa 
v$ak t'kali preberania informácií bez priznania zdroja, a to najmä prisvojenie si agentúrnych správ, pod ktor'mi 
sa v periodikách neobjavuje meno, ale zna"ka. Najvypuklej$ím etick'm problémom v %urnalistike bol (a stále je) 
problém plagiátorstva, preto%e zamestnávatelia, ba i samotní novinári nechcú o (om oficiálne vedie#, málokedy sa 
k chybe priznajú, ospravedlnia sa.

 Gabriel .ípo$,  na blogu Sme  uverejnil preh&ad zamestnania novinárov, ktor'm bolo dokázané plagiá-
torstvo a museli  preto zo svojich redakcií odís#. Celkovo od r. 2004 uvádza pä# novinárov (2 mu%i, 3 %eny), v$etci 
sa v$ak zanedlho zamestnali ako novinári znovu, hoci u% v printoch men$ieho spolo"enského v'znamu, s ni%$ou 
"ítanos#ou. 
 To, %e takíto novinári pracujú v in'ch redakciách )alej je zatia& be%ná prax nielen u nás, ale aj v zahrani"í.  
Nebezpe"né na tom je to, %e plagiátori to zvyknú robi# opakovane a poru$ujú aj iné %urnalistické pravidlá.
.ípo$ nakoniec svoj príspevok uzatvára otázkou: Tak%e malo by by# plagiátorstvo "i fabulácia prehre$kom, za 
ktor' sa opú$#a profesia?  ...a odpovedá:
 Médiá, ktoré t'chto &udí zamestnávajú, obzvlá$# krátko po pre$&ape, si dvakrát dôveru u "itate&a nebudu-
jú. Spoliehajú sa zrejme na to, %e vä"$ina "itate&ov viac ocení zaujímav', hoci kradnut' materiál ako vlastn' text  
s priemernou kvalitou. Miernej$í by sme azda mohli by# k t'm, ktorí svoj neetick' skutok priznajú a ospravedlnia 
sa.(viac na: http://spw.blog.sme.sk/c/108935/)

 Otázka spolo"enskej zodpovednosti podlieha predov$etk'm spolo"enskej kontrole a sebakontrole médií 
a jej úrove( sa bude zvy$ova# iba vtedy, ak v$etci pre to nie"o urobíme, a to rovnako verejnos#, ob"ania i samotní 
mediálni pracovníci. Pozrime sa teda, ak' názor na dodr%iavanie etiky v %urnalistickej praxi majú %urnalisti. Na 
túto tému bolo uskuto"nen'ch viacero prieskumov a publikovan'ch anal'z odborníkov zaoberajúcich sa touto 
problematikou,  na ilustráciu uvádzame dva príklady :

1. Na Slovensku monitoruje stav mediálnej etiky in$titút INEKO, pod zodpovednos#ou analytika Gabrie-
la  .ípo$a. Prostredníctvom webovej stránky na portáli SMEblog sú podrobne  monitorované denníky 
SME, Pravda, Hospodárske noviny a t'%denník TREND. Cie&om projektu je, ako sa tam uvádza, prispie# 
k vy$$ej profesionalite slovensk'ch médií a podporova# samotn'ch "itate&ov ku kritickému a analytickému 
"ítaniu novín. V roku 2003 vy$iel v'stup tohto monitoringu za obdobie od augusta 2002 do októbra 
2003 i v printovej podobe pod názvom „Problémy v etike a profesionalizme slovensk'ch novinárov“. Ako 
naj"astej$ie sa vyskytujúce etické problémy slovensk'ch printov'ch médií boli ozna"ené: 

• konflikty záujmov, ktoré vznikajú, ak sa do nezávislého odstupu novinára od témy zamie$ajú iné (rodinné, 
priate&ské, obchodné, zamestnanecké) vz#ahy,

• tzv. PR "lánky, teda na objednávku napísané texty s cie&om manipulova# mienku verejnosti,
• titulky, ktoré "asto hovoria nie"o iné ako samotn' "lánok, pritom v$ak zohrávajú ve&mi dôle%itú úlohu pri 

orientácii "itate&ov v danom periodiku,
• stieranie rozdielov medzi komentárom a spravodajstvom, ktoré by mali by# kvôli správnej informovanosti 

"itate&ov jasne rozlí$ite&né,
• ch'bajúce reakcie druh'ch (a )al$ích) relevantn'ch subjektov, "o mô%e do zna"nej miery skres&ova# 

informa"nú hodnotu textu, 
• ozna"enia zdrojov a expertov, ktorí síce na prv' poh&ad zvy$ujú kredibilitu "lánkov, "asto v$ak nie sú vôbec 

ozna"ení zamestnaním, zamestnávate&om, prípadne opisom ich ideologického zamerania,
• ch'bajúce kontexty správ, minul' v'voj témy, súvis s in'mi témami, 
• matematické chyby v údajoch,
• nedostatok ekonomického zm'$&ania, ch'bajúce poznatky o základn'ch ekonomick'ch súvislostiach,
• základné logické pre$&apy,
• dezinformovanie o v'sledkoch $tatistick'ch prieskumov,
• nekonzistentnos# názorov novinárov, neochota prizna# si chyby, nedostatok nadh&adu, mno%stvo údaj-

n'ch informácií, primálo faktov,  zmie$avanie tém a iné. (.ipo$, 2006) 

2. Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa o uplat(ovaní etiky v mediálnej praxi doz-
vedáme  z v'sledkov priebe%ne realizovan'ch prieskumov  a musíme  %ia& kon$tatova#, %e aj na$e v'sledky 
kore$pondujú s vy$$ie uveden'mi. Ako príklad uvádzam "as# ,, $okujúcich,, v'sledkov z prieskumu 
uskuto"neného v r. 2005. V r. 2005 sme oslovili 30 zámerne vybran'ch, vtedy uznávan'ch %urnalistov, 
mienkotvorn'ch novín (celo$tátnych i regionálnych), z rôznych %urnalistick'ch oddelení, vo veku od 25 
do 60 rokov (17 %ien a 13 mu%ov), s praxou od 5 do 30 rokov. Zistili sme, %e:  

• Iba traja z op'tan'ch ve&mi dobre poznali profesijn' etick' kódex, ostatní nikdy ne"ítali jeho presné 
znenie. U respondentov v$ak prevládal názor, %e novinárska etika je u nás poru$ovaná ve&mi "asto.

• Za naj"astej$ie poru$ovanie respondenti ozna"ili skrytú reklamu, na druhom mieste poru$ovanie "estnosti 
a pravdivosti, pri"om ako objektívnu prí"inu poru$ovania etiky respondenti uvádzali najmä nátlak nadria-
deného, ale aj majite&ov novín, vydavate&ov a rôznych  lobistick'ch skupín.

Hodnotenie médií po r. 2005
 Pre opis stavu pou%ijeme v'sledky ro"n'ch hodnotení uverejnen'ch na  spw.blog.sme, preto%e  sú v súlade 
s viacer'mi v'pove)ami – rozhovormi mediálnych $pecialistov uverejnen'ch v rozli"n'ch "lánkoch "i diskusn'ch 
reláciách, ktoré sme podrobili kvalitatívnej anal'ze.

Rok 2006
V anal'ze roku 2006, pod titulkom Slovenské médiá 2006 – etika sa zlep$ila, profesionalita stagnuje sa uvád-
za, %e hlavné slovenské médiá zaznamenali v roku 2006 mierny pozitívny posun v oblasti etiky, no stagnovali 
vo svojej profesionalite. Negatívne tendencie slovensk'ch médií charakterizovali plagiátorstvo, minimum opráv, 
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skryté konflikty záujmov.  Opakovali  sa dlhoro"né nedostatky vypl'vajúce z nízkej odbornosti a profesionality 
novinárov, slabej schopnosti informácie overova# a uvies# relevantn' kontext, pracova# korektne a odborne so 
$tatistikami "i prieskumami verejnej mienky. Informácie médií skres&ovala ich prirodzená tendencia k senzáciám, 
stra$eniu negatívami, zveli"ovaniu, populizmu. Zo spravodajstva bolo viac cíti# snahu dodr%a# vyvá%enos#, ako 
overi# v'roky a poskytnú# dodato"né fakty odha&ujúce podstatu udalostí. Hoci sa zv'$ila miera nestrannosti  
a kritického odstupu oproti spravodajstvu z 90-tych rokov, medziro"n' progres nebol v'znamn'. Na druhej strane 
sa zlep$ila grafická forma médií, "i u% tla"e alebo internetov'ch stránok.

Rok 2007 
.ipo$ hodnotí v "lánku  Slovenské médiá 2007 – plusom nové technológie, mínusom politizácia takto: Úrove( 
hlavn'ch slovensk'ch médií sa v roku 2007 mierne zv'$ila. Hlavn'm pozitívom je vyu%itie technologick'ch novin-
iek, ako sú blogy, video a audio nahrávky "i grafické prvky. Médiá v)aka tomu sprostredkúvajú bohat$iu v'menu 
informácií a názorov, r'chlej$ie, zrozumite&nej$ie a dôveryhodnej$ie spravodajstvo. Etická stránka médií tie% za-
znamenala úspechy: "itate&om bol po prv'krát zverejnen' etick' kódex ve&k'ch novín (denník SME), a v raste 
pokra"ovala aj miera zdrojovania práce kolegov v hlavn'ch slovensk'ch médiách, podobne sa zv'$il aj po"et opráv.
 Hlavn'm negatívom roka bola zv'$ená politizácia verejnoprávnych médií, najmä Slovenskej televízie.
Aj v roku 2007  vzrastá po"et "lánkov, v ktor'ch sa ich autori v'slovne odvolávajú na prácu svojich kolegov z in'ch 
slovensk'ch médií. Od roku 2003 sa korektné uvádzanie zdrojov vo vybran'ch ve&k'ch médiách strojnásobilo, 
hoci rozsah spravodajstva sa v'razne nezv'$il. V priemere sa zv'$il aj po"et opráv,  "o nemusí signalizova# zv'$enú 
chybovos#, ale poctivos# v priznávaní ch'b. Vzorom boli najmä denníky SME a Pravda, ktoré zaviedli pravidelné 
st,p"eky opráv a spresnení. Vyu%itie internetu umo%nilo zv'$enie kvality médií, prínosom sú kvalitnej$ie webové 
stránky médií  a blogy. Znovu sa zlep$ila grafická stránka médií. Vä"$í dôraz sa kládol na to, ako umo%ni# vere-
jnosti r'chlo a pohodlne porozumie# informáciám. 
 V tomto roku sa zv'$il aj dôraz na investigatívne a analytické "lánky: denník SME od mája za"al pravidelne 
publikova# rozsiahlej$ie investigatívne materiály, Hospodárske noviny zase od jesene pripravovali viacstranové 
anal'zy zásadnej$ích ekonomick'ch udalostí "i problémov. V Hospodárskych novinách a v Pravde roz$írili pries-
tor pre publicistiku.

Rok 2008
Rok 2008 sa vyzna"oval najsilnej$ím útokom vládnej koalície na médiá za posledn'ch desa# rokov. Vláda v roku 
2008 stup(ovala verbálne útoky proti novinárom,  opakovane úto"ila na profesionalitu a charakter novinárov, 
vä"$inou bezdôvodne.
 Na druhej strane boli aj prípady, ke) sa novinári nesprávali dostato"ne korektne. S"asti i$lo o snahu nájs# 
novú tému, s"asti nechu# k ne$tandardn'm politikom vládnej koalície. Denníky niekedy sk,zali do boja proti poli-
tikom, namiesto boja proti nesprávnym faktom "i ideám, s laxn'm prístupom k presnosti a vecnosti vlastn'ch 
informácií. 
 Takéto tenden"né správy o politikoch mali následne vo viacer'ch prípadoch dohru aj na súdoch, v'sledky 
ktor'ch sa ukázali a% v r. 2009, kedy politici vysúdili od médií spolu 210 305 eur ( pod&a zdroja: SITA, TASR. 
Vrátane sporov, ktoré sú v odvolávacom konaní), konkrétne v t'chto prípadoch: 

• Spolo"nos# 7 Plus vs. Robert Fico - 8 298 Ń
• Spolo"nos# 7 Plus vs. .tefan Harabin - 31 468 Ń
• Petit Press vs. .tefan Harabin - 33 tisíc Ń
• Spolo"nos# 7 Plus vs. Robert Fico - 9 958 Ń
• TREND Holding vs. Robert Fico - 8 000 Ń
• Spolo"nos# 7 Plus vs. Robert Fico - 66 388 Ń
• Petit Press vs. Ivan Lexa - 33 193 Ń
• Ringier vs. Ján Slota - 20 000 Ń

 Napriek silnému vládnemu tlaku úrove( práce novinárov najviac závisí od úrovne ich odbornosti a etiky. 
Ukázal to aj anonymn' prieskum názorov %urnalistov zo za"iatku roka 2008 (realizovali ho SPW spolu a agentúra 
Donath – Burson - Marsteller), v ktorom sa vyjadrilo 165 %urnalistov, 95% z nich pracovalo pre celo$tátne médiá 
(polovica pre tla", tretina pre televízie a zvy$ok pre rádiá a internet). Negatívnu skúsenos# s pochybn'm etick'm 
správaním "i odborn'mi problémami kolegov mali za ostatn'ch 12 mesiacov tri $tvrtiny %urnalistov. Teda tak-
mer dvojnásobok oproti osobn'm negatívnym skúsenostiam s tlakom vlády, PR agentúr "i vedenia redakcií. 
Skres&ovanie skuto"nosti, neoverovanie informácií, blízke vz#ahy s objektmi spravodajstva, naru$enie súkromia, 
prijímanie darov a plagiátorstvo patrili pod&a prieskumu k hlavn'ch v'"itkám na konto novinárskej práce. (http://
spw.blog.sme.sk/c/175975/ )

Rok 2009
Hospodárska kríza sa prejavila aj v médiách. Klesali príjmy z inzercie a reklamy, prudko klesol ukazovate& preda-
jnosti. Niektoré printy museli ukon"i# svoju "innos#, alebo pre$li iba na internetovú formu. Napriek tomu sa  
v'razne zv'$il kredit  slovenskej investigatívnej %urnalistiky. Verejnos# bola upozornená na nástenkov' tender, 
emisn' v'predaj,  obchod na Pozemkovom fonde a )al$ie záva%né hospodárske a politické kauzy. Na druhej strane 
médiá venovali pomerne mal' priestor reakciám ob"anov na tieto prípady, málo zobrazovali be%né, ale skuto"né 
problémy radového obyvate&a Slovenska.

Aktuálny stav
Na sú"asn' stav spolo"enskej zodpovednosti médií mô%eme usudzova# z hodnoty vybran'ch kritérií, vo"i ktor'm 
sa médiá v minulosti najviac prehre$ovali. Na tomto mieste si v$imneme plagiátorstvo ako negatívne kritérium 
a odha&ovanie káuz ako pozitívne kritérium.

1. Plagiátorstvo
Ni%$ie je uveden' po"et odvolávok v spravodajstve a publicistike hlavn'ch slovensk'ch tla"ov'ch a televíznych 
médií (SME, Pravda, Hospodárske noviny, TV Markíza, STV, TA3, TREND) na prácu in'ch slovensk'ch médií 
(Pravda, Nov' "as, SME, TV Markíza, STV, TA3, Hospodárske noviny, .t'%de(, TREND).

 1/2 2003 2/2 2003 * 1/2 2005 2/2 2005 1/2 2006 2/2 2006 1/2 2007 

po"et odvolávok 171 223  224 272 283 415 535

 Pritom najviac citoval prácu t'ch druh'ch denník SME (ka%dá tretia odvolávka z v'beru médií bola uvere-
jnená v tomto denníku). S cca polovi"nou frekvenciou to robili Pravda a Hospodárske noviny.
 Celkov' trend odvolávok nazna"uje, %e pre hlavné slovenské médiá  sa odvolávanie na  druh'ch stáva u% 
$tandardom, teda ide o pozitívny posun v smere spolo"enskej zodpovednosti.  (viac na: http://spw.blog.sme.
sk/c/119693)

2. Odha#ovanie káuz
Za relevantné kritérium spolo"enskej  zodpovednosti  médií ur"ite mô%eme pova%ova# aj odha&ovanie politick'ch 
a spolo"ensk'ch káuz. .ipo$ napo"ítal od júna 2006 doteraz  29 objasnen'ch káuz:    

 PORADIE MÉDIUM PO+TY PRISPENÍ

1. SME/sme.sk 17

2. Pravda 8

3. Plus 7 dní, TREND 5
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4. Plus 1 de( 4

5. .t'%de( 3

6. TA3, Nov' +as, Markíza 2

7. HN, STV 1

(Gabriel 'ípo(, utorok 23. septembra 2008 15:43)

Pri"om po"et investigatívnych "lánkov s kone"n'm odhalením pravdiv'ch skuto"ností sa z roka na rok zvy$uje.

3. Spolo!enská zodpovednos" samotn&ch médií
Mô%eme ju posudzova# napr. hodnotením t'chto kritérií: ako majú médiá vybudovan' systém opráv, ako infor-
mujú o svojich vlastníkoch, o konfliktoch záujmov reportérov (sú verejné ich vnútorné pravidlá pre akceptovanie 
darov, politického anga%ovania?),  ako zverej(ujú svoje etické pravidlá a profesionálne zásady, nako&ko sú ot-
vorení kritike a názorom "itate&ov  a pod. Kvalitu médií pod&a t'chto kritérií skúmal Jakub Jo$t, stá%ista SPW,  
a zostavil toto poradie:

 PORADIE MÉDIUM

1. SME

2. TREND

3. - 4. Hospodárske noviny

3. - 4. TA3

5. - 6. Aktuálne.sk

5. - 6. Bleskovky

7. - 8. TNky (Markíza)

7. - 8. Pravda

9. - 10. Aktuality

9. - 10. webnoviny

(viac na: http://spw.blog.sme.sk/c/119693/)

Záver
 V  závere  treba zdôrazni#, %e spolo"enskú zodpovednos# médií by sme aj v budúcnosti mali vníma#  
a  uplat(ova# rovnako na úrovni korektnej %urnalistickej práce pri kontrole a informovaní o "innosti a správaní sa 
dôle%it'ch politick'ch a hospodárskych subjektov ako aj na úrovni vlastnej spolo"enskej zodpovednosti médií ako 
hospodárskych subjektov. 
 V$etci vieme, %e pri rastúcom trende v$estranného vyu%ívania nov'ch technológií, u% nie je problémom 
získanie zaujímav'ch informácií, ale ich overovanie a také publikovanie, aby "itate& vedel rozlí$i# podstatné od 
nepodstatného a správne informácie vyhodnoti#.
 Pre médiá je preto v'zvou do budúcnosti kvalitná investigatívna %urnalistika, zv'$enie úrovne odborn'ch 
anal'z a komentárov, teda zvy$ovanie odbornosti a tematická $pecializácia jednotliv'ch %urnalistov a aj vä"$ia po-
larizácia a vyhranenos# médií. 
 To v$etko samozrejme bude mo%né iba vtedy, ak budú majitelia médií oslobodení od akéhoko&vek tlaku 
politick'ch "i in'ch záujmov'ch skupín, aby svojim pracovníkom vytvorili pracovnú klímu bez strachu a obáv, 
zárove(, ak si budú viac uvedomova# dôle%itos# investigatívnej %urnalistiky pre spolo"nos# a budú jej vo svojich 
médiách dáva# dostato"n' priestor. 
 Nech aj na Slovensku platí Pulitzerovo novinárske krédo: „.es#krát t'%denne mô%u na$i "itatelia "íta# 
pravdu bez toho, aby sa museli nie"oho bá#.“  - A nech to platí rovnako pre "itate&ov i novinárov.
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