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VEDECKÉ A OBDORNÉ 
PERIODIKÁ PRE TEÓRIU 

A V!SKUM MASMÉDIÍ

ABSTRACT:
The study deals with genesis and development of a professional and scientific periodical in Slovakia. It also 
highlights personalities connected with the establishing process of periodicals, responsible persons, authors of 
theoretical works, researchers, profiling and also the most important milestones in the social-political context. 
It introduces topics of character, level of the subject and its historical role in the research but we do not forget to 
mention also its current position within the professional society.
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1 Otázky "urnalistiky
!asopis pre teóriu, v"skum a prax prostriedkov masovej komunikácie
 Tento prv# odborn# $asopis Otázky "urnalistiky (MK SR, EV 3447/09) prezentuje na svojej webovej 
stránke jej pôvodn# vydavate%, Katedra "urnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
v spolupráci so zdru"ením Mass Media Science, ako recenzovan# $asopis pre teóriu, v#skum a prax masmediálnej 
komunikácie s vy&e pä'desiatro$nou tradíciou1 registrovan# v databáze C.E.E.O.L., ktor# vychádza 4-krát do 
roka v dvoch dvoj$íslach v slovenskom jazyku a jedno mimoriadne $íslo s príspevkami v cudzích jazykoch.  
 Revue Novinárskeho &tudijného ústavu v Bratislave, ako je zrejmé z Malej encyklopédie "urnalistiky, 
vychádzala pôvodne pod názvom Otázky novinárstva (1958 – 1961); v rokoch 1962 – 1968 ako ro$enka2  – 
zborník &túdií, $lánkov a recenzií z dejín a teórie "urnalistiky. Autor hesla v encyklopédii (alej uvádza: „Zohrali 
v#znamnú úlohu pri budovaní vedecko-v#skumnej základne novinovedy na Slovensku.“3 Spoluvydavate%om bola 
Matica slovenská v Martine. V ro$enke dominovali po$as prv#ch rokov preva"ne historické témy nad teoretick#mi 
problémami novinárstva. Uva"ujúc o rokoch 1962 – 19674 mo"no hovori' o roz&írenom obsahovom profile, na-
jmä v(aka viacer#m teoretick#m prácam v oblasti novinovedy. Pribudli materiály t#kajúce sa predmetu, metód aj 
metodológie vedy o "urnalistike, objas)ovali sa spolo$enské funkcie "urnalistiky a masovej komunikácie, najmä 
z aspektu ú$inkov na recipienta.5 

1  V roku 2010 je to 52 rokov, pozn. autorky
2 V roku 1968 ro$enka nevy&la. Pod%a: Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991,     s. 53. ISBN 80-900514-3-X
3 Pod%a: JACZ, *.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava : Obzor, 1982. s. 321. 65-005-82
4 V rokoch 1958 - 1959 bol zodpovedn# redaktor ro$enky Vladimír +abkay, v roku 1960 Mieroslav Hysko a v rokoch 1961 – 1967 Jozef Darmo
5 Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991, s. 53. ISBN 80-900514-3-X
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(nar. 23. 4. 1969 v Pie&'anoch) absolvovala v rokoch 1987 – 1992 &túdium ruského 
jazyka a literatúry v kombinácii s históriou na Filozofickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave so &tudijn#m pobytom na ,tátnej moskovskej univerzite M. V. Lo-
monosova a Petrohradskej &tátnej univerzite v roku 1988 (so záujmom o nov&iu ruskú 
literatúru spracovala "ivot a dielo Anny Achmatovovej). 
Do roku 1995 "ila v Kanade (Montreal, Toronto) a Spojen#ch &tátoch americk#ch 
(New York, Boston, Lake Placid). Po návrate pôsobila v spolo$nosti Coca Cola Ama-
til Slovakia Bratislava (1994 – 1996) a neskôr v PR agentúre PRime time MAYER/
McERICSON v Bratislave (2006 – 2007). Obdobie rokov 1996 – 2006 sa via"e  
s podnikate%sk#mi aktivitami a riadením vlastnej spolo$nosti B. B. style a filiálok na 
Slovensku a pobo$iek na Morave a vo Viedni a pod zna$kou Ultima T. 
V sú$asnosti na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave venuje svoju pozornos' (okrem v#u$by predmetov: teória a dejiny masovej 
komunikácie, "urnalistické "ánre, systém a organizácia práce v tla$ovom periodiku, 
marketingov# v#skum, základy jazykovej kultúry, sloven$ina v sú$asnej komunikácii) 
biografickej tvorbe a histórii slovenskej novinovedy a masmediálnemu v#skumu doma 
i v zahrani$í, $oho v#sledkom sú práce Masmediálny v#skum: predstavitelia, prístupy  
a &koly a Svetové osobnosti masmediálneho v#skumu.
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 „V novinárskom &tudijnom ústave s (al&ími spolupracovníkmi (Július Horváth6 a Andrej Vrback#)7 sme 
zalo"ili bohatú novinársku dokumentáciu, oddelenie teórie a histórie novinárstva, ako aj novinársku kni"nicu.8 
V tom $ase sa nám podarilo realizova' reedíciu prv#ch politick#ch novín, písan#ch u" literárnou sloven$inou, a to 
&túrovsk#ch Slovensk#ch národn#ch novín a literárnej prílohy Orla tatranského. Na pôde N,Ú som bol zodpoved-
n#m redaktorom zborníka Otázky novinárstva od roku 1958 a" do roku 1961, ktor# bol vlastne prvou slovenskou 
publikáciou tohto druhu.“9

 Za$iatky mediálneho v#skumu, respektíve, sociologického v#skumu "urnalistiky a masovej komunikácie 
u nás sa via"u k teoretick#m v#chodiskov#m prácam, ktoré priamo súvisia s rozvojom sociológie a sociologic-
kého empirického v#skumu. Myslenie a tvorbu teoretikov na Slovensku v#razne ovplyvnili filozoficko-socio-
logické základy Masarykovej filozoficko-sociologickej &koly, nemeckej sociologickej &koly Maxa Webera, ale aj 
metodologické prístupy sovietskej bádate%skej &koly – prácami Vinokurova, z $esk#ch autorov to boli tie" práce  
a sociologické prístupy Arno&ta Inocenta Bláhu (1879 – 1960), predstavite%a Brnianskej sociologickej &koly 
(spriazneného s my&lienkov#mi prúdmi americkej sociológie a kultúrnej antropológie), Emanuela Chalupného 
(1879 – 1958), rovnako príslu&níka Brnianskej sociologickej &koly, ale aj Oskara Buttera, sociopsychologické   
v#stupy Karla Hocha a práce zakladate%a slovenskej sociológie Antona ,tefánka10 (1877 – 29. 4. 1964) a (al&ích.
 Od roku 1969 ich vydáva 4-krát ro$ne In&titút pre v#skum masov#ch komunika$n#ch prostriedkov pri 
V#skumnom ústave kultúry a verejnej mienky, od roku 1976 opä' N,Ú v rámci rezortu SÚTI“.11 Redak$nú radu 
zborníka v roku 1969 tvorili: Fra)o Ruttkay, Jozef Mistrík, Ján Barták, Lubo& ,ef$ák, Jozef Bran"ovsk#, Rudolf 
Les)ák, Bohumil Mar$ák, Vladimír Klime&, Ondrej Magna, Rudolf ,íma a Róbert Ro&ko. Zodpovedn# redaktor 
bol Jozef Darmo.12 V tomto období sa na stránkach &tvr'ro$níka v#skumníci zaoberajú problémov#mi okruhmi 
sociológie, psychológie a lingvistiky "urnalistiky a masovej komunikácie, pri$om sú$as'ou obsahu sa stáva aj 
poznatkov# fond z v#skumov v zahrani$í.13 Jednotlivé $ísla boli polytematické; monotematické iba v#nimo$ne, 
napr. jubilejné $íslo v roku 1985 pripravené k 30. v#ro$iu vzniku Novinárskeho &tudijného ústavu.14

6 Július Horváth (2. 2. 1912, Banská Bystrica – 20. 10. 1970, Varna), v Novinárskom &tudijnom ústave pracoval v rokoch 1955 
– 1961. Po$as SNP spolu s Jánom Trachtom zakladal Zpravodajskú agentúru Slovenska (ZAS) v Banskej Bystrici. V roku 1945 bol predseda 
Splnomocnenej komisie pre správu rozhlasu na Slovensku.          (V rokoch 1939 – 1948, Slovensk# rozhlas, s. r. o., hlavn#m riadite%om bol Ján 
Bálinth, 1945 – 1947). Július Horváth bol tie" zástupca povereníka SNR pre informácie (v tom $ase docenta Michala Chorváta) v roku 1945. 
Patril medzi zakladate%ov Pravdy v Bratislave. Neskôr (1945 – 1948) pôsobil v diplomatick#ch slu"bách (Belehrad, Var&ava). V rokoch 1948 
a" 1949 bol vedúci tla$ového odboru Povereníctva informácií. Z postu prorektora Vysokej &koly hospodárskych vied (1950 – 1952) putoval 
na dva roky do väzenia ako sú$as' dramaturgie  politick#ch procesov. Rehabilitovan# v roku 1964. Pod%a: JACZ,  *. a kol.: Malá encyklopédia 
"urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 202. 02/76.  65-005-82
7 Andrej Vrback# (16. 4. 1908, Bedford, USA – 4. 4. 1974, Bratislava), kultúrny pracovník, "urnalista, prekladate%. Narodil sa v Be-
forde, Ohio, USA;  vyrastal vo Vojvodine. U" ako &tudent bol dopisovate% Pravdy chudoby a Rudého práva. Literatúru vy&tudoval v Belehrade, 
novinárstvo v Prahe. V redakcii Národnej jednoty pôsobil v rokoch 1929 – 1936, neskôr bol &éfredaktor Národn#ch novín a dopisovate% -STK. 
Pod%a PhDr. Jána Jankovi$a, DrSc.: Vrbackého preklady na slovensk#ch a juhoslovansk#ch scénach pred rokom 1945. In: Slovenské divadlo. 
Revue dramatick#ch umení. Bratislava: Kabinet divadla a filmu SAV- 2009, r. 57, $. 4. 
Andrej Vrback# pôsobil v Novinárskom &tudijnom ústave v rokoch 1955 – 1956. V rokoch 1945 bol spoluobnovite% Zpravodajskej agentúry 
Slovenska (ZAS) v Ko&iciach. Osobnosti Andreja Vrbackého, „americkému Petrov$anovi“, bola venovaná medzinárodná konferencia 
Preklad ako kultúrna a literárna misia pod zá&titou Katedry slovansk#ch filológií a Katedry "urnalistiky FFUK Bratislava, 3. októbra 2008. 
Prítomnos'ou udalos' obohatili dcéra Mirjana ,i&oláková a vnuk Matej ,i&olák. Prezentovali tie" súbor fotografií, osobnej kore&pondencie a 
rukopisov. Kni"nicu Andreja Vrbackého sa rozhodli darova' Filozofickej fakulte UK Bratislava.
8 Novinársky &tudijn# ústav v roku 1955 sídlil na ulici Milana Rastislava ,tefánika, v budove Slovensk#ch spisovate%ov. Sídlo N,Ú 
v rokoch 1956 – 1978 bol Dom novinárov (dnes sídlo Slovenského syndikátu novinárov) na Októbrovom námestí  $. 7 (dnes +upné námestie), 
pozn. autorky.
9 Vladimír +abkay. In: Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava: 1991, s. 33. ISBN 80-900514-3-X
10 Anton ,tefánek, zakladate% slovenskej sociológie (zomrel 29. apríla 1964), rodák z Ve%k#ch Levár, spoluzakladate% 
mesa$níka Slovensk# obzor, spolo$ne s Vavrom ,robárom a Pavlom Blahom prispievate% a prívr"enec $asopisu Hlas, roz&irovate% a zástanca 
$echoslovakistickej koncepcie, $len do$asnej vlády (1918) pre &kolstvo a tla$, predseda &kolského referátu na Ministerstve s plnou mocou pre 
správu Slovenska (od decembra 1918). Pôsobil tie" na Ministerstve  &kolstva a národnej osvety v Prahe ako poradca a generálny in&pektor &kôl 
na Slovensku (1924 - 1929). Po demisii Milana Hod"u vo februári 1929 sa stal ministrom &kolstva a národnej osvety do decembra t. r., (al&ích 
sedem rokov bol na ministerstve poradcom. Zalo"il sociologick# seminár na Univerzite Komenského v Bratislave, venoval sa v#skumu a v#u$be 
aplikovanej sociológie. V rokoch 1945 – 1946 bol rektorom UK Bratislava. Jeho nasledovníci a pokra$ovatelia sa ozna$ujú tie" ako ,tefánkov 
sociografick# kruh alebo Bratislavská sociografická &kola. V období 1939 – 1945, po$as fa&istického re"imu, bol (za $echoslovakistické tenden-
cie a zm#&%anie) väznen# v Ilave. Pod%a: HONZÁK, F. a kol.: Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti. Bratislava : Slovart, 2007. s. 585. 
ISBN 978-80-8085-596-3. Viac na: http://www.velkelevare.sk/anton_stefanek.html
11 JACZ, *.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava : Obzor, 1982. s. 321. 65-005-82
12 Pod%a: Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991, s. 53. ISBN 80-900514-3-X
13 Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991, s. 53. ISBN 80-900514-3-X
14 Pod%a: Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991, s. 52. ISBN 80-900514-3-X

 „Po nástupe politickej normalizácie z redak$nej rady museli odís' mnohí jej dovtedaj&í $lenovia. Men-
ovanie redak$nej rady stalo sa v#lu$ne zále"itos'ou politickou.“15 Novinársky &tudijn# ústav vydával Otázky 
"urnalistiky vo vydavate%stve Obzor. Na &es'desiatich &tyroch stranách s dvojtisícov#m  nákladom (rok 1978). 
Priná&ali vtedy &túdie, $lánky, polemiky, recenzie a bibliografie s v#sledkami v#skumov histórie, teórie a praxe 
"urnalistiky. Ur$ené boli novinárom, v#skumn#m a pedagogick#m pracovníkom, ako aj &tudentom "urnalistiky.16

 Publikovali najmä pracovníci ústavu, ktorí sa zaoberali obsahovou anal#zou tla$e, rozhlasu a televízie. 
V oblasti v#skumu teoreticko-metodologick#ch otázok obsahovej anal#zy subsystémov periodickej tla$e, ro-
zhlasu a televízie pôsobili Vlasta Záchejová, Ivan Se$ík, Zora Li&ková, Renée Kevická, Pavel Kameník, Roman 
Ivanty&yn, Hilda Holinová, Danica Bre$ková, Samuel Bre$ka, Jozef Vir$ík, Jana Ka$ániová, Elena Hradiská, 
*udovít ,rámek, Zdena -upíková a mnohí iní. 
 Vlasta Záchejová (6. 4. 1930, Brno – 29. 11. 1988) sa zaoberala problematikou obrazovej "urnalistiky, 
najmä foto"urnalistiky, sledovaním pôsobenia obsahov#ch &truktúr prostriedkov masovej komunikácie na dospelú 
populáciu.17

 V#stupy anal#z v#skumu vplyvu televízie na detského diváka uverej)ovala Hilda Holinová. Predmetom jej 
skúmania bol tie" vz'ah 14- a" 18- ro$nej mláde"e k tla$i, rozhlasu a televízii. 
 Zora Li&ková (25. 10. 1922, Bratislava – 28. 7. 1988), &pecialistka Novinárskeho &tudijného ústavu 
pre teoreticko-metodologické otázky lingvistiky, sociolingvistiky a psycholingvistiky prostriedkov masovej 
komunikácie, rovnako prezentovala v#sledky prác na stránkach Otázok "urnalistiky. „Zaoberala sa v#skumom 
vyu"ívania a ú$inkami jazyka ako základného vyjadrovacieho prostriedku v masov#ch komunika$n#ch prost-
riedkoch. Rozpracovala teóriu jazykovej komunikácie v kontexte podmienok spolo$enskej funkcie masov#ch 
komunika$n#ch prostriedkov.“18

 V#skumn# pracovník Novinárskeho &tudijného ústavu, doc. PhDr. Vladimír Holina, sa zaoberal anal#zou 
zmien in&titucionálnej základne tla$e, rozhlasu a televízie. V roku 1997 publikoval v#sledky skúmania pod náz-
vom Zmeny novinárskej profesie na Slovensku v tomto odbornom periodiku.19

 Do Otázok "urnalistiky prispievali vysoko&kolskí pedagógovia, v za$iatkoch najmä z Katedry "urnalistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 Profesor Juraj Vojtek pova"uje súbor &túdií z dejín anglickej a americkej tla$e a z redigovania, 
uverej)ovan#ch v +urnalistike, resp. v Otázkach "urnalistiky, za svoje najv#znamnej&ie práce. Tieto neskôr 
zhrnul, prepracoval a preh.bil v postupov#ch monografiách a u$ebniciach, napr. Dejiny svetového novinárstva 
I. Dejiny anglického novinárstva, Dejiny svetového novinárstva III. Dejiny amerického  novinárstva, Miltonova 
Areopagitika na Slovensku, Dejiny svetového novinárstva. Dokumenty II. +ánre anglicky písaného novinárstva 
s uká"kami a najmä Preh%ad dejín anglického a amerického novinárstva.20

 V rokoch 1998 – 2001  bol v Národnom centre mediálnej komunikácie &éfredaktor $asopisu Andrej 
Tu&er a od roku 2001 Jozef Vatrál.
 Od roku 2010 sa vydavate%ské práva kvartálnika presunuli na Katedru "urnalistiky Filozofickej fakulty Ka-
tolíckej univerzity v Ru"omberku. Dnes vo vedení periodika stoja: &éfredaktorka prof. PhDr. Danu&a Serafínová, 
CSc., zástupca &éfredaktorky prof. Peter Olek&ák, PhD. a v#konn# redaktor je Imrich Gazda, PhD. Redak$nú radu 
tvoria: doc. PhDr. Samuel Bre$ka, PhD. (Paneurópska vysoká &kola v Bratislave), PhDr. Zuzana Krútka (Slovens-
k# syndikát novinárov), PhDr. Milo& Neme$ek (Zdru"enie vydavate%ov periodickej tla$e), doc. PhDr. Juraj Rus-
nák, CSc. (Pre&ovská univerzita v Pre&ove), doc. PhDr. Jozef Vatrál, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave)  
a doc. PhDr. Ivan +áry, CSc. (Vysoká &kola mana"mentu v Tren$íne/City University of Seattle).21

15 Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991, s. 53. ISBN 80-900514-3-X
16 Ibid., s. 321
17 Pod%a:  Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991, s. 27. ISBN 80-900514-3-X
18 PhDr. Zora Li&ková. Profil pracovníka N,Ú. In: Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990). Bratislava : 1991, s. 48. ISBN 
80-900514-3-X
19 HOLINA, V.: Zmeny novinárskej profesie na Slovensku. In: Otázky "urnalistiky [online]. 1997, $. 2, s. 103 – 114. Dostupné v pdf 
verzii: http://www.aepress.sk/zurnal/full/oz0297c.pdf
20 Zo "ivotopisu profesora Juraja Vojteka poskytnutého  d)a 14. 7. 2009
21 Pod%a Otázky "urnalistiky. Redak$ná rada [online]. [cit. 2010-12-09]. Dostupné na: http://www.otazkyzurnalistiky.
sk/?menu=redakcna_rada
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 Vedecké kolégium predstavujú: Univ. Prof. Dr. Wolfgang Duchkowitsch, Universität Wien, doc. Dr hab. 
Michal Drozdz, Pontifical Academy of Theology, Krakow, prof. Norberto González Gaitano, Pontificia Università 
della Santa Croce, Rím, prof. Owen Johnson, Indiana University, Bloomington, prof. PhDr. Ji/í Pavelka, PhD., 
Masarykova univerzita, Brno, prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa ,afárika v Ko&iciach, prof. 
PaedDr. Ivan Sulík, PhD., Univerzita Kon&tantína Filozofa v Nitre, prof. PhDr. Andrej Tu&er, CSc., Paneurópska 
vysoká &kola v Bratislave, prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a prof. Tadeuzs 
Zas0pa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ru"omberku.22

1.1 Duch novín
Mesa$ník Duch novin bol $asopis pre &túdium novín a starostlivos' o novinárstvo. Vychádzal v rokoch 1928 
–1931. Jeho majite%om, vydavate%om a redaktorom bol Oskar Butter. V Lístkov#ch katalógoch strediska ve-
deck#ch informácií FSV UK Praha je charakterizovan# ako $asopis, ktor# obsahoval mno"stvo samostatn#ch 
$lánkov domácich i zahrani$n#ch autorov, bohatú bibliografiu, monografické $rty z novinárskeho "ivota domáce-
ho i zahrani$ného, úvahy o histórii $eskej a slovenskej "urnalistiky, &tatistické preh%ady, údaje o &túdiu novín 
a novinárstva. Pod%a uvedeného i&lo o $lánkovo bohat# a seriózne spracovávan# $asopis. Bibliografická $lánková 
databáza $asopisu Duch novin bola usporiadaná v dvoch samostatn#ch radoch. Prvá bola abecedno-menná, zachy-
távajúca mená autorov, druhá pod%a predmetov#ch hesiel vyjadrujúcich obsah $lánkov.23

 Spolo$ne s Oskarom Butterom,24 v#znamn#m glosátorom novinovedn#ch bádaní, recenzentom, kri-
tikom, organizátorom novinovedného v#skumu, v#znamn#m predstavite%om nemarxistickej $eskoslovenskej 
sociológie,25 $asopis Duch novin zakladal a vydával V1nceslav ,vihrovsk#.26 Revue Duch novin sa venovala teor-
etick#m otázkam &túdia novinárstva. „Butter sám napísal do tejto revue nieko%ko záva"n#ch &túdií najmä o me-
todológii novinárskeho bádania a zaradenia vedy do sústavy vied. Vo svojich &túdiách vychádzal zo stanoviska 
sociológa.“27 Oskar Butter patril pod%a Jozefa Darmu k najv#raznej&ím a najvyhranenej&ím zjavom medzivoj-
nov#ch snáh o kon&tituovanie vedy o "urnalistike v -eskoslovensku.28

2  Periodiká zaoberajúce sa problematikou rozhlasu

2.1  Rozhlas a televízia OIRT
Medzinárodná rozhlasová a televízna organizácia OIRT vydávala v Prahe od roku 1951 odborn# $asopis Ro-
zhlas a televízia OIRT. Vychádzal dvakrát mesa$ne v náklade nad &tyritisíc v#tla$kov (údaj z roku 1978).29 Na 
&tyridsiatich ôsmich stranách v troch jazykov#ch verziách (rusky, anglicky, francúzsky, s nemeck#m resumé) si 
vymie)ali odborné skúsenosti programoví a technickí pracovníci rozhlasov#ch a televíznych organizácií $lensk#ch 

22 Tam"e
23 Pod%a: Lístkové katalogy st/ediska v1deck#ch informací FSV UK [online]. [cit. 2010-17-07]. Dostupné na: http://katalog.fsv.
cuni.cz/Katalogy.aspx?katkey=060DN.
24 Oskar Butter (25. 1. 1886, Nemeck# Rohovec, Pobo/any). „Od 1. mája 1931 bol poveren# vedením -eskoslovenského generál-
neho konzulátu v Parí"i, kde pôsobil do konca republiky. Pre jeho protifa&istické pokrokové zm#&%anie bol zatknut# gestapom a odvle$en# do 
koncentra$ného tábora v Nemecku, kde zahynul“. In: DARMO, J.: Z dejín a v#skumu "urnalistiky. Bratislava : Novinársky &tudijn# ústav, 1991. 
s.101. ISBN 80-900514-6-4
25 Ako teoretika charakterizuje Jozef Darmo. In: DARMO, J.: Z dejín a v#skumu "urnalistiky. Bratislava : Novinársky &tudijn# ústav, 
1991. s.100. ISBN 80-900514-6-4
26 V1nceslav ,vihrovsk# (25. 7. 1875, Hlinsko, Voly) – 11. 10.1957). Novinár, právnik a druh# predseda -eskoslovenského 
ústavu zahrani$ného v rokoch 1946 – 1949. Politicky sa anga"oval v sociálnej demokracii a propagoval Masarykovu ideu samostatného 
$eskoslovenského &tátu. Stál pri zrode „-eskej dru"iny“, bol $lenom krajanskej organizácie „-eského komitétu v Rusku“, tie" delegát zjazdov 
„Svazu $eskoslovensk#ch spolk2 na Rusi“. Po prvej svetovej vojne bol (1919) $len ukrajinskej diplomatickej misie do -eskoslovenska. V Prahe 
zalo"il novinárskou spolo$nos' „CENTROPRESS“ a ako jej riadite% je zapísan# v registri $lenov -eskoslovenského ústavu zahrani$ného 
(-SÚZ) - dne 20. 12. 1928. In: Portréty osobností. -eské listy [online]. [cit. 2010-17-07]. Dostupné na: http://ceskelisty.czech.cz/cz/ceske-
listy/portrety-osobnosti/venceslav-svihovsky?i=4
27 DARMO, J.: Z dejín a v#skumu "urnalistiky. Bratislava : Novinársky &tudijn# ústav, 1991. s.101. ISBN 80-900514-6-4
28 Ibid., s. 101
29 Pod%a: JACZ, *. a kol.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 417. 65-005-82

krajín OIRT.30,31 Programová $as' priná&ala rozbory nov#ch typov rozhlasov#ch a televíznych programov a ich 
ú$innosti; technická $as' sledovala vedecko-technické novinky v oblasti elektronick#ch médií (s príslu&nou 
bibliografiou).32

2.2 Rozhlas ve sv#te
Odborn# informa$n# bulletin, ktor# vydávalo V#skumné oddelenie -eskoslovenského rozhlasu v Prahe dvakrát 
mesa$ne priná&al na sedemdesiatich stranách s nákladom 350 kusov (údaj je z roku 1978) preklady a materiály zo 
zahrani$nej odbornej tla$e o v#vojov#ch trendoch rozhlasu vo svete, o programov#ch skúsenostiach, perspektí-
vach rozhlasu aj v&eobecne o poslaní a pôsobení médií.33 Obsahoval tie" rubriku Zprávy ze sv1ta a textovú prílohu 
– rozhlasovú hru domácej alebo zahrani$nej proveniencie. Bol ur$en# predov&etk#m rozhlasov#m "urnalistom 
a v#skumníkom.34

2.3 Rozhlasová práce
Vedeck" a odborn" $asopis (kvartálnik) !eskoslovenského rozhlasu
Od roku 1977 vychádzal &tvr'ro$ne v Prahe v rozsahu 100 – 102 strán pri náklade 1 200 v#tla$kov (údaj z roku 
1978). Priná&al teoretické a praktické otázky programovej tvorby, problematiky riadenia v rozhlase, informácie 
a recenzie $asopiseck#ch a kni"n#ch publikácií t#kajúcich sa rozhlasu a novinovedy.35 Priestor v periodiku bol tie" 
venovan# otázkam jazyka a &t#lu, rozhlasovej prognostike, vyu"ívaniu modernej spojovacej a prenosovej techniky 
v programovej tvorbe rozhlasu. Ur$en# bol rozhlasov#m "urnalistom, vedeck#m a odborn#m pracovníkom a ped-
agógom v odbore "urnalistiky.36

3  Periodiká o televíznej tvorbe 
  a v#skume elektronick#ch médií

3.1  Kontakt
Odborn# informa$n# bulletin Odboru v#skumu programov -eskoslovenskej televízie a divákov v Slovenskej 
socialistickej republike (OVPD).Teoretick# mesa$ník37 nazval *udovít F3le polemickou diskusnou tribúnou 
teevíznych pracovníkov o najrôznej&ích problémoch tvorby, realizácie a televízneho pôsobenia.38

 Periodikum vychádzalo od roku 1976 v Bratislave. Na pä'desiatich stranách s nákladom 270 kusov (údaj 
je z roku 1978) boli publikované $lánky, &túdie a v#sledky v#skumov s problematikou teórie, techniky a praxe 
televíznej tvorby.39

30 OIRT, Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (Medzinárodná rozhlasová a televízna organizácia, ktorá 
zdru"ovala 23 rozhlasov#ch a televíznych organizácií (1978). Bola zalo"ená 28. júna 1946 ako OIR v Bruseli, 1949 vystúpili západoeurópske 
rozhlasové in&titúcie z jej zväzku a vytvorili EBU – European Broadcasting Union. OIR pres'ahovala svoje sídlo do Prahy. V roku 1959 prijali do 
organizácie aj televíziu a vytvorili OIRT. In: JACZ, *. a kol.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 315. 65-005-8
31 Na pozícii generálneho tajomníka v rokoch 1956 – 1959 pôsobil v Medzinárodnej rozhlasovej organizácii (OIR) v Prahe docent 
Jozef  Weiser (pozn. autorky).
32 Pod%a: JACZ, *. a kol.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 417. 65-005-82
33 Tam"e, s. 418
34 Pod%a: JACZ, *. a kol.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 417. 65-005-82
35 Tam"e, s. 418
36 Pod%a: JACZ, *. a kol.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 418. 65-005-82
37 Ocenen# osobitnou cenou v internej televíznej sú'a"i za roky 1982 – 1983 za zv#&enie politickej, teoretickej a odbornej úrovne 
na pomoc televíznej praxi. In: F4LE, *.: Televízia v zrkadle sociológie. In: MARKO, M.: Interdisciplíny na pomoc televíznej praxi. Bratislava : 
Odbor v#skumu programov -ST a divákov v SSR. 1984. s. 10
38 F4LE, *.: Televízia v zrkadle sociológie. In: MARKO, M.: Interdisciplíny na pomoc televíznej praxi. Bratislava : Odbor v#skumu 
programov -ST a divákov v SSR. 1984. s. 10
39 JACZ, *. a kol.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 418. 65-005-82
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 V Kontakte boli uverej)ované v#sledky v#skumov, ktoré vznikali na báze spolupráce s Novinárskym 
&tudijn#m ústavom (Vlasta Záchejová, Igor Bohá$: Televízne noviny - v#znamn# zdroj názorovej politickej in-
formácie, 1976; Samuel Bre$ka – Eva Ferejová: Televízna publicistika a publikum, 1977 alebo v#skumy Samuela 
Bre$ku: Televízia a jej vplyv na spôsob "ivota a K základn#m v#chodiskám a prístupom skúmania ú$inkov masovej 
komunikácie)40 a s Ústavom teórie a praxe "urnalistiky pri Katedre "urnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského ako podklad pre expertízu k formám a metódam zvy&ovania ú$inku médií.41 Kontakt bol ur$en# 
vedeck#m a pedagogick#m pracovníkom aj novinárom.

3.2 Televizní tvorba
Vedeck# a odborn# $asopis (kvartálnik) pre teóriu a kritiku. Vydával ho Odbor v#skumu programov 
-eskoslovenskej televízie a divákov -eskej socialistickej republiky. Od roku 1966 vychádzal v Prahe na 130 
stranách s pravideln#mi rubrikami (teória, úvahy, prax, rozhovor, kritika, recenzie, glosy, s nákladom 800 kusov 
(údaj je z roku 1978). 

4  Odborné periodiká 
  -eskoslovenského syndikátu novinárov

4.1  Noviná%
-asopis za$al vychádza' na základe rozhodnutia prijatého na 1. zjazde Zväzu $eskoslovensk#ch novinárov v roku 
1949 pod názvom -eskoslovensk# noviná/42 ako náhrada Vestníka $eskoslovensk#ch novinárov.43

 Od 1. januára 1966 do konca roku 1989 vychádzal pod názvom Noviná/ ako $asopis pre prax a teóriu 
novinárskej práce. Obsahovo sa zameriaval na zov&eobec)ovanie v#sledkov práce novinárov v tla$i rozhlase  
a televízii, získavanie teoretick#ch novinárskych materiálov zo zahrani$ia, uverej)ovanie materiálov z histórie 
$eskoslovensk#ch aj zahrani$n#ch printov#ch médií a pozornos' kládol aj na informácie o $innosti novinárskeho 
zväzu. Na sklonku roka 1989 $asopis zanikol.44

 Mesa$ník pre prax a teóriu novinárskej práce mal tie" samostatn# edi$n# rad Se&ity noviná/e – záujmov# 
a odborn# $asopis vychádzal v Prahe (32 strán, v roku 1978 náklad 6500 kusov).45

4.2 Noviná%sk" sborník
Teoretick# $asopis Novinárskeho &tudijného ústavu v Prahe. Vychádzal 6-krát ro$ne po$as obdobia rokov 1956  
a" 1965. V roku 1966 ho nahradil teoretick# $asopis Se&ity noviná/e.46 Spoluzakladate%om a zodpovedn#m 
redaktorom teoretického $asopisu Novinársky zborník bol Vladimír +abkay.47,48

40 MARKO, M.: Interdisciplíny na pomoc televíznej praxi. Bratislava : Odbor v#skumu programov -ST a divákov v SSR. 1984. s. 214
41 Tam"e, s. 215
42 -eskoslovensk# noviná/. O jeho vydávaní sa rozhodlo na 1. zjazde Zväzu $eskoslovensk#ch novinárov v roku 1949 ako 
pokra$ovanie predchodcu, $asopisu V1stník $eskoslovensk#ch noviná/2. Spo$iatku vychádzal ako dvojt#"denník, neskôr ako mesa$ník. Názov 
-eskoslovensk# noviná/ mal do konca roku 1965. Potom sa „spojil“ s teoretick#m &tvr'ro$níkom zru&eného Novinárskeho &tudijného ústavu 
Noviná/sk# sborník.
43 V1stník $eskoslovensk#ch noviná/, vydávan# Syndikátom $eskoslovensk#ch novináov ako mesa$ník (1927 - 1934). Od januára 
1935 vychádzal vestník pod názvom Tisk, noviny a noviná/i-V1stník $eskoslovensk#ch noviná/2, od októbra 1935 sa názov zmenil na Tisk 
a politika-V1stník $eskoslovensk#ch noviná/2 a od septembra 1937 pod názvom Tisk a noviná/i - V1stník $eskoslovensk#ch noviná/2. Po 2. 
svetovej vojne sa vydávanie obnovilo v roku 1947 pod názvom V1stník Svazu $eskoslovensk#ch noviná/2. V roku 1949 na) nadviazal $asopis 
-eskoslovensk# noviná/. Pod%a: Digitální knihovna st/ediska v1deck#ch informací [online]. [cit.2010-17-07]. Dostupné na:  http://katalog.fsv.
cuni.cz/DigitalniKnihovna/
44 Pod%a: Digitální knihovna st/ediska v1deck#ch informací [online]. [cit.2010-17-07]. Dostupné na:  http://katalog.fsv.cuni.cz/
DigitalniKnihovna/
45 JACZ,  *. a kol: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 299. 02/76.  65-005-82
46 http://katalog.fsv.cuni.cz/DigitalniKnihovna/
47 +abkay, Vladimír. Literárne informa$né centrum [online]. [cit. 2010-17-08]. Dostupné na: http://www.litcentrum.sk/18901
48 Vladimír +abkay (11. 3. 1922, +ilina – 27. 5. 1990, Bratislava), absolvent práva (1944) Právnickej fakulty Slovenskej univerzity 

4.3 Se&ity noviná%e 
Teoretick# novinársky $asopis – kvartálnik, vydávan# od roku 1967 do roku 1989 -eskoslovensk#m zväzom 
novinárov v Prahe v nakladate%stve Noviná/. Od roku 1966 mesa$ník. -asopis Noviná/ vydáva samostatn# edi$n# 
rad Se&ity noviná/e. Se&ity noviná/e vychádzali &tyrikrát ro$ne, na dvesto stranách, v objeme dve tisíc v#tla$kov 
(náklad z roku 1978).49

 Priná&al obsiahle $lánky o novinárskej práci a mal ambíciu "urnalistov vzdeláva'. Zameriaval sa preto na 
hlb&ie teoretické a metodické state a novinársku bibliografiu. Bibliografická $lánková databáza bola usporiadaná 
pod%a autorského menného zoznamu a zárove) existoval zoznam predmetov#ch hesiel na základe obsahu príspe-
vkov.50 ,túdie a $lánky boli publikované v $eskom a slovenskom jazyku, resumé v jazyku ruskom alebo nemeckom. 
Okrem zamerania na problematiku foriem a ú$innosti prostriedkov masovej komunikácie sa $asopis sústre(oval 
na uverejnenie tém súvisiacich s tvorbou "urnalistick#ch celkov a prejavov. Taktie" boli v )om publikované por-
tréty v#znamn#ch novinárskych osobností, rovnako uká"ky diplomov#ch a dizerta$n#ch prác.51

4.4 Tisk a noviná%i
Vestník $eskoslovensk#ch novinárov. Orgán Syndikátu $eskoslovensk#ch novinárov. Vychádzal od roku 1937 do 
roku 1939, vydávan# Syndikátom $eskoslovensk#ch novinárov v Prahe. V roku 1939 sa z neho stal Zpravodaj-
sk# list národní noviná/ské organizace. V tejto podobe vychádzal do roku 1942.52 Syndikát $eskoslovensk#ch 
novinárov vydával v roku 1927 V1stník $eskoslovensk#ch  noviná/2, ktor# pokra$oval od roku 1935 ako Tisk 
a politika.

4.5 Fórum
Bulletin, mesa$ník Slovenského syndikátu novinárov. Odborn# $asopis, ktor# poskytuje priestor nielen teore-
tick#m úvahám, ale slú"i aj na informovanie odbornej verejnosti o aktuálnych udalostiach a aktivitách, pomáha 
orientova' sa v legislatívnej rovine a právnych normách a zákonoch t#kajúcich sa novinárskej profesie. Príspevky, 
ktoré autori v mesa$níku uverej)ujú súvisia so zvy&ovaním vedomostnej základne o "urnalistickej a mediálnej 
problematike. Pdf verzia jednotliv#ch $ísel je sprístupnená (od roku 2005) aj na internete, na webovej stránke 
Slovenského syndikátu novinárov.

5 In&titucionalizácia vedy a v#skumu
 „Prv#m krokom in&titucionalizácie vedecko-v#skumnej základne v mediálnej sfére bolo vytvorenie Ka-
tedry "urnalistiky FiF UK v Bratislave v roku 1953. Aj zárodok v#skumného pracoviska -s. rozhlasu v Bratislave 
vznikol v roku 1953 (ako metodick# kabinet), ale $innos' Metodicko-v#skumného kabinetu sa datuje od roku 
1961, kedy bolo toto pracovisko dobudované aj personálne a roz&írilo sféry svojej $innosti. U" vtedy sa vytvárali 
zárodky dodnes dobre známej v#skumnej agentúry MVK, ktorú po odchode z rozhlasu nahradil Odbor mediál-
neho v#skumu SRo. Mohli by sme sem zaradi' aj vznik Odboru v#skumu programov -ST a divákov SSR (OVPD), 
resp. v#skumného pracoviska Slovenskej televízie  pod rôznymi názvami, ale podstatn#m pre celkov# rozvoj 
mediálneho v#skumu na Slovensku bolo zalo"enie Novinárskeho &tudijného ústavu.“53

v Bratislave, neskôr prv# tajomník vyslanectva -SR v Sofii (1945 – 1949) tie" pracovník národohospodárskej sekcie Ministerstva zahrani$n#ch 
vecí -SR v Prahe. V -eskoslovenskom rozhlase pôsobil v rokoch 1951 – 1954. V Novinárskom &tudijnom ústave bol v období 1957 – 1964 
zástupcom riadite%a. Od roku 1964 do 1978 vedúci zahrani$ného odboru Zväzu slov. spisovate%ov a &éfredaktor t#"denníka Sloboda (1979 – 
1987). Pod%a: +abkay, Vladimír. Literárne informa$né centrum [online]. [cit. 2010-17-08]. Dostupné na: http://www.litcentrum.sk/18901, 
Pod%a: Novinársky &tudijn# ústav Bratislava (1955 – 1990), Bratislava: 1991, s. 33. ISBN 80-900514-3-X
49 JACZ, *.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 428. 65-005-82
50 http://katalog.fsv.cuni.cz/Katalogy.aspx?katkey=070SN
51 JACZ, *.: Malá encyklopédia "urnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 428. 65-005-82
52 http://katalog.fsv.cuni.cz/DigitalniKnihovna/
53 BRE-KA, S.: Médiá ako predmet interdisciplinárneho v#skumu. In: Otázky "urnalistiky 1 – 2/2006. s. 83
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 Prvé teoretické práce o televízii, televíznej tvorbe a &pecifikách, "ánroch a ná$rtoch z histórie televízie 
zo sveta i u nás vznikali sú$asne s praxou. Médium prinieslo i prv#ch teoretikov z radov organizátorov televíznej 
tvorby. RSDr. *udovít Füle54 v úvode knihy Milo&a Marka o konspektn#ch a bibliografick#ch ná$rtoch k formova-
niu teórie televíznej tvorby a jej komunikácie Interdisciplíny na pomoc televíznej praxi vymenúva organizátorov 
televíznej tvorby (s dobovou terminológiou) SSR ako prv#ch teoretikov, medzi in#mi aj Jána Ko&$u, Ivana Králika, 
Ivana Stadtruckera, Máriu Lú$anovú, Jána Slováka a tie" Igora Ciela.55

 V#skum televíznej tvorby a formátov bol, ako uvádza *udovit Füle: „poslaním Odboru v#skumu program-
ov -ST a divákov v SSR (OVPD) v Bratislave a Odboru v#skumu programov -ST a divákov v -SR v Prahe“.56 
A ako pokra$uje (alej: „V Prahe vychádza teoretick# &tvr'ro$ník Televizní tvorba. Osobitn#m po$inom bolo vy-
danie Televízneho v#kladového slovníka (OVPD Praha, 1978).“57 Na Slovensku zase  priestor diskusnej tribúny 
o problémoch televíznej tvorby a televízneho pôsobenia poskytoval mesa$ník Kontakt. Preklady zo zahrani$nej 
literatúry boli publikované v rámci edície Teória televíznej tvorby. 

Kon&tatovanie odborníkov namiesto záveru
 „Najv#znamnej&ie pracovisko interdisciplinárneho skúmania "urnalistiky a masovej komunikácie – 
Novinársky &tudijn# ústav – bol zru&en# v roku 2000. V sú$asnosti neexistuje v#skumné pracovisko, v rámci 
ktorého by sa dominantne rozvíjal psychologick# v#skum médií. V#skumné pracoviská v Slovenskom rozhlase 
a v Slovenskej televízii sa ru&ili $i minimalizovali spolu so zmenou ich obsahového zamerania.“58
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