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Postoje k národu

NAMIESTO ÚVODU

Po dlhšom uvažovaní a presviedčaní priateľov a kolegov som 
sa rozhodol, že prijmem ich výzvu a pokúsim sa zozbierať a spra-
covať fakty i ešte stále veľmi živé spomienky na obdobie vzniku 
novinárskej organizácie, ktorá stále pri kolíske zrodu samostat-
nej republiky. Dnes sa to mnohým, najmä mladým redaktorom 
môže zdať jednoduché a hádam aj bezproblémové. No vtedy to 
bol – bez zveličovania ba doslova – boj za samostatnosť a pre-
dovšetkým pravdivý obraz Slovenska u nás doma i vo svete.

Preto som sa rozhodol pripomenúť obdobie, keď Združenie 
slovenských novinárov prispelo k presadzovaniu a napokon aj 
zrodu našej štátnej suverenity. Osobitne novinárom, ale iste-
že, aj ďalším čitateľom ponúkam skromnú a rozsahom neveľkú 
knižku. Bol by som potešený, keby upútala nielen žurnalistov, 
ale aj ľudí, ktorí na začiatku deväťdesiatych rokov minulého 
storočia sledovali a podporovali rozdelenie novinárskej obce na 
Slovensku. Nájdete v nej malé svedectvo o vývoji na slovenskej 
žurnalistickej scéne od roku 1991 až po tieto jesenné dni roku 
2006. V jednotlivých kapitolkách sa stretnete s prierezom akti-
vít, zmienok o významných úspechoch, ale aj o páde novinárskej 
organizácie dominantne spätej s postojmi k národu a štátu. Je 
veľmi dôležité, že program Združenia slovenských novinárov 
ďalej presadzovala Únia slovenských novinárov-seniorov a že 
dnes je v centre pozornosti Únie slovenských novinárov.

Táto práca je len malým dokumentom či kronikou existencie, 
činnosti a plodov práce členov Klubu Za pravdivý obraz Slovenska 
a spomínaných novinárskych organizácií. Predovšetkým o tom 
sú jednotlivé kapitolky, doplnené fotografiami, z ktorých viaceré 
majú už historicko-dokumentárnu hodnotu.

Základom knihy sú moje osobné skúsenosti a poznatky, ktoré 
som nadobudol vo funkcii podpredsedu a výkonného podpred-



sedu ZSN v rokoch 1992 až 1997, ako aj na poste podpredsedu 
a neskôr predsedu Únie slovenských novinárov – seniorov či vo 
funkcii predsedu Únie slovenských novinárov. 

Pri písaní som použil dokumenty týkajúce sa činnosti v týchto 
novinárskych organizáciách – ako poznámky a záznamy z rôz-
nych rokovaní, seminárov a snemov, ale aj viaceré články, ktoré 
som publikoval v novinách Všestranný informačný servis, Politika 
a Slovenský rozhľad. Okrem čísiel a faktov nájdete v tejto publi-
kácii aj ocenenia úsilia tých novinárov a publicistov, ktorým osud 
Slovenskej republiky a jej občanov nikdy nebol a ani dnes nie je 
ľahostajný. Knižka má vzhľadom na finančné možnosti, pochopi-
teľne, obmedzený rozsah. Nemôže teda vyčerpávajúco obsiah-
nuť celý vývojový proces zrodu a činnosti našich novinárskych 
organizácií ani podrobnejšie charakterizovať všetky novinárke 
osobnosti, ktoré prispeli a prispievajú k zvyšovaniu sebavedomia 
a hrdosti slovenského národa žijúceho v samom srdci Európy. 

Napriek tomu som sa usiloval čo najvernejšie priblížiť dob-
rovoľnú a vzácnu prácu ľudí pôsobiacich v troch novinárskych 
organizáciách a to s cieľom: aby aspoň malá časť výsledkov tejto 
činnosti sa premenila na trvalý dokument o čase, ktorý sme sa aj 
v našej novinárskej obci snažili prežiť činorodo, užitočne, zmys-
luplne, a predovšetkým na prospech vlasti. Pre mňa ako autora 
to bola totiž najväčšia inšpirácia a výzva.

Veľmi dobre si uvedomuje, že z veľkého množstva rôznych 
dostupných faktov a dokumentov som zaznamenal len menšiu 
časť. Niektorých som sa iba dotkol a mnohé skutočnosti ostali 
nedopovedané. Aj preto táto skromná knižka nemá ambíciu lite-
ratúry faktu.

Budem veľmi rád, a zaiste v tom neostanem osamotený, ak 
v budúcnosti niekto iný napíše na túto tému vyčerpávajúcej-
šie a hodnotnejšie dielo. Novinárska obec na Slovenku, ktorú 
postoje k národu rozdelili si to zaslúži.

Autor
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Za zvrchované Slovensko a jeho pravdivý obraz
Privykli sme si na samostatné Slovensko aj na jeho problémy i starosti. 

Postupne zabúdame na neprajnosť, názorovú roztrieštenosť politikov vládnej 
moci pôsobiacej v rokoch 1990 - 1992. Zabúdame na ťažkosti sprevádzajú-
ce vznik Slovenskej republiky a prvé roky jej existencie.

Zabúdame na tých, ktorí pred 15 rokmi odvážne, s patričnou dávkou 
sebavedomia a presvedčenia o spravodlivom boji, cieľavedome, kultúrnym 
spôsobom a zákonnými cestami presadzovali samostatnosť Slovenskej 
republiky. Prostredníctvom memoránd, deklarácií, stanovísk, výziev, analýz 
a komentárov burcovali na rôznych úrovniach za našu štátnu suverenitu.

Spisovatelia, novinári, publicisti, právnici, učitelia aj ekonómovia písali 
odborné štúdie, úvahy a rôzne články.

Ich autorom, skutočným Slovákom, išlo o spravodlivosť voči slovenskému 
národu a o jeho jasnú a jednoznačnú perspektívu.

Ich zásluhou väčšina občanov pomerne rýchlo nadobudla presvedčenie, 
že kým nepresadí svoje zvrchované právo na sebaurčenie a nebude vyhlá-
sená v čo najkratšom čase štátna suverenita, Slovensko bude možno na 
dlhé roky iba etnickou skupinou ľudí vo vlastnej krajine.

K takémuto presvedčeniu mierou vrchovatou prispela aj časť novinárskej 
obce, ktorá sa rozhodla v súvislosti s bojom o samostatnosť písať pravdu 
o skutočných pomeroch, v ekonomike, kultúre, školstve, histórii a o skutoč-
nom živote i túžbach Slovákov žijúcich v česko-slovenskej federácii.

Napriek pomerne malému priestoru na mediálnom trhu, ktorý inak ovládla 
početná skupina neprajníkov slovenskej štátnosti, dokázala povzbudzovať 
a správnym smerom orientovať slovenský národ na jeho ceste za samo-
statné Slovensko. Nebolo to ľahké ani jednoduché. Protislovenskí novinári 
a politici šírili nepravdu a lož o skutočných pomeroch na Slovensku. 

Klamstvom ovplyvňovali verejnú mienku. Konali bezohľadne, agresívne, 
znevažovali Slovákov nielen doma, ale aj v zahraničí.

K tomu prispievali najmä signatári a protagonisti akcie Za spoločný štát, 
apriórne odmietali každý krok smerujúci k nezávislosti Slovenska ku ktorým 
okrem iných patrili Ernest Valko, Vladimír Savčinský, Katarína Závacká, Milan 
Šutovec, Peter Tatár, Miroslav Kusý, Ladislav Snopko, Martin Porubjak, Ján 
Holčík, Ivan Mikloš, Ján Pišút a Soňa Čechová. Všetci dostávali veľký priestor 
v médiách, ktoré ich protislovenské postoje všemožne podporovali.

Na opačnej strane pevne stáli iniciátori VÝZVY ZA ZVRCHOVANÉ 
SLOVENSKO pod ktorú sa okrem iných podpísali: P. Brňák, J. Budaj, J. 
Cuper, L. Deák, J. Darmo, V. Droppa, A. Ferko, J. Ferko, J. Handžárik, 
V. Horňáček, A. Hykisch, I. Gazdík, R. Kaliský, G. Kaliská, M. Kováč, V. 
Kompánek, Z. B. Kuľhavý, M. Kňažko, B. Kunc, A. Kráľ, J. Magala, J. 
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Markuš, V. Mečiar, J. Mihalík, A. Mrázek, V. Ondruš, J. Prokeš, B. Piatko, V. 
Repka, J. Rezník, D. Slobodník, P. Škultéty, M. Tkáč, T. Uhríková, J. Uhrík, 
P. Valo. Ďalej výzvu podpísali: J. Bobák, Ľ. Jurík, Š. Kvietik, D. Machala, V. 
Šikula, P. Štrelinger, R. Zelenay.

Čas potvrdil na ktorej strane 
bola pravda. Spravodlivošť zvíťazi-
la. Prispeli k nej mnohí. Významné 
miesto patrí novinárom združe-
ným v Klube Za pravdivý obraz 
Slovenska.

Najväčší kus hodnotnej práce 
vykonal bez zveličovania spiso-
vateľ a publicista Roman Kaliský. 
Svojou novinárskou tvorbou 
získal na svoju stranu pomerne 
veľký počet redaktorov ochot-
ných ostrým perom bojovať za 
oprávnené požiadavky Slovákov. 
Z veľkého množstva jeho hodnot-
ných článkov a komentárov som 
vybral len niekoľko mimoriadne 
vzácnych a pre pamäť potrebných 
i užitočných myšlienok. 

... Nie je pre nás nijakou novinou, že západnému svetu je naozaj 
srdečne jedno, či ako národ pretrváme alebo zmizneme. Vieme to už 
dávno. Vieme to už prinajmenšom od čias Ľudovíta Štúra, na ktorého 
hromžili, že v rokoch 1848-1849 v mene európskeho pokroku neuškrtil 
vlastný národ, lebo v habsburskej ríši mali s reakčnými triedami zahynúť 
aj reakčné národy. Vieme to z čias najtuhšej maďarizácie, keď hlasy 
jedného-dvoch európskych humanistov na našu záchranu ostali hlasmi 
volajúcich na púšti. Vieme to aj z čias Mníchova, keď západnému (ale 
aj východnému) svetu bolo srdečne jedno, čo bude nielen so Slovákmi, 
ale s celou ČSR, ináč nie neprávom nazývanou aj ostrovom demokra-
cie v strednej Európe. A napokon sme zažili, že tomu západnému, teda 
kultúrnemu svetu to bolo srdečne jedno, keď nás prišla zadláviť veľmoc 
z východu. A nebol mu už kedysi dávnejšie srdečne ľahostajný aj osud 
miliónov Arménov povraždených Turkmi v priebehu prvej svetovej vojny? 
Mohol by som pokračovať až do dneška, ale radšej prestanem. Máme 
teda k dispozícii dosť vlastných i cudzích skúseností, ktoré nám hovoria, 
že na nikoho sa spoliehať nemôžeme. Iba na seba samých a na božiu 

Publicisti Roman Kaliský a Peter Štre
linger počas tlačovej besedy KLUBU 
ZA PRAVDIVÝ OBRAZ SLOVENSKA.
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prozreteľnosť, skrze ktorú sme tu a musíme tu vytrvať. Taký je už náš 
údel.

Vážnejšia je už výstraha Borisa F. Lazara, zrejme dobre zorientované-
ho, že Západ nestrpí dlhodobé ohnisko napätia v strednej Európe. Keď 
nestrpí, zrejme ho bude treba zlikvidovať alebo inak spacifikovať. Ak 
nepomôže poštrngávanie mešcom (a to ešte ktovie, čo je v ňom), tak 
aspoň nejaký ten kus zo Slovenska odrezať a bude pokoj.

Už sa raz tak stalo. Viedenskú arbitráž máme v živej pamäti. Vzali, ale 
museli vrátiť. Ale tá hrozba, to vydieranie neprestáva visieť nad nami.

Profesor Vámbéry si o rozhovoroch s Benešom roku 1943 v New Yorku 
poznamenal: „V otázke hraníc Beneš rozvádzal, že po porážke nepriate-
ľa sa musia najprv späť postaviť staré hranice. Na druhej strane však, 
po demokratickom pretvorení Maďarska, sa situácia zmení a toto nové 
Maďarsko aj v tejto otázke nájde pochopenie u ČSR.“ (Dokumenty z his-
torie československej politiky 1936-43 – Acta occupationis Bohemiae et 
Moraviae; Academia, Praha 1966).

Maďarsko je už demokraticky pretvorené... Minúta ticha za Trianom... 
Budapešť si lepšie rozumie s Prahou ako s Bratislavou... Po Európe sa 
hauzíruje s regiónmi... Nápad rozdeliť Slovensko na dve akési spolko-
vé krajiny nie je až taký komický... Niekto sa zahľadí na mapu, zoberie 
ceruzku a podľa dvadsaťpercentného menšinového princípu platného 
jazykového zákona zakreslí hranicu. Najprv autonómnej oblasti. A my sa 
budeme čudovať, ako sa jeden bod zákona, ten Archimedov, zmenil na 
lomenú čiaru. ROMAN KALISKÝ,

(LITERÁRNY TÝŽDENNÍK 49/1990)

Predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško od radosti, že 
vlasť, totiž federácia, je zachránená, prejaviac uspokojenie nad tým, že 
Federálne zhromaždenie pri prerokovaní ústavného kompetenčného 
zákona si vzalo k srdcu slová prezidenta Havla a počínalo si ako jediný 
suverén v štáte od Ašu až po Ubľu, precítiac úľavu z toho, že slovenská 
politická reprezentácia sa očistila od podozrenia z nevery či aspoň 
v kútiku srdca zamýšľanej vzbury, nevediac zrejme odrazu, ako inakšie 
čo najúprimnejšie a zároveň čo najsvojskejšie vyjadriť pocit uvoľnenia, 
pozval všetkých poslancov Federálneho zhromaždenia na bryndzové 
halušky. Írečitý politický počin, to treba uznať. A to som si ešte k tomu 
pribásnil obraz, že sa halušková hostina veľkého zbratania odohrá až 
niekedy začiatkom leta na zakvitnutých lúkách (darmo, niet nad májovú 
bryndzu) za zborového spevu Hej, pod Krivaňom!

Odohralo sa to však na moje veľké sklamanie oveľa skôr v prozaicko-
-pracovnom prostredí pražského parlamentu, i keď verím, že nielen boro-
vička, kyslé mlieko a bryndza, ale dokonca aj zemiaky boli rýdzo sloven-

Postoje k národu
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ské. Zrejme to zohral svoju úlohu veľmi dôležitý faktor času. Veď v máji, 
júni sú staré zemiaky v dnešných časoch nanič, ak vôbec nejaké sú, 
nové sú zas samá voda, na halušky nesúce. No najmä a predovšetkým: 
ktovie či by potom na tú hostinu bola ešte všeobecná chuť. A tak je vlast-
né dobre, že slovenské halušky už prešli federálnymi žalúdkami.

Ale nedajme sa zato pomýliť, že je už po hostine, lebo hlavný chod má 
ešte len prísť. Šéfkuchár bol už oslovený. Známy Jiří Hanák spolu s Ja-
roslavom Veisom v Lidových novinách označili návrh kompetenčného 
zákona za horúcu kašu, do ktorej však federálny parlament tak mocne 
zadúchal, že ju premenil na studené predjedlo. K tomuto výkonu, hodné-
mu rozprávkového koňa, ho však „musel probudiť – po kolikáte už opět 
v roli demiurga – prezident“. A ako bude vyzerať hlavný chod? „Hlavním 
chodem bude už nová ústava. Federální poslanci bděte, ať skutečnými 
šéfkuchaři jste odedneška jen vy a nikdo jiný!“ Až do takejto priam fučí-
kovsky znejúcej výzvy vyústila – hradná axióma, že „federální poslanci 
jsou tím nejvyšším zákonodárním sborem, jemuž byly přidány pravomoci 
všech občanu federace. Myšlenka, že republiky ponechávají nějaké 
kompetence federaci je naprosto protismyslná, naopak, ona přenecháva 
určité kompetence republikám!“

A máme to opäť ako na dlani: nijaká autentická či originálna federácia 
(aj tieto adjektíva sa napokon dajú vyložiť všelijako), ale starý centraliz-
mus pod federálnou nálepkou. ROMAN KALISKÝ,

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK 5/1991

Pamätáte sa ešte na 11. marec 1991? Predjarný deň bol sivý, vlhký, 
ale preplnené Námestie SNP v Bratislave svietilo nádejou a odhodlaním. 
Také bolo, búrlivé a dôstojné zároveň, prvé celonárodné zhromaždenie 
za prijatie Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky.

Nasledovali ďalšie: v Martine, v Komárne, prišiel 19. september 1991. 
Na tom istom námestí v Bratislave na podnet iniciatívy Za zvrchované 
Slovensko si pred tvárou desaťtisícov podali a nad hlavy zdvihli ruky 
osobnosti, ktoré mohla spojiť opäť len jediná myšlienka: suverénna 
Slovenská republika ako subjekt medzinárodného práva.

A ohlas, výsledok? Zúrivá protislovenská kampaň, takpovediac na naj-
vyššej úrovni, najmä vo federálnych masovokomunikačných prostried-
koch (aj za naše dane!), ktorej boli vystavené jednotlivé osobnosti, 
skupiny, iniciatívy, ba i národ ako taký. To sa napokon dalo predvídať. Ale 
čo Slovenská národná rada a vláda SR? Mlčali. No keby boli aspoň len 
mlčali! Ale SNR, jej koalično-együtelléšska väčšina trikrát zmietla zo stola 
tému slovenskej zvrchovanosti (vôbec možnosť diskutovať o nej v plé-
ne!) či v podobe politickej deklarácie alebo ústavného zákona. Vláda SR 
v októbri minulého roka takisto zamietla návrh ústavného zákona o štát-
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nej suverenite Slovenskej republiky, jej vlajke a pečati.
Ostali sme jediným národom v Európe a istotne aj v celom svete, ktorý 

sa uplatnenia svojho práva na sebaurčenie musí domáhať nielen v kon-
frontácii s centrálnou mocou, ale aj proti parlamentu a vlastnej vláde.

ROMAN KALISKÝ,
KORIDOR, marec 1992

...Toto mala byť pôvodne úvaha, bilancujúca slovenský politický život, 
slovenský národný pohyb uplynulom roku 1991, jeho zdvihy i poklesy, 
jeho nádeje i sklamania. Ten rok 1991, ktorý sa číta rovnako zľava dopra-
va i sprava doľava, mal byť magickým rokom slovenského národa. Mnohí 
ľudia verili a veria v skrytú, osudovú moc čísel, keď sa navyše vyskytne 
taký dátum, ako 19. september 1991. Vtedy sa totiž (na 143. výročie 
ustanovenia hurbanovskej Slovenskej národnej rady) konalo na námestí 
SNP v Bratislave veľké celoslovenské zhromaždenie na podporu výzvy, 
ktorú vydala občianska iniciatíva Za zvrchované Slovensko. No kalendár-
ny rok 1991 sa skončil a účinok magického čísla sa očividne nedostavil. 
Slovensko naďalej ostáva utajené v nesvojprávnom a nerovnoprávnom 
postavení v štáte, ktorý sa nazýva federatívny.

Príčiny, pre ktoré sa tak stalo, však netkvejú v tom, že by bola zlyhala 
mágia. Zlyhala slovenská politika, konkrétnejšie: Slovenská národná rada 
a vláda Slovenskej republiky, ktorým sa ustavičným kľúčkovaním, vyhýba-
ním a odkladaním toho, čo sa aj tak nebude dať donekonečna odkladať, 
totiž vyhlásenia štátnej suverenity Slovenskej republiky, podarilo sloven-
skú verejnosť postupne unaviť a zneistiť. A to si vyžaduje hlbšiu analýzu 
so širokým spoločenským záberom... ROMAN KALISKÝ,

Slovenské národné noviny 5/1992

Slová z pera Romana Kaliského jednoznačne dokumentujú jeho 
aktívne mysliteľské aj organizačné pôsobenie v spoločensko-politic-
kej a kultúrnej oblasti v rokoch 1990 - 1992. Významne prispeli k hľa-
daniu pravdy o Slovensku a o ľuďoch žijúcich na jeho území.

Život však išiel ďalej. Čo svojho času bolo biele, už nebolo cel-
kom biele, čo bolo tmavšie ako čierna diera, už dávno o Slovensku 
neplatí a neplatilo ani vtedy, keď boj o samostatnosť vrcholil. Dnes je 
Slovensko samostatná krajina, o budúcnosti ktorej vyše osem rokov 
rozhodovali práve tí, čo ju nechceli.

No ľudská pamäť napriek nášmu pretechnizovanému veku pracuje 
našťastie spoľahlivo. Pamätá, kto bol kto, najmä v radoch novinárskej 
obce, ktorú v októbri 1992 neprajníci slovenskej štátnosti definitívne 
rozdelili. Vzniklo Združenie slovenských novinárov. A tak sa novinár-
ska obec rozdelila.
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NOVINÁRSKA OBEC SA ZAČALA DELIŤ
Už 15 rokov uplynulo od chvíle, keď sa novinárska obec rozdelila. Práve 

rok 1991 priniesol pre politicky, spoločensky a kultúrny život v našej krajine 
výrazný a mnohostranný národný pohyb. S ním prišli veľké nádeje, ale aj 
mnohé sklamania. Väčšina ľudí síce verila, že nespravodlivé a nerovnopráv-
ne postavenie Slovenska vo federálnom štáte sa v krátkom čase zmení 
k lepšiemu, lenže situácia nebola vôbec jednoduchá. Na politickej scéne, 
ale aj v širokej verejnosti sa viedli najrozmanitejšie, neraz veľmi razantné 
a ostré diskusie. Aktuálna ale zložitá problematika vzniku samostatného 
štátu rozdelila spoločnosť a teda aj novinárov. Na tých čo chceli svoju 
republiku a tých, ktorí na politikoch, občanoch a novinároch presadzujúcich 
myšlienku a program vlastného štátu nevideli nič pozitívne a všetko priam 
arogantne odmietali. Odmietali všetko, čo sa týkalo národného cítenia. 
Svoje postoje nezmenili ani napriek tomu, že väčšina Slovákov chcela svoju 
republiku. Na svojich pozíciách zotrvali dokonca aj potom, keď sa v Brati-
slave 19. septembra 1991 na veľkom zhromaždení stretli občania a politici 
z celého Slovenska medzi ktorými nechýbal ani Vladimír Mečiar, a podporili 
výzvu, ktorú vydala občianska iniciatíva Za zvrchované Slovensko.

Je zarmucujúce, že vláda a Slovenská národná rada naďalej nahrá-
vali neprajníkom slovenskej štátnosti a odkladali vyhlásenie štátnej 
suverenity SR čím celkom prirodzene zneisťovali slovenskú verejnosť 
a tlačili ju do apatie. 

„Podporu našli predovšetkým v radoch tých novinárov, ktorí sa žurna-
listicky vyliahli v hniezde normalizácie. Na ich čele boli Július Gembický, 
Marián Leško a Ján Füle. Viacerí písali na protislovenskú nôtu, nenávist-
ne, tendenčne a neobjektívne,“ napísal publicista Ján Smolec v denníku 
Republika.

„Do popredia sa dostalo dovtedy dosť neuznaných, ale zvyčajne aj 
málo schopných žurnalistov, ktorí obsadili uvoľnené pozície. Taktiež aj 
priestor na publikovanie, a odrazu bolo viac príležitosti, než novinárov. 
Komentátormi politickej scény sa stali deti, bez erudície a skúsenosti, 
zato s veľkou chuťou vyniknúť,“ napísala Eva Zelenayová vo svojej knihe 
Deformácie a deformátori. 

Viacerí mladí redaktori robili tak preto, lebo ich niekto – možno 
za judašský groš – viedol k presvedčeniu, že permanentne dezinfor-
movaný národ sa v osudných chvíľach vždy ťažko rozhoduje. Keď sa 
ohováranie a znevažovanie všetkého slovenského a tých čo bojovali 
za pravdu, etiku, spravodlivosť a novinársku slušnosť, dostalo takmer 
na program dňa, mnoho slovenských žurnalistov, skúsených publi-
cistov, spisovateľov a začínajúcich novinárov sa podpísalo pod výzvu 
Novinári za pravdivý obraz Slovenska. 
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Na jej základe neskôr vznikol pri Slovenskom syndikáte novinárov Klub 
redaktorov Za pravdivý obraz Slovenska. V ňom ako zakladajúci členovia 
boli: Roman Kaliský, Jozef Darmo, Gabo Zelenay, Ján Smolec, Peter 
Štrelinger, Dušan Kleiman a Bohuslav Piatko.

Chceli byť pod strechou Syndikátu slovenských novinárov. Avšak vtedajšie 
vedenie tejto organizácie na čele s Júliusom Gembickým rozdielom jediné-
ho hlasu odmietlo tento klub prijať. Predstavitelia syndikátu pokračovali vo 
svojich protislovenských postojoch. A tak celkom zákonite členovia Klubu za 
pravdivý obraz Slovenska a ďalší novinári sa rozhodli založiť novú stavovskú 
organizáciu. 

Jej názov znel: Združenie slovenských novinárov. Členovia prípravné-
ho výboru Roman Kaliský, Jozef Darmo, Drahoslav Machala, Ján Smolec 
a Peter Štrelinger sa rozhodli zvolať ustanovujúci snem a svojich kolegov 
a kolegyne oslovili listom nasledovného znenia:

Vážená pani, vážený pán,
dovoľujeme si Vás informovať, že Združenie slovenských novinárov 

ako nepolitická profesijna organizácia združuje novinárov, pracujú-
cich v redakciách i na „voľnej nohe,“ ako aj publicistov, ktorých hlas 
zaznieva v časopiseckej či knižnej podobe, v rozhlase alebo televízii 
a ktorých spája ako nadradený záujem rozvoj demokratického suve-
rénneho Slovenska. 

Združenie slovenských novinárov sa chce aktívne podieľať na pro-
filovaní štruktúry nezávislej tlače a ostatných médií v duchu zodpo-
vednosti za súčasnosť i budúcnosť pri zachovávaní novinárskej etiky 
a vysokej profesionality novinárskej práce.

Boli by sme radi, keby sme aj Vás, ako výrazného predstaviteľa slo-
venskej publicistiky, chápanej v jej širokom zábere mohli privítať v ra-
doch našich členov. V dňoch 2. – 3. októbra t. r. pripravujeme v Nitre 
ustanovujúci snem združenia, na ktorom by sme chceli prerokovať 
aktuálne a pálčivé otázky, súvisiace s postavením tlače v demokra-
tickom mechanizme zvrchovanej Slovenskej republiky a spresniť 
si vlastné pôsobenie v situácii, keď Slovenský syndikát novinárov 
odmietol pôsobenie klubu Za pravdivý obraz Slovenska vo svojej 
organizačnej štruktúre. 

To viedlo k vzniku Združenia slovenských novinárov a publicistov, 
spojených spoločným záujmom o rozvoj a prosperitu Slovenskej 
republiky.

Veríme, že v najbližších dňoch dostaneme Vašu prihlášku za člena 
a že Vás budeme môcť privítať aj na našom sneme.

Ďakujeme Vám za porozumenie a záujem a zostávame so srdečný-
mi pozdravmi.
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V NITRE VZNIKLO ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH 
NOVINÁROV

V dňoch 2. a 3. októbra 1992 sa v aule Vysokej školy poľnohospodárskej 
v Nitre uskutočnil zakladajúci snem Združenia slovenských novinárov. Na 
rokovaní sa zúčastnilo takmer dvesto zástupcov z 500 prihlásených členov 
do novej novinárskej organizácie. Hlavným zmyslom snemu bolo založiť novú 
profesijnú organizáciu, ktorá bude pomáhať novinárom pri získavaní pravdi-
vých informácií o slovenskej skutočnosti, pomáhať prenikať novému obrazu 
Slovenskej republiky do sveta a vytvárať podmienky na profesionálnu, objek-
tívnu informovanosť občanov.

Jeho význam zvýraznila aj prítomnosť predsedu Národnej rady SR Ivana 
Gašparoviča, jej podpredsedu Augustína M. Húsku, riaditeľa Slovenskej 
tlačovej kancelárie Dušana Kleimana, riaditeľa Slovenskej televízie Petra 
Maleca a ďalších hostí. Všetci ocenili iniciatívne úsilie slovenských noviná-
rov a dôležitosť rokovania snemu v čase pre Slovensko mimoriadne význam-
nom.

Ivan Gašparovič aj A. M. Húska požiadali prítomných o serióznu žurnalis-
tickú prácu s rôznymi informáciami, ktoré prispejú k skutočnej pravde o po-
litickej situácii a činnosti vlády na Slovensku. Podčiarkli závažny problém 
vytrhávania jednotlivosti z kontextov správ a myšlienok, ktoré v konečnom 
dôsledku skreslia alebo zbagatelizujú hodnotu dôležitých, potrebných a pre 
občanov užitočných informácií.

Hlavný referát predniesol PhDr. Jozef Darmo, CSc. Okrem iného 
zdôraznil, že ZSN sa hlási k povinnosti podávať svedectvo o myslení, cítení 
a túžbach slovenského národa. Iba cez vyjadrenia slovenskej žurnalistiky 
môže byť Slovensko prítomné v Európe, vo svete ako rovnoprávny sub-
jekt. ZSN chce viesť zápas proti dezinformáciám o Slovensku. To je jeden 
z hlavných cieľov ZSN. Všetci si uvedomujeme, že prevažná časť novinárov, 
poučená minulosťou, sa postavila na obranu demokracie. Lenže nemala to 
byť obrana na podobnú formu, aká bola pred rokom 1990. Vtedy mali novi-
nári povinnosť slúžiť strane. Dnes je situácia iná. Demokracia dáva právo 
samostatne myslieť. Ale právo vysloviť svoj názor je viazané povinnosťou 
niesť plnú zodpovednosť za vypovedané. Naša žurnalistika, desaťročia slú-
žiaca totalite, sa iba pomaly dostáva k vlastnej tvorivosti a vízii spoločného 
rozvoja. Žiaľ, je v nej viac pochybovačnosti a depresie. Je málo hľadania 
nových transformačných procesov, úsilia o obrodu deformovaného myslenia 
občana, čitateľa a poslucháča. V ďalšej časti svojho vystúpenia povedal, že 
novinárska profesia musí hľadať nielen novú prirodzenú tvár demokracie, ale 
v slovenskom rozmere aj svoju tvár vybavenú hodnotovou škálou adekvátnou 
pozícii novinára suverénneho štátu.
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V podnetnej a inšpirujúcej diskusii vystúpilo tridsať novinárov, publicistov 
a spisovateľov. Osobitne zaujali slová, ktoré povedali Milan Bláha, Dušan 
D. Kerný, Drahoš Machala, Bohuš Piatko, Jerguš Ferko, Ivan Hudec, Boris 
Zala, Ján Smolec, Dušan Kleiman, Rudo Ferko, Peter Štrelinger a najmä 
Roman Kaliský. Práve on mäkkým gestom pomerne rýchlo skrotil až príliš 
razantné a emotívne prejavy niektorých rečníkov a významne prispel k pokoj-
nému, hodnotnému a kultúrnemu priebehu celého rokovania.

O kurióznu situáciu sa postaral Ing. Vladimír Sečka, bývalý redaktor denní-
ka Koridor a neskôr ekonomický poradca predsedu Federálneho zhromaž-
denia M. Kováča. Počas jeho vystúpenia vstúpil do rokovacej miestnosti Ivan 
Gašparovič, ktorého prítomní novinári privítali silným potleskom, no diskutér 
si jeho prítomnosť v zápale svojho prejavu nevšimol. Začal sa čudovať, či 
jeho diskusný príspevok je taký hodnotný a zaujímavý, že si zaslúži také 
veľké ovácie. To samozrejme vyvolalo búrlivú dávku smiechu. K všeobecnej 
veselosti sa pridal aj predseda NR SR, ktorý sa neskoršie počas svojho 
vystúpenia V. Sečkovi ospravedlnil za prerušenie jeho reči.

No z priebehu rokovania i jednotlivých vystúpení som nadobudol neprí-
jemný pocit, že tu a tam sa začína prejavovať akýsi určitý strach z verejného 
prihlásenia sa k vtedy ba ešte aj dnes ťažko skúšanému Slovensku a k ľu-
ďom, ktorí celkom konkrétne bojujú za jeho pravdivý súčasný obraz. Pravdu 

Na sneme Združenia slovenských novinárov v Nitre jeho účastníci zvolili za 
členov RADY ZSN aj (na snímke zľava) D. Machalu, P. Štrelingera, J. Darma, 
J. Smolca, J. Kuchára, A. M. Húsku a B. Piatka.
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asi majú tí, čo tvrdia, že najväčším nepriateľom Slovákov sú práve niektorí 
Slováci. 

Účastníci snemu schválili stanovy, programové vyhlásenie a zvolili 27-člen-
nú RADU ZSN a 5 členov KONTROLNEJ KOMISIE.

Radu združenia slovenských novinárov tvorili:
Augustín Marián Húska, Jerguš Ferko, Jozef Darmo, Ján Smolec, Jozef 

Kuchár, Drahoslav Machala, Peter Štrelinger, Milan Bláha, Róbert Hanzl, 
Július Handžárik, Milan Španír, Dušan Kerný, Ivan Václavík, Marián Sklenka, 
Pavol Števček, Dušan Konček, Ladislav Pikna, Eva Rebová, Ivan Reguli 
Imrich Demovič, Jozef Magala, Štefan Moravčík, Marta Podhradská, Juraj 
Tevec, Viliam Daubner, Emília Boldišová, Bohuš Piatko.

Predstavenstvo Združenia slovenských novinárov začalo pracovať 
v tomto zložení:
Bohuš PIATKO, predseda, Slovenský rozhlas
Dušan KERNÝ, podpredseda, Tlačová kancelária SR 
Jozef KUCHÁR, podpredseda, Východoslovenský informačný servis Prešov
Róbert HANZL, podpredseda, Slovenský rozhlas, štúdio B. Bystrica
Členovia: Ján SMOLEC, publicista, Jozef DARMO, Novinársky študijný 
ústav, Emília BOLDIŠOVÁ, publicistka, Marta PODHRADSKÁ, Slovenské 
národné noviny, Juraj TEVEC, VEČERNÍK Bratislava, Peter ŠTRELINGER, 
Slovenské národné noviny, Július HANDŽÁRIK, publicista
Kontrolná komisia Združenia slovenských novinárov
Milan ORSZÁGH, predseda, PREŠOVSKÝ VEČERNÍK, členovia: Helena 
TANCÍKOVÁ, Ján KUBAŇ, Jozef VRANKA, František MUCHA

Programové vyhlásenie zakladajúceho snemu Združenia sloven-
ských novinárov akcentovalo nasledovné úlohy:

• Naším cieľom je vytvárať podmienky na profesionálnu, objektívnu infor-
movanosť o súčasnom dianí na Slovensku doma i v zahraničí.

• Združenie je dobrovoľnou nestraníckou organizáciou slovenských novi-
nárov a publicistov, združených na platforme slobodného toku informácií. 
V čase rozhodujúcich štátoprávnych aktov, ktoré dovršujú slovenskú štát-
nosť, sa Združenie slovenských novinárov hlási k týmto úlohám.

• V duchu vzájomnej profesionálnej spolupráce, demokracie, plurality 
názorov, tolerancie, zásad práce Medzinárodnej federácie novinárov s ko-
legami doma i v zahraničí aktívne vytvárať slobodný priestor pre informácie 
o Slovensku v období transformácie spoločnosti a jej integračných európ-
skych úsilí.

• Združenie chce preto vytvárať organizačné, personálne a materiálne 
podmienky a žiadať primeranú časť majetku Slovenského syndikátu noviná-
rov. Združenie vyzýva každého novinára doma i za hranicami: NAŠE RADY 
SÚ OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH.
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O SNEME PO SNEME NAPÍSALI:
ZDRUŽENIE NA SVETE
V dňoch 2. a 3. októbra 1992 sa v aule Vysokej školy poľnohospo-

dárskej v Nitre zišiel zakladajúci snem Združenia slovenských novinárov. 
Jeho úspešný priebeh sa mohol odohrať aj vďaka Dr. Ladislavovi Kabátovi, 
rektorovi VŠP, Ladislavovi Kulichovi, riaditeľovi štátneho podniku Víno Nitra 
a predsedovi Poľnohospodárskeho družstva v Nových Sadoch.

Zmyslom snemu bolo založiť novú profesijnú organizáciu (popri Slovenskom 
syndikáte novinárov), ktorá bude mať za cieľ pomáhať od základu po novom 
písať o slovenskej skutočnosti, pomáhať prenikať novému obrazu Slovenskej 
republiky vo svete. Na sneme prijali nové stanovy a Vyhlásenie.

V diskusii vystúpilo takmer tridsať novinárov a publicistov, zazneli mimo-
riadne zaujímavé myšlienky o hlanej téme – etika novinárskej tvorby. 
Z príspevkov zaujali vystúpenia Borisa Zalu, Jerguša Ferka, Ivana Hudeca, 
Vladimíra Sečku a Jozefa Kuchára. Rokovanie osobne pozdravil predseda 
Národnej rady SR Dr. Ivan Gašparovič, ktorý ocenil slovenskú orientáciu 
Združenia, a podpredseda SNR Augustín Marián Húska, ktorý príjal aj nomi-
náciu do Rady Združenia.

Slovenské národné noviny č. 41/92

VZŤAH MOCI A TLAČE
Nitra – Vystúpením predsedu Národnej rady SR Ivana Gašparoviča vyvr-

cholil v Nitre prvý deň ustanovujúceho snemu Združenia slovenských novi-
nárov. Predseda NR SR ocenil novinársku profesionalitu prítomných a vyso-
ké nároky na žurnalistiku na Slovensku. Dotkol sa problémov vzťahu politic-
kej moci a tlače, konštatoval potrebu korektného vzťahu vo chvíľach zhody 
i rozporov. Z 500 prihlásených do novovzniknutej profesionálnej organizácie 
slovenských novinárov sa na zhromaždení zúčastnilo 200 publicistov.

NÁRODNÁ OBRODA 234/92

NOVÁ NOVINÁRSKA ORGANIZÁCIA
Nitra (TK SR) – Snaha vytvoriť čo najväčší priestor pre slobodný tok 

informácií a profesionálny výkon povolania je zmyslom založenia novej novi-
nárskej organizácie na Slovensku. Dvojdňový zakladajúci snem Združenia 
slovenských novinárov sa v sobotu skončil schválením stanov a programo-
vého vyhlásenia. Z takmer 500 prihlásených členov novej profesionálnej 
organizácie sa na ustanovujúci snem dostavilo 187 novinárov. Na záver 
rokovania zvolili radu Združenia slovenských novinárov. Predsedom sa stal 
Bohuš Piatko.

PRAVDA č. 235/92
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O VZNIKU NOVEJ NOVINÁRSKEJ ORGANIZÁCIE NA 
SLOVENSKU POVEDALI:

BOHUSLAV PIATKO, predseda Združenia slovenských novinárov, 
popredný publicista a redaktor Slovenského rozhlasu

• Čo podľa vás viedlo k tomu, že popri SSN vznikla ďalšia novinár-
ska organizácia?

Čo vždy v takýchto zoskupeniach viedlo k rozchodu...? Pravdepodobne 
neschopnosť materskej organizácie dajakým spôsobom uspokojiť svojich 
členov. Tak vznikli najrozličnejšie zoskupenia iného charakteru, či už podľa 
profesie, alebo duchovnej oblasti. 

Chcel by som však upozorniť, že som nebol členom ani SSN, ani Klubu 
Za pravdivý obraz Slovenska (KZPOS), z ktorého vzišlo naše Združenie. 
V dôsledku vývoja po novembri 1989 a emancipačných snáh Slovenska 
sa skupina novinárov rozhodla viac a rozhodnejšie preferovať záujmy 
Slovenska. 

Znovu opakujem, čo som už niekoľko ráz povedal – nemyslím si, že boli 
pravdivejší, ale rozhodli sa tej pravdy povedať viac doma aj smerom do 
zahraničia. 

No a keďže ich v tom Syndikát slovenských novinárov neuspokojil, vytvorili 
najskôr Klub a potom Združenie slovenských novinárov. Voláme predsa po 
straníckej pluralite i názorovej, tak prečo toľko vzruchu...

• Je možné, že medzi novinármi dôjde k podobnému rozštiepeniu 
ako v spisovateľských radoch a že ani pri zásadných otázkach týkajú-
cich sa všetkých novinárov už nenájdu spoločnú reč?

Je to možné. Všetko ukáže ďalší vývoj vzťahov. Naši členovia sú aj člen-
mi Syndikátu a naopak... jednoducho, každý má právo byť tam, kde mu to 
z akéhokoľvek dôvodu viac vyhovuje... 

Ak máte na mysli ako zásadný problém novinárov demokraciu a slobodu 
tlače, rozmýšľame tak ako všetci demokraticky zmýšľajúci novinári nielen 
u nás, ale aj na celom svete. 

• Pociťujete vy osobne pri práci prekážky, ktoré by mohla pomôcť 
vyriešiť práve novinárska organizácia?

Pokiaľ ide o odborárske a ďalšie výhody, nepociťujem prekážky, lebo 
v Syndikáte som nebol. V Združení nehľadám nič podobné, aj keď Združenie 
sa podobných ambícií nevzdáva. Pokiaľ ide o tvorivú prácu, osobne nepoci-
ťujem v rozhlase prekážky. 

To je však iný problém. Lenže, napríklad, jednotlivec dosť ťažko presadí 
svoje informácie (povedzme o Slovensku) do zahraničia, dokonca aj do 
niektorých našich masmédií.... a tu je organizácia viac.

• Aký je podľa vás zásadný rozdiel medzi novinárom, ktorý má 
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potrebu angažovať sa v Združení, a medzi novinárom, ktorý túto 
potrebu nemá?

Možno to povedať jednou vetou – novinári so Združenia si myslia, že 
Slovensko má ísť svojou cestou až do nadobudnutia štátnosti (čo už teraz 
možno povedať, ale spomeňte si na situáciu spred roka, dvoch...).

• Čo pre vás predstavuje spojenie „pravdivý obraz Slovenska“?
Napríklad aj to, že niektorí novinári nebudú hovoriť o emigrantke zo 

Slovenska, ktorá sa bojí slovenského štátu, keď ide jednoducho o zmiešané 
manželstvo a pani sa presťahovala na Moravu za svojím manželom, a neute-
kala pred slovenským fašizmom. 

Že redaktor povie, že pani sa tam presťahovala, a nie je z vlny slovenských 
prisťahovalcov... Ale to len ako perlička zo stanice Československo. Inak, 
hovoriť pravdu je jednoducho fakt, udalosť pravdivo pomenovať a tak vytvoriť 
obraz o Slovensku.

• Hrozí slovenským masmédiám v blízkej budúcnosti opäť uniform-
ný názor či strata nezávislosti?

Nemyslím si to, pokiaľ bude pluralita politická...
• Je možné, že politické strany budú mať znovu vplyv na činnosť 

novinárskych organizácií?
Na túto otázku som odpovedal v predchádzajúcej.
• Sú už novinári u nás „siedmou veľmocou“?
Sú veľmocou, pretože v nejednom prípade riadne otriasli veľmocou inou 

– politickou. Neberte to tak, že hlásam nedotknuteľnosť politikov, tých musia 
mať masmédiá pod verejnou kontrolou – no pravdivo a na základe faktov 
– nie dezinformáciami a dezinterpretáciami... 

Veď si len spomeňte, že aj uhladený politik Klaus už „vyletel“... Takže 
– veľmocou sú, ale sú rôzne druhy veľmoci, a „veľmocní“ si musia svoju veľ-
mocnosť uvedomovať. Bulvár za veľmoc osobne nepovažujem, hoci práve 
ten najviac zneužíva veľmocenské postavenie.

• Môžete prezradiť, aká bola vaša osobná motivácia prijať funkciu 
predsedu novinárskej organizácie?

Nie sú to motívy mocenské, ale ak poviem, že chcem pomôcť myšlien-
kam, ktoré sú mi blízke, aj takto, možno sa mi vysmejete. Prosto, v živote 
sú situácie, keď si vaše okolie myslí, že ste to práve vy, a potom sa musíte 
rozhodnúť. 

Ubezpečujem vás, že nie som v nijakej strane, ak máte na mysli stranícku 
kariéru...

SMENA 196/92
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DUŠAN D. KERNÝ, podpredseda Združenia slovenských novinárov
• V Bratislave sa konal II. snem Slovenského syndikátu novinárov. 

Jednou z otázok na ňom bol vzťah k novovzniknutému ZSN, ktoré do 
syndikátu nebolo prijaté. Môžete to komentovať ako delegát snemu 
či ako podpredseda ZSN?

- Môžem vysloviť iba osobný názor, pretože situáciou sme sa ešte kolektív-
ne nezaoberali. Predovšetkým združenie sa neprofiluje vo vzťahu k syndiká-
tu. Vyvolala ho objektívna potreba – vyše 600 ľudí, ktorí sa podľa informácií 
organizačného štábu prihlásili do združenia, má odlišný názor na pomery 
v slovenskej novinárskej obci.

• Čo je vlastne úlohou združenia?
- Jeho erbovými znakmi sú slobodný tok informácií a tolerancia. Chceme 

vytvoriť skutočne pluralitné pomery, typické pre demokraciu. Je úplne pri-
rodzené, že v súčasnej situácii vznikla nová organizácia žurnalistov. Pozrite 
si výsledky snemu syndikátu – vôbec nereflektujú rozhodujúce historické 
reality. Štát predsa nevzniká každý deň. Ako krajina sme v mimoriadnej 
situácii, keď máme vo svete sústavne poškodzované dobré meno. Zlý imidž 
Slovenska v zahraničí nie je len otázkou vlády, ale dopadá na každého obča-
na. A napokon sloboda tlače je na Slovensku ohrozená aj ekonomicky.

• Zmienili ste sa o výhradách voči manažmentu syndikátu...
- Nie sú to v nijakom prípade výhrady združenia, opakujem – my sa ne- 

identifikujeme v porovnávaní so syndikátom, ale vo vzťahu k realite. K tej 
patrí aj to, že vedenie syndikátu sa vidí pozitívne, kým kritický pohľad jeho 
vlastných kontrolných orgánov je diametrálne odlišný. Tie hovoria: „Každý 
radový člen syndikátu môže poukazovať na predsedu, podpredsedov, radu 
a jej predstavenstvo, že prehajdákali veľa z majetku, alebo že to dovolili... 
Pokračovanie v tomto hospodárení ako v uplynulých dvoch rokoch (ide 
o pasíva vo výške 7 miliónov korún a rad významných administratívnych 
nedostatkov, vrátane nedodržiavania stanov) nás môže doviesť onedlho do 
mínusu, a teda k skončeniu činnosti Slovenského syndikátu novinárov.“ To je 
stanovisko kontrolnej komisie, ktorej ani jeden člen už nechcel kandidovať. 
Skrátka, otázka združenia odpútala pozornosť snemu od zodpovednosti za 
tento stav a takpovediac to pomohlo syndikátu aj v tom, ako dopadli voľby.

• Združenie teda prehralo boj o majetok?
- Ako podpredseda ZSN môžem povedať, že som nebol pri nijakom 

rokovaní či dohode, kde by sme si stavali za cieľ vybojovať na tomto sneme 
majetok. 

• Ako vidíte budúcnosť?
- Na sneme som navrhol radikálnu premenu syndikátu na federáciu profe-

sijných a regionálnych združení. Môj návrh jednoducho väčšina neprijala.
KORIDOR č. 196/92
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PRVÉ KROKY ZSN
Bezprostredne po rokovaní snemu vedenie ZSN začalo realizovať prijatý 

program a plniť stanovené úlohy. K najvážnejším patrilo hľadanie strechy 
nad hlavou. Nemali sme kde sedieť, kde sa stretávať tak, aby organizá-
cia fungovala. So Slovenským syndikátom novinárov sme začali rokovať 
o rozdelení novinárskeho majetku a o vzájomnej koexistencii. Nároky, ktoré 
sme na majetok vzniesli, sa opierali o morálne právo. Syndikát mal milió-
ny, ktoré prišli z delenia bývalého Československého zväzu novinárov. Išlo 
o prostriedky, ktoré vynaložil bývalý režim z peňazí daňových poplatníkov, 
okrem iného aj všetkých novinárov. Boli sme presvedčení, že výlučný nárok 
si na majetok nemôže uplatňovať jediná organizácia. Nemohla byť jediným 
dedičom bývalého zväzu. Naše argumenty vedenie Slovenského syndikátu 
novinárov neprijalo a na túto tému odmietalo rokovať...

Museli sme sa spoliehať na vlastné sily. V budove Slovakopressu sme si 
prenajali dve kancelárie s potrebným vybavením a telefónom. Práca sa roz-
behla na plné obrátky. Naši členovia dostali preukazy Združenia slovenských 
novinárov, ktoré v pomerne krátkom čase začali akceptovať štátne orgány, 
rôzne organizácie a inštitúcie. Združenie sa dostalo do povedomia novinár-
skej obce aj širokej verejnosti. Prvým podujatím, ktoré ZSN zorganizovalo 
v Bratislave, bola tlačová beseda za prekvapujúco veľkej účasti novinárov 
s členom výkonného výboru Slovenskej ligy v USA, popredným publicistom 
Ing. Igorom UHRÍKOM. V úvodnej časti svojho vystúpenia okrem iného 
hovoril o pripravovaných zmluvách s Českou republikou o vyrovnaní rôznych 
pohľadávok. Akcentoval naliehavosť novelizácie daňových zákonov a zákona 
o národnom poistení. Otázky novinárov smerovali aj k problematike podnika-
teľského prostredia na Slovensku.

V atmosfére profesionálnej náročnosti a za účasti Igora Uhríka, publicistu 
z USA, Romana Kaliského a ďalších hostí sa zišlo na svojom druhom zasad-
nutí predstavenstvo ZSN v Bratislave. Prerokovalo celý rad aktuálnych úloh 
súvisiacich s pôsobením Združenia slovenských novinárov. 

Potom RADA ZSN na svojom druhom zasadnutí sa okrem iného zaobe-
rala predloženou demisiou predsedu ZSN Bohuslava Piatka, ktorú nepri-
jala. Vzhľadom na jeho pracovnú zaneprázdnenosť ako šéfproducenta 
Producentského centra spravodajstva a športu STV, ktorá bola jediným 
dôvodom zamýšľanej demisie, poverila jedného z podpredsedov ZSN 
Jozefa Kuchára funkciou výkonného podpredsedu.

Prvým podujatím, na ktorom sa ZSN podieľalo, bolo stretnutie slovenskej 
tvorivej inteligencie pod názvom Vianočné posolstvo na mieste symbolické-
ho stredu Európy, pri kostolíku svätého Jána v Kremnických baniach a na 
Skalke, kde sa v dňoch 16. a 17. decembra 1992 uskutočnil aj podnetný 
seminár.
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AKTIVITY ZSN V ROKU 1993
Združenie slovenských novinárov okrem starostlivosti o svojich členov 

venovalo zvýšenú pozornosť aj organizovaniu rôznych akcií a podujatí. 
V centre pozornosti boli rokovania predstavenstva, rady, klubov a komisií. 
V roku 1993 sa uskutočnilo celkom 14 zasadnutí PREDSTAVENSTVA a 5 
zasadnutí RADY Združenia slovenských novinárov. Pri ZSN aktívne pracova-
lo 6 klubov a 5 komisií.

Združenie slovenských novinárov do roku 1993 vstúpilo dňa 5. januára 
mimoriadne významným podujatím. Predstavenstvo ZSN sa stretlo s prie-
merom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý v podnetnej 
besede okrem iného povedal, že pomôcť zmeniť obraz o Slovensku nezna-
mená maľovať ho naružovo, ale povedať pravdu, že Slováci nie sú fašisti, nie 
sú antisemiti a nepripravujú rozvrat v strednej Európe. Zdôraznil, že vznik 
novej SR kladie nároky aj na žurnalistov.

Uviedol, že pri schvaľovaní rozpočtu na rok 1993 vláda SR navrhla riadi-
teľom STV, Slovenskému rozhlasu a TA SR, aby uzavreli zmluvu o zriadení 
spoločných spravodajských postov v jednotlivých štátoch a aby navzájom 
kooperovali pri prijímaní a odovzdávaní informácií. V. Mečiar vyzval predsedu 
združenia B. Piatka, aby po konzultáciách s kolegami navrhol kandidátov na 
pracovníkov tlačových úsekov ambasád SR, ktorí budú nadväzovať kontakty 
s pracovníkmi tlačových a iných informačných centier jednotlivých štátov.

Predseda vlády SR Vladimír Mečiar prijal 5. januára 1993 členov Predsta-
venstva ZSN. Na snímke zľava: Milan Bláha, Julius Handžarik, Jozef Kuchár, 
Imrich Demovič, Robert Hanzl a Bohuš Piatko.
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V roku 1993 V. Mečiar rátal s  vytvorením takých technických podmienok, 
ktoré umožnia vysoký stupeň dorozumievania sa a vzájomnej komunikácie. 
„Je príjemné dozvedieť sa, že TA SR sa dostala na takú vysokú úroveň, že 
môže odmietnuť služby ČTK a že je schopná poskytovať služby na kvalitatív-
ne dobrej úrovni,“ konštatoval.

Uviedol, že vláda SR chce podporovať slovenských novinárov a vytvárať 
podmienky na rozvoj dobrej žurnalistiky. Z vyjadrení predsedu syndikátu J. 
Gembického podľa V. Mečiara vyplýva, že sa Slovenský syndikát novinárov 
bude orientovať odborársky. O stretnutie s premiérom požiadal v roku 1992. 
Stretnutie sa odložilo, pretože ako povedal V. Mečiar, „čakali sme, ako 
dopadne ich snem“. Predseda vlády SR podľa vlastných slov očakával, že 
po zvolení nových organov požiadajú o stretnutie.

„Odvolanie šéfredaktora Smeny nie je vecou vlády,“ povedal V. Mečiar. 
Zdôraznil, že „hľadať za všetkým vládu o nejaké jej snahy alebo nekalé prak-
tiky, je prinajmenšom neseriózne“. Zmienil sa aj o existencii údajov o remi-
tende Smeny a poklese jej ziskov.

Predseda vlády SR vyjadril poľutovanie, že majetok, ktorý bol daný novi-
nárskej obci ako celok, považuje určitá skupina vedenia SSN za svoj. Inak 
orientovanú skupinu vyčleňuje z jej užívania. Novinárska obec sa podľa neho 
začala deliť sama, bez vlády. „Je to vec politických a občianskych postojov 
mnohých žurnalistov,“ dodal V. Mečiar.

UŽITOČNÉ ROKOVANIE
Stretnutie predstaviteľov ZSN s vedením Syndikátu slovenských 

novinárov sa uskutočnilo 27. januára 1993.
Zástupcovia dvoch novinárskych organizácií pôsobiacich na Slovensku 

sa stretli na prvej konzultačnej porade. Slovenský syndikát novinárov 
zastupovali predseda J. Gembický, podpredsedovia K. Grossmanová, B. 
Letovancová a J. Füle a člen predstavenstva SSN G. Bartovic. Za Združenie 
slovenských novinárov za rokovací stôl zasadli predseda B. Piatko, podpred-
sedovia D. Kerný a J. Kuchár, a členovia predstavenstva ZSN J. Smolec, J. 
Darmo a J. Handžárik.

Predmetom nášho rokovania boli aktuálne otázky zo života a práce novi-
nárov a publicistov. Osobitný priestor patril tým oblastiam činnosti, ktoré 
sú spoločné pre obe novinárske organizácie. V súvislosti s tým podnetná 
diskusia priniesla mnoho námetov na účinnejšie pôsobenie v oblasti legis-
latívy, sociálnej politiky a novinárskej etiky. Účastníci rokovania prizvukovali 
potrebu spoločného vystupovania voči zahraničným partnerom a zvýraznili 
naliehavosť riešenia problémov profesijnej novinárskej práce a využívanie 
spoločného majetku novinárskych organizácií.

Druhé rokovanie predstaviteľov ZNS a SSN o vysporiadaní majetku a vzá-
jomnej spolupráci oboch novinárskych organizácií bolo 25. februára 1993.
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NOVÝ PREDSEDA A KANCELÁRKA
Rada Združenia slovenských novinárov 25. marca 

1993 vyhovela žiadosti Bohuša Piatka o uvoľne-
nie z funkcie predsedu vzhľadom na jeho nástup 
do funkcie prvého zástupcu šéfredaktora denníka 
Republika. Vyslovila mu uznanie a poďakovanie za 
prácu v tejto funkcii. Za nového predsedu ZSN zvo-
lila Jána Smolca, doterajšieho člena Predstavenstva 
ZSN a zakladajúceho člena Klubu Za pravdivý obraz 
Slovenska. Bohuš Piatko sa stal podpredsedom 
a Marta Podhradská, publicistka a spisovateľka (na 
snímke) kancelárkou ZSN. 

BESEDA S PREZIDENTOM
Prezident SR Ing. Michal Kováč sa 22. apríla 1993 stretol so Združením 

slovenských novinárov na pôde Matice slovenskej v Bratislave. Predseda 
ZSN Ján Smolec pri jeho privítaní povedal, že ZSN sa snaží upokojovať 
súčasnú zložitú situáciu na Slovensku a pričiňuje sa o to, aby slovenská 
spoločnosť čo najskôr prosperovala.

Predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov (na snímke zľava) B. 
Letovancová, J. Gembický, J. Füle, G. Bartovic sa 27. januára 1993 stretli 
s vedením Združenia slovenských novinárov, (na snímke vpravo) J. Smolec, 
 J. Kuchár, B. Piatko a J. Darmo.
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„Patrili ste medzi prvých, ktorí odvážne bránili záujmy slovenskej štátnej 
zvrchovanosti a za to vám srdečne ďakujem. Pre politikov to bola veľká 
pomoc,“ povedal vo svojom príhovore prezident Kováč.

Vo vyše hodinovej besede na otázku, ako si mieni počínať pri menova-
ní veľvyslancov odpovedal: „Nie som, nechcem byť a nebudem pasívny pri 
výkone svojho ústavného práva. Samozrejme, s návrhmi prichádza minister 
zahraničných vecí, ale môžem takisto aj ja. Dohodli sme sa, že prv než návrh 
ide do vlády, musí ho odsúhlasiť prezident.“

STRETNUTIE S PREMIÉROM
Predseda vlády SR Vladimír Mečiar prijal v marci 1993 predstaviteľov 

Združenia slovenských novinárov. V diskusii sme rozobrali špecifické otázky 
masmédií, ekonomickej a zahraničnej politiky a problém docenenia prevrat-
ných zmien, ktoré nastali vznikom samostatného štátu. Prítomní konštatovali, 
že boj o trh informácií na Slovensku trvá.

ZNEPOKOJENÉ PREDSTAVENSTVO
V Bratislave sa 30. septembra 1993 zišlo Predstavenstvo ZSN na svojom 

mimoriadnom zasadnutí, na ktorom prerokovalo výsledky analýzy expertnej 
komisie ZSN k návrhom zásad zákona o rozhlase a televízii. Po diskusii 
Predstavenstvo ZSN prijalo nasledovné stanovisko:

Predstavenstvo ZSN je znepokojené súčasným dlhotrvajúcim stavom 
v masmédiách. Sú ekonomicky destabilizované. Z tejto destabilizácie vyplý-
va rastúce ohrozenie slobody tlače. Ohrozené sú právne základy nového 
štátneho útvaru. Preto v súvislosti s návrhom zásad zákona o rozhlase a tele-
vízii a na základe stanoviska expertnej komisie ZSN k spomínaným zásadám 

Predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar počas podnetnej 
besedy s predstaviteľmi Združenia slovenských novinárov. Na snímke 
zľava: V. Mečiar, R. Kaliský, P. Štrelinger, D. Kerný, E. Boldišová, B. Piatko, 
J. Smolec a J. Kuchár.
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navrhuje ZSN problematiku masmédií riešiť principiálne. To znamená, že 
najskôr treba prijať nasledovné legislatívne opatrenia:

- veľký masmediálny zákon,
- zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní,
- zákon o agentúrnom spravodajstve,
- zákon o novej organizácii rozhlasu a televízie.
Predstavenstvo ZSN teda navrhuje riešiť prípadne zlúčenie dvoch pred-

metných elektronických médií až po prijatí vyššie spomínaných legislatív-
nych opatrení.

Súčasné masmediálne zákony, určujúce pravidlá na našom masmediál-
nom trhu, sú nedostačujúce. Nezaručujú Ústavou SR garantované právo 
občanov na informácie a nie sú v súlade s európskym štandardom.

V tejto súvislosti 29. novembra 1993 rokovali členovia vedenia Združenia 
slovenských novinárov s podpredsedom vlády SR Romanom Kováčom. 
Tlačový zákon, informačná politika, privatizácia Poštovej novinovej služby, 
medzinárodné novinárske centrum, boli hlavné témy besedy.

SEMINÁR O ETIKE A POLITIKE
Združenie slovenských novinárov usporiadalo 30. novembra 1993 v Brati-

slave Medzinárodný seminár o novinárskej etike, štátnej informačnej politike 
a o návrhu tlačového zákona. Spolupracovalo Ministerstvo kultúry SR a No-
vinársky študijný ústav. Vyše 100 účastníkov privítalo viacerých zahraničných 
hostí. Okrem iných prišli Dr. Neumayer (sekčný šéf Bundespres-sedienst 
Spolkového úradu vlády) a dr. WLCZEK (ministerský radca SÚV) z Rakúska. 
James WHYTA, Georg KENNEDY a prof. Marty THARPOVÁ (Colorado State 
University z USA. Zo slovenských odborníkov na seminári so svojimi pred-
náškami vystúpili: Dr. Jozef DARMO (riaditeľ Novinárskeho študijného ústa-
vu), docent Luboš ŠEFČÁK (Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského) 
a Ing. Dušan BROCKO (Tlačová agentúra SR).

Ako sa vyjadrili mnohí naši i zahraniční účastníci seminár bol mimoriadne 
úspešný. Vyjadrili sa tak  Dr. Neumayer okrem iného napr. povedal: „Vaším 
problémom nie je nedostatok profesionality, Vaším problémom je vzťah k to-
muto štátu, k Slovensku. My v Rakúsku sme už tento proces už absolvovali. 
V prvej Rakúskej republike bolo mnoho pochybovačov, mnoho váhavých, 
ktorí neverili sami sebe, a tak neverili ani Rakúsku. Preto sa našu prvú 
republiku podarilo Hitlerovi tak ľahko rozbiť. 

Po druhej svetovej vojne prišla druhá Rakúska republika. Bola zničená 
vojnou, vyhladovaná, ekonomicky zruinovaná. Vtedy náš kancelár p. Raab 
ľuďom povedal: Nesľubujem vám, že všetko vyriešime hneď, že už zajtra sa 
budete mať všetci dobre. Jediné, čo viem však s istotou, je to, že Rakúsku 
môžete veriť. Je to VAŠA REPUBLIKA! VERTE SEBE, VERTE RAKÚSKU 
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a všetko, čo nás čaká, spoločne zvládneme! Aj VY máte len jednú šancu, 
zdôraznil Dr. Neumayer, VERTE SLOVENSKU! VERTE SAMI SEBE! 
Máte konečne svoj štát! Nepodľahnite malovernosti, lebo v tomto vzťahu 
malovernosť znamená zánik. SLOVENSKO JE KRÁSNA KRAJINA, PLNÁ 
SCHOPNÝCH A VZDELANÝCH ĽUDÍ. Pre nás v Rakúsku je viera vo svoje 
vlastné sily už samozrejmosťou. Vy musíte prejsť týmto poznaním. Preto 
verte sami sebe, verte SLOVENSKU! Zapaľujte ľudí pre jeho budúcnosť. 
V tom je úloha slovenských novinárov nezastupiteľná a jedinečná!

VIANOČNÉ STRETNUTIE PRI KOSTOLE SV. JÁNA – KRAHULE,
Niekoľko slovenských novinárov pred Vianocami roku 1991 zvolalo na 

symbolický STRED EURÓPY pri kostolíku sv. Jána pri Kremnických Baniach 
významných slovenských politických, kultúrnych a hospodárskych predsta-
viteľov, aby vyslali k národu i do sveta želanie po vlastnom štáte.

V sobotu 18. decembra 1993 sa už po tretíkrát stretli iniciátori slovenskej 
štátnosti na symbolickom strede Európy, aby opäť vyslali rodákom i svetu 
predvianočné posolstvo. 

Na podujatí sa zúčastnili najvyšší predstavitelia slovenského parlamen-
tu – predseda I. Gašparovič, podpredseda Augutín M. Húska, poslanci H. 
Kočtúch, M. Romanovská a Ľ. Černák, podpredseda vlády SR J. Prokeš 
a ministri D. Slobodník, O. Keltošová a P. Baco, predseda Ústavného súdu 
SR M. Čič, predstavitelia Matice slovenskej a obyvatelia blízkeho i vzdialené-
ho okolia. Na celkovom zabezpečení tohto vydareného podujatia sa význam-
nou mierou podieľalo aj Združenie slovenských novinárov v Bratislave.

Dňa 31. decembra 1993 – VÍTANIE NOVÉHO ROKA – silvestrovské stret-
nutie občanov na Nám. SNP v Bratislave – 1. výročie Slovenskej republiky, 
medzi vyše 10 000 občanmi nechýbali členovia ZSN.

V RADE STV TRAJA ČLENOVIA ZSN
Národná rada SR v novembri 1993 v tajnom hlasovaní zvolila 7 nových 

členov Rady STV. Najprv zo štyroch doterajších členov rady „prešli“ dvaja, 
keďže zo 124 poslancov vyjadrilo D. Budzákovi nedôveru 61 poslancov 
a J. Bárdošovi 31 – zatiaľ čo I. Cielovi a M. Leškovi 67 poslancov. 

Po zasadaní politického grémia hlasovali poslanci opäť tajne o doplnení 
rady ďalšími siedmimi členmi. Z 25 kandidátov jednotlivých parlamentných 
strán a hnutí, MK SR a Slovenského syndikátu novinárov získal napokon naj-
viac hlasov (zo 117 platných) Jozef Darmo (65), Jerguš Ferko (66), Dušan 
Jariabek (63), Eva Kristínová (65) a Miroslav Kollár (64), ktorých navrhlo 
HZDS a Milan Ožvold (69) a Peter Papán (63), ktorých navrhla SNS.

V Rade STV má svoje zastúpenie aj ZSN. J. Darmo je členom predstaven-
stva, J. Ferko členom rady a E. Kristínová členkou ZSN.
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ROK 1994 V ZNAMENÍ PRÍPRAVY NA ROKOVANIE II. SNEMU ZSN
Združenie slovenských novinárov vstúpilo do roku 1994 s odhodlaním 

pokračovať v nastúpenej cesty obhajoby demokratických princípov názoro-
vej plurality v mediálnej oblasti na Slovensku.

Záujem novinárov o členstvo v Združení slovenských novinárov neustá-
le narastal.

Ku koncu marca sme evidovali v našom Združení 707 členov. Pribudli 
redaktori z rôznych novín, privítali sme ďalších športových redaktorov i novi-
nárov seniorov.

Združenie slovenských novinárov v rámci svojho vzdelávacieho programu 
pripravovalo jazykové kurzy angličtiny pre začiatočníkov, semináre, ktorých 
obsahom boli odborné výklady zákonov a právnych noriem.

V centre pozornosti bolo skvalitňovanie členskej základne, starostlivosť 
o odborný rast mladých novinárov a organizovanie tlačových besied a rôz-
nych podujatí. Vedenie ZSN i jednotliví členovia našej novinárskej organizá-
cie sledovali celkové dianie na spoločenskej a politickej scéne. V súvislosti 
s tým RADA ZSN prijala rôzne stanoviská a vyhlásenia.

VYHLÁSENIE ZSN
Združenie slovenských novinárov, ktoré zoskupuje 712 novinárov 

Slovenska, spojených myšlienkou demokracie, občianskych slobôd, reš-
pektovania medzinárodných dokumentov o ľudských právach, právach 
občanov na objektívne informácie, dvíha svoj protestný hlas proti porušova-
niu Ústavy SR súčasnou dočasnou vládou.

Zaznamenávame bezprecedentné zasahovanie mocenskej reprezentá-
cie – Koaličnej rady a ňou riadenej vlády SR – do činnosti Tlačovej agen-
túry SR, denníka Republika, Rady Slovenskej televízie a Rady Slovenského 
rozhlasu.

Združenie slovenských novinárov protestuje proti politicky motivované-
mu odvolaniu JUDr. Dušana Kleimana z postu generálneho riaditeľa TA SR. 
Združenie slovenských novinárov podporuje 26 prednostov okresných úra-
dov, ktorých dočasná vláda s účinnosťou od 20. 4. 1994 odvolala z funk-
cií pre ich kritické stanovisko k prezidentovmu prejavu, vyjadrené na zákla-
de osobného presvedčenia a viery v demokraciu a v slobodu prejavu v našej 
vlasti, istoty a viery, že každý občan má nielen právo, ale i morálnu povin-
nosť vyjadriť svoj názor vtedy, keď je presvedčený, že sa robí čokoľvek, čo 
je v rozpore so záujmami občanov.

Dočasná Moravčíková vláda ignoruje právo na občiansky postoj 
a uchyľuje sa k totalitným metódam. Svojimi krokmi vyvoláva medzi 
občanmi Slovenska atmosféru strachu, pocit ohrozenia pri vyjadrení 
opozičného názoru na veci verejné.
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Likvidácia nepohodlných prednostov okresných úradov, nepohodlných 
novinárov a periodík, a tým potláčanie základných ľudských a občianskych 
práv na slobodu slova a tlače je nepochopiteľne tolerované mlčaním nielen 
časti novinárskej obce organizovanej v SSN, ale i zahraničnými médiami, 
ktoré sa len nedávno permanentne zaoberali potencionálnym nebezpečen-
stvom ohrozenia demokracie a slobody tlače na Slovensku. Keď sa toto 
nebezpečenstvo stalo skutočnosťou, novinárska obec v zahraničí mlčí.

Nemôžeme však mlčať hlavne my, novinári, ktorí sme trpeli prena-
sledovaním totalitného režimu v čase husákovskej normalizácie, keď 
sú ohrozené slobody novinárskej obce u nás, v Maďarsku a v ďalších 
krajinách. Vyzývame medzinárodné organizácie novinárov, medziná-
rodnú verejnosť, vrcholné orgány Rady Európy a organizácie, ktorým 
je zverený dohľad nad dodržiavaním ľudských práv a slobôd k spo-
ločnému postupu proti aktivizácii totalitných metód obmedzovania 
občianskych slobôd, slobody slova a tlače bývalými komunistickými 
zoskupeniami, ktoré sa stihli pretransformovať pod novými názvami 
do politického spektra štátov strednej a východnej Európy. Tragédia 
balkánskych národov je výstrahou.  Rada ZSN, apríl 1994

PROTI ÚTOKOM ZA NEZÁVISLOSŤ MASMÉDIÍ
Združenie slovenských novinárov, ktoré reprezentuje svojich 751 členov, 

prejavuje svoje znepokojenie nad súčasným stavom ohrozenia demokracie 
a plurality masmédií na Slovensku. Napriek ústavným zárukám slobody tlače, 
prejavu, zákona o nezávislosti, nestraníckosti Slovenskej televízie, dochádza 
rozhodnutím koaličných poslancov k odvolaniu Rady STV spôsobom, ktorý 
je hrubým porušením týchto právnych záruk. ZSN upozorňuje našu a sveto-
vú verejnosť, že súčasná parlamentná a vládna prax uplatňovaním stranícke-
ho princípu ohrozuje nezávislosť masmédií. Koaličné politické strany, ktoré 
majú v parlamente väčšinu, svojím konaním ignorujú Chartu ľudských práv 
a slobôd, rezolúcie Rady Európy, týkajúce sa masmédií, osobitne rezolúciu 
č. 428/1970 o masových médiách a ľudských právach, ktorá zdôrazňuje 
nezávislosť médií od politickej kontroly, a tiež odporúčanie Rady Európy č. 
1147/1993, týkajúce sa zodpovednosti parlamentov za demokratickú refor-
mu rozhlasového a televízneho vysielania v krajinách strednej Európy. 

Znepokojuje nás mlčanie demokratickej tlače západných krajín nad totali-
záciou politického života Slovenska, nad praktikami politických čistiek, reci-
dív komunistickej normalizácie, ktoré dnes pôsobia v zoskupeniach celého 
politického spektra koalície. ZSN vyzýva celú slovenskú novinársku obec, 
profesionálne novinárske organizácie doma i v zahraničí na profesionálnu 
solidaritu, na obranu profesionálnych a občianskych práv.

Rada ZSN, máj 1994
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DRUHÝ SNEM ZSN V BRATISLAVE

Vo veľkej zasadačke DOPRASTAVU v Bratislave sa 25. júna 1994 zišli 
na svojom druhom sneme delegáti Združenia slovenských novinárov. Prišli 
z celého Slovenska s cieľom, aby zhodnotili plnenie úloh a celkovú činnosť 
od zakladajúceho snemu, ktorý bol v roku 1992 v Nitre.

Na rokovaní sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí. Okrem iných predseda 
HZDS Vladimír Mečiar, poslanec NR SR Jozef Prokeš, spisovateľ Ladislav 
Ťažký a ďalší. Na druhom sneme sme medzi delegátmi privítali i niekoľko 
našich zahraničných členov. Z Prahy prišli Dr. Ladislav ANDREY a Rasti-
slav ŠALING, šéfredaktor časopisu KORENE, ktorý vydáva Obec Slovákov 
v Čechách. Nemecko zastupoval Bohuš ZVRŠKOVEC, korešpondent 
časopisu EURÓPA VINCET. Z Rakúska sme privítali Petra LABASA z PO-
HĽADOV. Svoje zastúpenie na našom sneme mali aj novinári zo zámoria. 
Z Kanady prišli Jozef VRBA a Andrej BRÁZDA z redakcie KANADSKÉHO 
SLOVÁKA.

Zo Spojených štátov amerických sme privítali Jána VACVALA zo San 
Diega a Jána FTÁČNIKA. Účastníci rokovania srdečne privítali pani Stefaniu 
SIEGELOVÚ, podpredsedníčku komisie medzinárodných vzťahov pri 
Svetovom kongrese Slovákov. Nuž a na záver – nechýbal ani zástupca 
austrálskych členov pán Jozef BUJNA. Hlavný referát predniesol predseda 
ZSN Ján Smolec. Okrem iného zhodnotil prácu predstavenstva a RADY 
ZSN. Akcentoval zložité problémy v pôsobení tlače, rozhlasu a televízie na 
Slovensku. Vyzdvihol postavenie ZSN v boji Za pravdivý obraz Slovenskej 
republiky doma i v zahraničí. Osobitnú pozornosť venoval otázkam novinár-

Na rokovaní druhého snemu Združenia slovenských novinárov za pred
sedníckym stolom okrem iných zaujali miesta zľava: Ladislav Ťažký, Gabo 
Zelenay, Jozef Kuchár, Vladimír Mečiar, Ján Smolec, Jerguš Ferko, Jozef 
Prokeš a Jozef Darmo.
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skej etiky a dotkol sa aj vzťahu ZSN k Slovenskému syndikátu novinárov.
Mimoriadne aktuálna a široká diskusia priniesla mnoho vzácnych slov, 

osobných stanovísk i postrehov smerujúcich k uplatňovaniu demokracie, 
slobody slova a prejavu. V mnohých vystúpeniach dominovala problematika 
kvality práce a pravdivosti informácii v slovenskej žurnalistike. Z mnohých 
prejavov, ktoré zazneli, upútali pozornosť najmä: JUDr. Vladimír MEČIAR 
– predseda HZDS, Ing. Jozef VRBA – KANADA, ĽUBOŠ JURÍK – spiso-
vateľ, hovorca predsedu NR SR, Dušan KERNÝ – publicista, podpredseda 
ZSN, Peter LABAS – Rakúsko, Jozef PROKEŠ – poslanec NR SR, Gabo 
ZELENAY – predseda Klubu novinárov seniorov ZSN, Jozef SIVÁK – SAV 
Bratislava, Michal ZÖLDY – podpredseda Klubu zahraničných redaktorov 
ZSN v Bratislave, Jozef BUJNA – Austrália, Ľuboš ŠEFČÁK – publicista 
a pedagóg a Marián DUDINSKÝ, publicista.

Jozef DARMO, nový predseda ZSN, okrem iného zdôraznil, že „produk-
tom neobyčajne zložitého transformačného procesu slovenskej žurnalisti-
ky a slovenskej novinárskej obce z pozícií provincionalizmu, proletárskeho 
internacionalizmu na báze pluralitnej demokracie a slovenskej štátnosti bol 
aj „rozkol“ v našej novinárskej obci. Dokumentuje ho existencia dvoch novi-
nárskych organizácií. Práve vzťah k ideám slovenskej štátnosti, k obrane 
národnej identity masmédií Slovenska, sledovanie priorít slovenských záuj-
mov, aktivizácia národnej vôle, devastovaného národného vedomia, a tým aj 
občianskeho vedomia, stali sa tým katalyzátorom, ktorý viedol k odmietnutiu 
prúdu národnoštátne orientovanej novinárskej obce, združenej v klube Za 
pravdivý obraz Slovenska. Je našou povinnosťou, aby sa urobilo všetko na 
obnovenie dialógu oboch novinárskych organizácií, aby sa v novej historic-
kej situácii existencie slovenskej štátnosti hľadali cesty na spoluprácu. To by 
bolo východiskom i pre konštruktívny vývoj slovenskej žurnalistiky. Sme toho 
názoru, že treba urobiť všetko pre to, aby naše organizácie našli konsen-
zus spolupráce. Cestou je tu federalizácia novinárskej organizácie. Žiada 
si to však spoločný postup pri ochrane profesionálnych práv a slobôd výko-
nu novinárskeho povolania, ktorý je ohrozovaný nastupujúcou monopolizá-
ciou a privatizáciou médií. V tieni nadnárodných médií sa stáva vážnou otáz-
kou redakčná demokracia a sloboda informácií. Novinári musia pocítiť, aké 
práva a možnosti im pri podpore sociálnych a ekonomických záujmov môžu 
poskytnúť novinárske organizácie. O to väčšmi, ak na obzore sú napätia 
medzi vydavateľmi a novinármi. To všetko stavia novinárske organizácie do 
novej úlohy dôležitých partnerov v tripartitných rokovaniach s vydavateľmi, 
ako aj s predstaviteľmi štátnej správy.

Slovensko, naša vlasť, vstúpilo opäť na scénu európskych dejín. S ním 
vystupuje na scénu európskych dejín ako svedok prítomnosti aj slovenská 
žurnalistika. Je to pre nás – novinárov – veľká historická šanca.“
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RADA ZSN ZVOLENÁ NA II. SNEME
Účastníci druhého snemu schválili stanovy, programové vyhlásenie a zvo-

lili 27 člennú RADU a 5 členov KONTROLNEJ KOMISIE. O ich zložení roz-
hodlo v tajnom hlasovaní 86 delegátov. Na základe výsledkov volieb novú 
RADU ZSN tvorili:

 1. Jozef DARMO 66 hlasov riaditeľ, NSÚ Bratislava
 2. Viliam DAUBNER  60 hlasov redaktor, ZSVTS Bratislava
 3. Jerguš FERKO 77 hlasov  zást. šéfred., Slov. republika
 4. Andrea FERKOVÁ  65 hlasov  redaktorka, ZMENA Bratislava
 5. Imrich GRÄFFINGER 52 hlasov publicista, Bratislava
 6. Július HANDŽÁRIK 74 hlasov publicista, Bratislava
 7. Róbert HANZL  72 hlasov redaktor, Slovenský rozhlas
 8. Nataša HOSŤOVECKÁ 74 hlasov redaktorka, Slov. nár. noviny
 9. Ivan HUDEC 79 hlasov publicista a poslanec NR SR
 10. Juraj HOVAN-REHÁK 57 hlasov redaktor, Katolícke noviny
 11. Roman KALISKÝ-HRONSKÝ 67 hlasov zástupca šéfredaktora ZMENA
 12. Dušan KLEIMAN 66 hlasov publicista, 
 13. Dušan KONČEK 63 hlasov redaktor, Slov. televízia Košice
 14. Michal KRIŠKO 61 hlasov redaktor, Slovenská Republika
 15. Jozef KUCHÁR 72 hlasov šéfredaktor, POLITIKA VIS
 16. Jindro POČTA 59 hlasov redaktor, LÚČ Košice
 17. Marta PODHRADSKÁ 80 hlasov kancelárka, ZSN Bratislava
 18. Milan POLÁK 59 hlasov redaktor, Slovenská republika
 19. Elena PRÍBUSOVÁ 59 hlasov redaktorka, Slovenský rozhlas
 20. Maroš PUCHOVSKÝ 71 hlasov šéfredaktor, ZMENA Bratislava
 21. Ján SMOLEC 77 hlasov šéfredaktor, Slovenská republika
 22. Milan ŠPANÍR 60 hlasov redaktor, PRÁCA, Lučenec
 23. Pavol ŠTEVČEK 65 hlasov šéfredaktor, Literárny týždenník
 24. Peter ŠTRELINGER 62 hlasov redaktor, Slovenská Republika
 25. Helena TANCÍKOVÁ 65 hlasov redaktorka, Slovenský rozhlas
 26. Jarmila TOSECKÁ 68 hlasov redaktorka, Slovesnký rozhlas
 27. Gabo ZELENAY 76 hlasov publicista, Bratislava

PREDSTAVENSTVO ZSN: PhDr. Jozef DARMO, CSc., predseda, PhDr. 
Jozef KUCHÁR, podpredseda, Róbert HANZL, podpredseda, Mgr. Marta 
PODHRADSKÁ, kancelárka, členovia: Ján SMOLEC, Gabo ZELENAY, 
PhDr. Michal KRIŠKO, JUDr. Dušan KLEIMAN, Roman KALISKÝ-HRONSKÝ, 
Helena TANCÍKOVÁ, Peter ŠTRELINGER

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA ZSN: Rudolf KUCHTA, publi-
cista, Juraj TEVEC, redaktor, Adela LETTRICHOVÁ, publicistka, Blanka 
PETRIŠČÁKOVÁ, Ivan VÁCLAVÍK, publicista.
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VYHLÁSENIE II. SNEMU ZSN
My členovia Združenia slovenských novinárov (ZSN), konštatujeme, že 

časť súčasných slovenských žurnalistov sa nestotožnila so slovenskou 
samostatnosťou a ešte stále nevníma žurnalistiku ako službu občanovi. To 
veľkou mierou prispieva k destabilizácii spoločnosti. V masmédiách často 
prevláda nízka kultúra komunikácie, nedostatok profesionality a porušova-
nie novinárskej etiky. ZSN má záujem na dialógu oboch slovenských novi-
nárskych organizácií a spoločnom hľadaní východísk z tejto neperspektív-
nej situácie.

Sto dní činnosti terajšej slovenskej vlády sa prejavilo vážnymi zásahmi do 
občianskych slobôd, slobody tlače, pôsobenia verejnoprávnej inštitúcie 
STV. Vláda svojím ustupovaním cudzím záujmom, výpredajom národného 
majetku a porušovaním demokratických princípov vládnutia vo vzťahu k ve-
rejnosti ohrozuje národné a štátne záujmy Slovenskej republiky.

Bratislava 25. 6. 1994
Delegáti II. snemu Združenia slovenských novinárov

PRVÉ ZASADNUTIE
Členovia Predstavenstva a RADY ZSN v novom zložení, ako ich voľbou 

ustanovil druhý snem, sa zišli na svojom prvom zasadnutí 14. júla 1994. 
Riešili otázky vedenia jednotlivých klubov a komisií ZSN v nasledujúcom 
období, vyhodnotili priebeh snemu ZSN po organizačnej a obsahovej 
stránke. 

Prijali opatrenia na realizáciu uznesení, ktoré schváli II. snem. Rozhodli 
o personálnej zodpovednosti v jednotlivých oblastiach činnosti ZSN a uloži-
li Predstavenstvu ZSN do najbližšieho zasadnutia pripraviť rámcový program 
činnosti ZSN a predsedom jednotlivých klubov a komisií plán klubovej čin-
nosti. Rada ZSN prijala zároveň rozhodnutie, aby sa Združenie slovenských 
novinárov stalo členom Združenia organizácií slovenskej inteligencie a pove-
rila predsedu ZSN, aby s vedením Slovenského syndikátu novinárov rokoval 
vo veci delenia majetku a federalizácie novinárskych organizácií v SR.

Rada ZSN poverila komisiu pre novinársku etiku, aby predložila projekt 
monitoringu porušovania slobody tlače a etiky v žurnalistickej praxi.

Predstavenstvo ZSN sa zišlo na svojom druhom zasadnutí 2. augusta 
1994. Dominantou rokovania bol návrh programu ZSN do roku 1997.

Program tvorí osem základných okruhov: problém transformácie 
médií v novej historickej situácii, pripravenosť slovenskej žurnalistiky 
na transformačný proces, základné legislatívne kroky a nové zmluvné 
vzťahy, etické princípy v žurnalistickej praxi, profesionalita novinára, 
sociálny program, federalizácia novinárskych organizácií v SR a me-
dzinárodná spolupráca.
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OD DRUHÉHO PO TRETÍ SNEM ZSN
Plnením hlavných úloh, vyplývajúcich z uznesenia druhého snemu a kon-

krétneho programu, ZDRUŽENIE prispelo aj k tomu, že novinári sa zača-
li posudzovať podľa skutočných novinárskych kvalít a výkonov na prospech 
štátu podložených skutočnou profesionalitou a nezávislosťou od politi-
kov. Prispelo k tomu, že sa začala atmosféra, v ktorej by nerozhodovali 
kuloárne väzby a nálepkovanie. Členovia ZSN sa začali usilovať o odstraňo-
vanie prostredia, v ktorom skutočná novinárska tvorba nemá cenu a neza-
váži a novinári sa likvidujú podľa toho, aké majú profesionálne či občianske 
názory. Naša novinárska organizácia si v pomerne krátkom čase vybojo-
vala postavenie s legitímnym právom vystupovať všade a najmä tam, kde 
sa  usadzoval bezzubý informačný servis, ktorý vytláčal kritickú žurnalisti-
ku a menil novinárstvo na informačno-propagačnú prácu. Napriek rôznym 
názorom a kritike združenie patrilo aj do kritických diskusií v televízii a v roz-
hlase. Priestor však takmer nedostavalo. Napriek tomu sa nesprávnym sme-
rom rozbehnutú väčšiu časť slovenskej žurnalistiky a jej prívržencov podarilo 
celkom konkrétnou činnosťou aspoň pribrzdiť. Konkrétne aktivity to jedno-
značne potvrdzujú.

Obdobie života a práce po druhom sneme ZSN treba napriek rôznym ťaž-
kostiam, problémom a rozdielnosti názorov na činnosť našej organizácie 
hodnotiť pozitívne.

Združenie sa stalo novinárskou profesionálnou organizáciou, ktorá jasne 
deklarovala svoju mravnú a občiansku nezávislosť od politického spektra. 
Vedenie združenia práve v rokoch 1994 – 1997 dokázalo vyvíjať aktívnu 
činnosť na všetkých úsekoch. Členská základňa z pôvodných 600 členov 
vzrástla na 1 100. Kľúčovou oblasťou života a pôsobenia našej početnej 
organizácie bola jej organizačná výstavba. Rozširovanie vplyvu vo všetkých 
regiónoch s cieľom skvalitňovať celkovú činnosť ZSN. Podarilo sa založiť 
krajské organizácie ZDRUŽENIA v Košiciach, v Prešove, Žiline, v Banskej 
Bystrici a prípravné výbory začali pracovať v Trnave, Trenčíne, Nitre a v Bra-
tislave. Predpokladali sme, že sa tak stane do konca júna 1997. Príprava 
tretieho snemu v krátkom časovom horizonte a personálne zmeny  vo vede-
ní spôsobili, že sa nám teritoriálnu organizačnú výstavbu nepodarilo usku-
točniť.

ZSN OBNOVILO UDEĽOVANIE CENY Ľ. ŠTÚRA
Rada Združenia slovenských novinárov rozhodla o obnovení a udeľova-

ní Ceny Ľudovíta Štúra za novinársku tvorbu zameranú na šírenie národ-
ných ideí a posilňovanie zvrchovanosti Slovenskej republiky. Niektorí „novi-
nári“ rozpútali proti tomuto rozhodnutiu ostrú kampaň. Ich úsilie neprinieslo 
očakávaný efekt. Dňa 2. augusta 1995 v priestoroch Slovenskej televízie sa 
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uskutočnil slávnostný akt odovzdania CENY.
Hlavným kritériom hodnotenia bol podiel masmédií a jednotlivcov na hod-

notovej národno-štátnej transformácii slovenskej žurnalistiky v podmienkach 
demokratických premien našej spoločnosti a na rozvoji slovenskej mediálnej 
vedy a výskumu v podmienkach európskej integrácie.

Ceny Ľudovíta Štúra za rok 1994 dostali kolektívy: 1. miesto denník 
Slovenská REPUBLIKA, 2. miesto Novinársky študijný ústav a časopis 
Otázky žurnalistiky, 3. miesto týždenník Zmena, týždenník Extra a časopis 
Politika.

Ceny Ľudovíta Štúra prevzali títo jednotlivci: Gabo Zelenay, Bronislav 
Tesařík, Viera Urbanová, Imrich Demovič, Jozef Darmo, Jarmila Tosecká, 
Dušan Slobodník, Roman Hofbauer, Michal Kriško a Dušan Tropp.

Redakciám a jednotlivcom odovzdali ceny predseda vlády SR Vladimír 
Mečiar a predseda Združenia slovenských novinárov Jozef Darmo.

Oceneným redakciám a jednotlivcom sa prihovoril premiér Vladimír 
Mečiar, ktorý okrem iného povedal: „Chceme zvýrazniť vlastnú identitu. 
Vraciame sa k sv. Cyrilovi a Metodovi i k štúrovcom. Jazyk je veľkým nástro-
jom. Preto ľudia narábajúci s jazykom majú veľkú zodpovednosť. Česť, sve-

Vláda Slovenskej republiky a Združenie slovenských novinárov udelili novi
nársku Cenu Ľudovíta Štúra za novinársku tvorbu v roku 1994 zameranú 
na šírenie národných ideí a posilnenie zvrchovanosti Slovenskej republiky 
aj denníku Slovenská republika, ktorú preberá z rúk predsedu vlády SR 
Vladimíra Mečiara publicista Jerguš Ferko.
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domie a presvedčenie nám nedovolia byť inými. Ak jeden z našich básnikov 
v časoch, keď štúrovci boli neúspešní, napísal – My skoro spať musíme, bo 
sme skoro vstali – my si ho musíme trošku prispôsobiť – My pevne stáť musí-
me, bo sme dlho spali.“

Ďalej vyjadril úctu všetkým oceneným, ale i všetkým majstrom pera i slo-
va, ktorí ľuďom vracajú istotu v ľudskosť, budúcnosť, vzájomnú úctu a tole-
ranciu, ktorí roznášajú ľudské dobro.

Cenu Ľudovíta Štúra za rok 1995 z rúk podpredsedníčky vlády SR Kataríny 
Tóthovej prevzal spisovateľ a publicista Ladislav Ťažký. Minister kultúry SR 
Ivan Hudec odovzdal Cenu Ľudovíta Štúra Literárnemu týždenníku, ktorú 
prevzal jeho šéfredaktor Ján Majerník.

Ocenenie dostala aj Tlačová agentúra SR. Cenu prevzal generálny riaditeľ 
Dušan Kleiman z rúk K. Tóthovej a J. Darma.
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CENU PREVZAL AJ VLADIMÍR MINÁČ
Ceny Ľudovíta Štúra za rok 1995, udeľované vládou SR na návrh 

Združenia slovenských novinárov odovzdali v štúdiu STV v Bratislave v au-
guste 1996. Ceny udelila Vladimírovi Mináčovi, Ladislavovi Ťažkému a Du-
šanovi Kernému. Zároveň ocenila aj redakčné kolektívy Literárneho týžden-
níka a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky SLOVAKIA. Na slávnosti sa 
zúčastnila podpredsedníčka vlády SSR Katarína Tóthová, minister kultúry 
Ivan Hudec a predseda Matice Slovenskej Jozef Markuš. Vladimír Mináč 
sa na slávnostnom akte zo zdravotných dôvodov nezúčastnil. Predstavitelia 
Združenia slovenských novinárov a organizátori slávností odovzdávania 
Ceny Ľudovíta Štúra predseda ZSN Jozef Darmo a jeho podpredseda 
Jozef Kuchár navštívili výraznú osobnosť slovenskej literatúry, excelentné-
ho publicistu a mysliteľa Vladimíra Mináča, ktorý osobne prevzal toto ocene-
nie. Poctili jeho jedinečné žurnalistické majstrovstvo a Vladimír Mináč túto 
poctu s poďakovaním prijal. Vyjadril svoj obdiv k Ľudovítovi Štúrovi a sprítom-
nil dominanty jeho odkazu pre dnešok. Pri tejto príležitosti V. Mináč okrem 
iného povedal: „Pokiaľ ide o dedičstvo, tradíciu, je to predsa len najistejšie 
miesto, štúrovci sú najistejším miestom pre modernú tradíciu slovenského 
národa. Myslím si, že dokonca aj pre tradíciu moderného slovenského štátu. 
Sám Štúr bol vynikajúci novinár, publicista a organizátor. Tá cena je správne 
namierená. Bodaj by vždy správne triafala.“

Trúfam si tvrdiť, že obdobie rokov 1994 až 1997 patrí v celej histórii pôso-
benia Združenia slovenských  novinárov k najúspešnejším. Toto konštatova-
nie jednoznačne potvrdzujú dosiahnuté výsledky a konkrétne fakty obsiah-
nuté v hodnotiacej správe o jeho činnosti, ktorá odznela na III. sneme.

K udeleniu Ceny Ľudovíta 
Štúra publicistovi a 
spisovateľovi Dušanovi 
D. Kernému blahoželá 
podpredsedníčka vlády 
SR Katarína Tóthová. 
Ocenenie dostal za 
dlhoročnú publicistickú 
činnosť a pôsobenie 
na poste šéfredaktora 
Hlavnej redakcie spravo
dajstva Slovenskej televí
zie v Bratislave v rokoch 
1995-1996.
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TRETÍ SNEM ZSN V ROKU 1997
V náročnej názorovej atmosfére prebiehal tretí snem ZSN 25. júna 1997 

v zasadačke DOPRASTAVU v Bratislave. Na rokovanie prišiel aj vtedajší 
minister kultúry Ivan Hudec a ďalší hostia. Tentoraz nechýbal predseda 
Slovenského syndikátu novinárov Ján Fülle.

Obsahovo bohatý a pomerne rozsiahly referát predniesol predseda ZSN 
Jozef Darmo, ktorý okrem iného povedal: „Schádzame sa po uplynutí voleb-
ného obdobia od druhého snemu ZSN. Obdobie vyše dvoch rokov, napĺ-
ňaných našou prácou, stáva sa dnes predmetom našich úvah, hodnotení, 
zamyslení. Zamyslení nad dneškom, blízkou i vzdialenejšou budúcnosťou.“ 

Čas po druhom sneme možno hodnotiť už ako obdobie všestrannej kon-
solidácie ZSN. Boli prijaté a zaregistrované nové stanovy, plne zodpoveda-
júce štandardným profesionálnym kritériám vzťahujúcim sa na profesionálnu 
organizáciu. Stanovy zakotvili, i právne, nástupnícky charakter ZSN, jeho 
vznik v rámci pluralitnej diferenciácie novinárskej obce združenej po revo-
lúcii v Slovenskom syndikáte novinárov. Vznik ZSN bol okrem účelovo vyro-
bených nedorozumení aj produktom reálnych demokratizačných procesov. 
Novým vedením po druhom sneme bol vypracovaný a orgánmi združenia 
prijatý na základe UZNESENÍ DRUHÉHO SNEMU dokument profesionálne-
ho a strategického významu: Hlavné úlohy Združenia slovenských novinárov 
po II. sneme (1994 - 1996). Je to dokument presahujúci svojou stratégiou 
a strategickou koncepciou činností rámec jedného volebného obdobia 
a jeho závery by mali byť vecou posúdenia i súčasného III. snemu ZSN. 
Delegáti dostali tento dokument ako súčasť materiálu. Dostali k dispozícii 
aj správu o činnosti ZSN od II. snemu. Je publikovaná v periodiku Politika, 
ktorú dostal každý delegát. Je teda k dispozícii na reálne a problémové 
posúdenie. Stanovy ZSN, dokument hlavných úloh ZSN a správa o činnosti 
dovoľujú posúdiť objektívne reálne aktivity ZSN a jeho orgánov.

Druhý snem ZSN podal hlbokú a všestrannú analýzu nášho mediálne-
ho priestoru s výhľadom na niekoľko rokov. Druhým vrcholom tejto analýzy 
a projektovania našej práce bola konferencia k súčasnej mediálnej situácii 
a aktivitám novinárskej profesionálnej organizácie. Na konferencii sa zúčast-
nili aj novinári – krajania z Rakúska, Nemecka, Poľska, Austrálie a z Českej 
republiky. Konferencia sa konala 6. decembra 1995.

Predložená správa dokladá, že ťažiskom činnosti ZSN po II. sneme boli 
profesionálne aktivity. Napĺňali sme ich realizáciou tlačových konferencií 
so zahraničnými novinármi akreditovanými pre spravodajské pôsobenie na 
území Slovenskej republiky s premiérom Mečiarom. Aktivita ZSN sa presadi-
la tiež na spomínaných MEDZINÁRODNÝCH KONFERENCIÁCH organizo-
vaných ZSN k problematike novinárskej etiky, mediálneho práva. 

Ťažiskom činnosti orgánov ZSN bola podpora profesionálnych aktivít. 
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Tieto aktivity sú reprezentované činnosťou orgánov ZSN, krajských orga-
nizácií a klubov. Najmä v oblasti aktivizácie klubov sa nenaplnili naše oča-
kávania. Ďalšou, vonkoncom nie poslednou aktivitou ZSN bola spolupráca 
s novinárskou organizáciou SSN. Dokument hlavné úlohy ZSN po II. sneme 
tento priestor objektívne analyzuje a zo strany ZSN vnáša do napätých vzťa-
hov jednoznačne konštruktívny a pokiaľ možno emocionálne nekonfrontač-
ný tón. Trpezlivosť postupu a skutočnosť, že aj v SSN sú STÚPENCI KON-
ŠTRUKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE, zaznamenala sľubný náznak možného 
obratu vo vzájomných vzťahoch.

Výsledkom je:
1. Prijatie spoločných stanovísk k pripravovanému mediálnemu zákonu.
2. Spoločná dohoda o vytvorení tlačovej rady pre riešenie problémov etic-

kej samoregulácie novinárov.
3. Organizovanie spoločných konferencií o tlačovom práve, práve na 

komunikáciu, účasť na spoločne organizovaných konferenciách s možnos-
ťou vystúpiť a hľadať dialóg.

4. Spoločné aktivity na poli športových stretnutí.
5. Zaznamenali sme vzájomnú ochotu pri pozitívnej eliminácii jednostran-

ne radikalizujúcich hlasov po konfrontácii, náznak vôle odkloniť sa od tých-
to konfrontácií a viacej sa sústreďovať na spoluprácu v oblasti ochrany a roz-
voja profesionality novinárov, ich tvorivej nezávislosti, PRÁVNEJ OCHRANY 
ICH ZÁUJMOV v podmienkach mediálneho trhu, ktoré sa stávajú aj produk-
tom sociálnych konfliktov. Pociťujeme potrebu spolupráce v oblasti sociálne-
ho zabezpečenia novinárov a ich zdravia.

Aj keď sa nám nepodarilo zaktivizovať všetkých členov ZSN a členov vole-
ných orgánov ZSN, predsa táto aktivita orgánov ZSN zvolených II. snemom 
našla ohlas v raste členskej základne. Pozitívne naladenie na prácu sme 
zaznamenali aj v aktivitách novoutvorených krajských organizácií v Koši-
ciach, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. To sú legitímne fakty našich akti-
vít.

A predsa časť členov – ktorí žiaľ zväčša preukázali minimálnu účasť na 
aktivitách ZSN, a dokonca i nečlenov, spísala na mimoorganizačnej platfor-
me ZSN petíciu, ktorú doručili Predstavenstvu ZSN koncom marca 1997. 
Učinili tak uprostred horúčkovitej práce zakladania nových organizácií na 
základe nového územného členenia. Petíciu podpísalo 30 signatárov. Žia-
dali okamžité zvolanie mimoriadneho citujem „Valného zhromaždenia ZSN“ 
(podľa stanov snemu!) a to „ešte v prvom štvrťroku 1997“. Teda za nece-
lých 5 dní sa mal zvolať III. Snem. Žiadosť signatári odôvodnili: „V posled-
ných mesiacoch evidujeme veľmi nízku akcieschopnosť vedenia ZSN na 
úrovni predstavenstva i rady. Tento fakt sa negatívne prenáša aj na rado-
vých členov, ktorí čoraz častejšie vyjadrujú svoju nespokojnosť s týmto sta-
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vom. Táto situácia nám nie je ľahostajná, tým viac, že žijeme v časoch, keď 
každá nečinnosť ZSN ohrozuje základné princípy, kvôli ktorým ZSN vzniklo. 
Nazdávame sa preto, že je potrebné stretnúť sa na „Valnom!“ zhromaždení 
ZSN a otvorene si pohovoriť o tomto neutešenom stave a o ďalšom smero-
vaní nášho združenia.“

Predstavenstvo ZSN odmietlo ako nenáležité a reálnu činnosť vedenia 
ZSN dehosnestujúce tvrdenia 30 signatárov. Navyše na zvolenie mimoriad-
neho snemu je potrebných 300 podpisov v zmysle stanov ZSN. K vecnému 
obsahu petície konštatovalo: „Terajšie VEDENIE ZSN VYVINULO nemálo 
úsilia na usporiadanie členskej základne, písomností a hospodárskej agen-
dy, ktorú prevzalo v zúfalom stave. Založenie krajských klubov a následne 
krajských organizácií iba potvrdzuje, že vedenie ZSN postupovalo premysle-
ne a podľa prijatého uznesenia II. snemu ZSN“. V ďalšej časti J. Darmo roz-
viedol všetky aktivity vedenia ZSN, ktoré majú delegáti snemu k dispozícii 
v periodiku „Politika“. Je monotematicky venované materiálom k III. snemu 
ZSN. Konštatovanie petície označil za účelové, sledujúce iné než profesio-
nálne ciele, než je úsilie o zvýšenie aktivity vedenia ZSN. Zdá sa, že táto 
podpisová akcia iba uzatvárala kruh, ktorý sa rozvinul po vytlačení mnohých 
členov ZSN z STV, ako aj z niektorých periodík, ktoré tvorili priestor našej 
profesionálnej sebarealizácie. Treba tu so všetkou zodpovednosťou vysloviť 
názor, aby ho mohol snem posúdiť, že nie neaktivita vedenia ZSN, ale fakt, 
že ktosi z úzadia postupne zužuje priestory pre aktivity členov našej organi-
zácie. To je dnes kľúčový problém stavu až blokády našej činnosti. ZSN stra-
tilo priestor v STV, sčasti aj v Slovenskej Republike a v ďalších periodikách. 
Teda v médiách, ktoré nedávno prevzali zodpovednosť za pozitívnu prácu na 
architektúre Slovenskej republiky ako demokratického štátu. 

Náš snem čakajú vážne úvahy a z nich by mali vyplynúť rozhodnutia a ne-
váham povedať i zmeny štýlu práce. Imperatívom „ducha našich čias“ je 
umenie dialógu a pozitívneho kompromisu v mene vyšších záujmov našej 
organizácie i krajiny. 

V diskusii okrem iných prehovorili aj Ján Smolec, Roman Hofbauer, 
Julius Handžarik, Eva Zelenayová, Michal Zoldy, Gabo Zelenay, Štefan 
Turňa a minister kultúry SR Ivan Hudec, ktorý povedal: „V prvom rade mi 
dovoľte, aby som poďakoval všetkým vám, najmä niektorým významným 
publicistickým individualitám, za vykonanú prácu. Viem, že sú medzi nami 
veľké názorové rozdiely, najmä na niektoré personálne záležitosti. Sme 
veľmi diferencovaní, individuálni. Každý z nás má právo na osobitné názo-
ry v mnohých oblastich, ale sú veci, v ktorých sa musíme dohodnúť. Boj 
za pravdivý obraz Slovenská nie je takým starým bojom. Už sa natrvalo 
zapísal do minulosti nielen našej žurnalistiky, ale aj nášho štátu. Predsa si 
myslím, že nemáme byť hyperkritickí voči mnohým nedostatkom, na ktorých 
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sa ktokoľvek z nás, na ktoromkoľvek poste podieľal. Zabudnime na to, že 
posty sú doživotné. Myslím si, že takto sa musíme naučiť vnímať aj mnohé 
personálne zmeny, ku ktorým došlo. Nemyslím si, že vždy sa stalo správne, 
ale nedá sa nič robiť. Taký je život. Aj mne sa zdá, že niekedy sa malo inak 
postupovať. Prosím, aby sme s veľkou dávkou tolerancie v prvom rade vyrie-
šili naše vnútorné problémy. Želám vám do tohto snemovania veľa úspechov. 
Budem rešpektovať vašu vôľu a vaše rozhodnutie. Sľubujem, že sa vo veľmi 
krátkom čase stretnem s vedením ZSN, aby sme dohodli aj niektoré otázky, 
ktoré by sa týkali konkrétnych problémov a niektorých záležitosti. Chcel by 
som vás poprosiť, naozaj veľmi dôsledne a dôležito treba rozhodovať aj 
o tých záležitostiach, o ktorých môže rozhodovať samotné združenie.“

Účastníci III. snemu prijali uznesenie, vyhlásenie, a zvolili RADU ZSN, 
ktorú tvorili: PhDr. Vojtech Bačo – predseda, KO ZSN Košice, Mgr. Štefan 
Debnár – predseda, KO ZSN Žilina, Stanislav Háber, Vladimír Hagara, Ing. 
Roman Hofbauer, CSc., Roman Kaliský-Hronský, Jindro Počta – predse-
da, KO ZSN Prešov, Maroš Púchovský, PhDr. Emil Semanco, Ján Smolec, 
Jarmila Tosecká, Štefan Turňa – predseda, KO ZSN Banská Bystrica, Gabo 
Zelenay – predseda, Klubu seniorov, Ján Čomaj, Július Handžárik, Róbert 
Hanzl, Ing. Marián Kňažko, Štefan Oľha, Marta Podhradská, PhDr. Milan 
Polák, Helena Tancíková, PhDr. Michal Zoldy.

Na prvom zasadnutí RADY ZSN, ktoré sa uskutočnilo 30. júna 1997 
zvolili PREDSTAVENSTVO ZSN a jeho vedenie.

Členmi predstavenstva sa stali: PhDr. Vojtech Bačo, Mgr. Štefan Debnár, 
Stanislav Háber, Vladimír Hagara, Ing. Roman Hofbauer, CSc., Roman 
Kaliský-Hronský, Jindro Počta, Maroš Púchovský, PhDr. Emil Semanco, 
Ján Smolec, Jarmila Tosecká, Štefan Turňa, Gabo Zelenay

Potom RADA ZSN zvolila predsedu a podpredsedov. Zo zápisnice vyplýva, 
že na funkciu predsedu kandidovali Ján Smolec (získal 10 hlasov), Vladimír 
Hagara (7 hlasov) a Stanislav Háber (2 hlasy).

Predsedom sa stal Ján Smolec. Za podpredsedov RADA zvolila Romana 
Hofbauera, Dušana Slezáka, Štefana Debnára a Jarmilu Toseckú. Všetci 
dostali po 18 hlasov.

Rada sa zaoberala aj otázkou vydávania nového periodika pod názvom 
Slovenský novinár. Svoj zámer realizovala až v máji 1998, keď vyšlo prvé 
aj posledné číslo. Pod titulkom „Pravda je na našej strane“, predseda ZSN 
Ján Smolec napísal: „Ani si neviete predstaviť s akými nevídanými problé-
mami sa nové vedenie ZSN po III. sneme stretávalo. Predovšetkým bolo 
treba zohnať peniaze. Tie sme s „pomocou božou“, ale najmä s pomo-
cou proslovensky orientovaných politikov, chvalabohu, zohnali. Rozbehli 
sme činnosť. Nastúpili noví ľudia (iba dvaja) do aparátu ZSN. Nejaké 
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peniažky sme rozdali aj do krajov. Takže teraz sa už nemôžeme na nič 
vyhovárať a treba začať naplno pracovať. Čaká nás rušné, náročné obdo-
bie. Voľby. Na jeseň sa rozhodne, akou cestou bude Slovensko pokračo-
vať. Tí, čo ho nechceli a päť rokov mu hádzali polená pod nohy, zrazu 
zacítili šancu a chceli by mu vládnuť. Ale nie preto, aby jeho situáciu sta-
bilizovali a rozvíjali v duchu jeho hlavných konštruktérov, ale aby ho čo 
najskôr rozpredali do rúk svetoobčanov a do rúk cudzích. Preto chcú 
zhodiť terajšiu koaličnú vládu, lebo im prekáža a urobiť zo Slovenska 
poslušnú, banánovú republiku. Aj na nás členoch Združenia slovenských 
novinárov záleží, či im to dovolíme.

Verím, že všetci členovia našej proslovenskej novinárskej organizácie 
si uvedomujú vážnosť a nebezpečnosť situácie. Opozícia za evidentnej 
podpory síl zo zahraničia („Národné záujmy patria na politické smetisko 
dejín“ H. Kissenger: Umění diplomacie), chce politikov, ku ktorým sme 
sa my, ešte ako členovia Klubu Za pravdivý obraz Slovenska, prikloni-
li a podporovali, pozatvárať. Hrozia im väznicami. To je ich demokracia. 
Za čo ich chcú zatvoriť? Za to, že po ústavnom demokratickom rozdele-
ní federácie Slovensko ako štát obstálo, vydržalo? Dokonca makroeko-
nomickými výsledkami sa vyšvihlo na čelo bývalých postkomunistických 
štatov, že konštruovali štátnosť a robili všetko pre jej stabilizáciu? 

Predpokladám, že nasledujúce konštatovanie poviem aj v mene vás: 
V nijakom prípade sa nemusíme hanbiť za to, že sme obhajovali politi-
ku dnešnej koalície. Ak treba uviesť argumenty, nemusíme chodiť ďale-
ko. Stačí sa pozrieť na našich susedov, osobitne na našich bývalých bra-
tov za Moravou. Slovenská koruna, ktorej predpokladali krach, sa drží. 
Vyrovnala sa českej korune. Môže byť lepší dôkaz našej schopnosti 
a existencie?

V rukách držíte prvé číslo nášho skromného periodika Slovenský novi-
nár. Bude vychádzať pravidelne a nájdete v ňom všetky informácie o na-
šej činnosti, zámeroch a plánoch. Vyzývam Vás, aby ste využili toto 
kontaktové periodikum a napísali svoj názor, svoju skúsenosť o práci slo-
venského novinára. Teším sa na aktívnu spoluprácu s vami a sľubujem, 
že sa pokúsim pravidelne k vám prihovárať. Buďme optimisti. Pravda je 
na našej strane“.

Žiaľ, všetko bolo ináč. Združenie sa dostalo do zložitej situácie. 
Plány a zámery ostali iba v teoretickej podobe. Preto Klub senio-
rov pod vedením Gaba Zelenaya opustil Združenie slovenských 
novinárov a jeho takmer 200 členov si založilo novú organizáciu 
pod názvom ÚNIA SLOVENSKÝCH NOVINÁROV SENIOROV, ktorú 
Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo 23. októbra 1998.
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TRETIA NOVINÁRSKA ORGANIZÁCIA
Keď sa pomery v Združení slovenských novinárov (ZSN) po jeho treťom 

zjazde začali komplikovať, situácia sa zhoršila natoľko, že táto početná novi-
nárska organizácia pomaly začala strácať aj strechu nad hlavou. Navyše 
v tom čase došlo k oslabeniu postavenia Klubu seniorov, ktorý bol súčas-
ťou ZSN. To nás donútilo spolu s Gabom Zelenayom a Imrichom Gräf-
fingerom podniknúť kroky, ktoré by zachovali myšlienky a program združe-
nia v povedomí novinárskej obce. Vývoj udalostí nadobudol prudký spád. A 
bol to práve Gabo Zelenay, ktorý veľmi razantne predložil návrh na založenie 
novej samostatnej novinárskej organizácie.

Patrí sa zdôrazniť, že jeho argumenty boli mimoriadne pragmatické a pre-
svedčivé. Konštatoval vtedy, že novinári seniori sa oprávnene dožadujú lep-
ších podmienok pre svoju činnosť. Dôležitá a rozhodujúca bola aj snaha, 
aby mohli sami rozhodovať o vlastnom programe, ako aj o stanovených cie-
ľoch a zámeroch. Chcem aj takto oživiť a pripomenúť, že členskú základ-
ňu novovzniknutého Klubu seniorov pri ZSN v drvivej väčšine tvorili novi-
nári, publicisti a spisovatelia, ktorí predtým, v roku 1993 opustili pôvodnú 
stavovskú organizáciu Slovenského syndikátu novinárov (SSN). Stalo sa tak 
v čase, keď jeho smerovanie a celková činnosť už neboli v súlade s progra-
mom nášho zápasu o pravdivý obraz Slovenska doma, ale taktiež v krajinách 
Európy a ďalších kontinentov sveta.

V tejto etape vývoja slovenskej žurnalistickej obce väčšina členov Sloven-
ského syndikátu novinárov (SSN) v seniorskom veku vstúpila do novovytvo-
reného Združenia slovenských novinárov, v ktorom si, ako som už predo-
strel, založili svoj vlastný klub. Na ustanovujúcej schôdzi zvolili výbor klubu. 
Jeho predsedom sa stal Gabo Zelenay, podpredsedom Štefan Šolty, 
tajomníkom Imrich Gräffinger, hospodárom Rudolf Kuchta a členmi výbo-
ru sa stali Elena Stušková, Valika Grebečiová, Mária Pribusová, Mária 
Lednárová a Viera Gajdošová.

Prvý krok, ktorý smeroval k založeniu novej organizácie, sa uskutočnil 
v októbri roku 1998, keď Klub seniorov odišiel zo Združenia slovenských 
novinárov. Všetci jeho členovia jednoznačne podporili spomínaný návrh na 
vytvorenie tretej novinárskej organizácie na Slovensku. Na ustanovujúcej 
členskej schôdzi - ktorá sa uskutočnila 27. novembra 1998 - schváli-
li stanovy novej stavovskej organizácie, ktorá mala vtedy názov Únia 
slovenských novinárov seniorov. Účastníci rokovania zvolili deväť-
člennú radu. Jej predsedom sa stal Gabol Zelenay. Na posty pod-
predsedov nastúpili Jozef Kuchár, Imrich Gräffinger a Milan Piovar-
či. Tajomníčkou sa stala Elena Stušková, hospodárom Rudolf Kuchta 
a pokladníčkou Adela Lettrichová. Členkami rady boli Valika Grebeči-
ová a Elena Milecová.



42

Jozef Kuchár 

Činnosť novej organizácie v zmenených podmienkach, ale na pevných 
základoch, sa rozbehla na plné obrátky. Čas potvrdil, že rozhodnutie založiť 
novú novinársku organizáciu bolo správne, opodstatnené a užitočné. Tento 
krok sme urobili najmä na základe požiadaviek novinárov seniorov, ku kto-
rým sa postupne pridali ďalší aktívni redaktori z radov mladšej generácie, 
ale aj významní publicisti, spisovatelia, a iné osobnosti kultúrneho a spolo-
čenského života.

Únia slovenských novinárov seniorov (ÚSNS) si od začiatku svojej čin-
nosti stanovila jasné a konkrétne úlohy. Stratégiou bolo predovšetkým pod-
necovanie tvorby publicistických materiálov a vytváranie optimálnych pod-
mienok na ich realizáciu. Do epicentra pozornosti sa dostalo nadväzovanie 
kontaktov doma i v zahraničí, organizovanie besied a pracovných seminá-
rov za účasti osobností a predstaviteľov spoločenského a kultúrneho živo-
ta. Osobitný dôraz sa kládol na zabezpečenie profesionálneho rastu mladej 
a strednej vekovej kategórie členov. Aktívnym novinárom mala Únia pomá-
hať a podporovať ich tvorbu vydávaním metodických žurnalistických príru-
čiek. Podporovala umiestňovanie ich žurnalistických prác v médiách. Išlo 
predovšetkým o články, ktoré mali vytvárať skutočne pravdivý obraz o Slo-
vensku a živote v našej krajine. Pozornosť bola venovaná, a to platí doteraz, 
aj pomoci členom, ktorí museli odísť nedobrovoľne z redakcií, prípadne sa 
nie vlastnou vinou ocitli v sociálnej núdzi.

Nová stavovská organizácia sa odbornými radami podieľala a stále podieľa 
na formulovaní a tvorbe mediálnych zákonov, v tomto ohľade dlhodobo spo-
lupracuje s kompetentnými orgánmi. Tieto, ale aj ďalšie fakty sú dôkazom 
toho, že Únia slovenských novinárov seniorov si získala vo verejnosti vážnosť 
a rešpekt. Jej opodstatnenie potvrdzuje aj skutočnosť, že po jej transformá-
cii na Úniu slovenských novinárov (ÚSN) veľmi narastá záujem o členstvo 
medzi začínajúcimi mladými žurnalistami, ktorí túto našu stavovskú organizá-
ciu pre svoje pôsobenie v médiách potrebujú a uznávajú.

Únia slovenských novinárov (ÚSN) chráni slobodu prejavu a právo obča-
nov na objektívne informácie v agentúrnom spravodajstve, tlači, rozhlase 
a v televízii. Presadzuje účinnejšiu ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, 
dobrej povesti a súkromia občanov. Chráni identitu a suverenitu informač-
ného systému Slovenskej republiky a tým aj záujmy profesijnej sebareali-
zácie a uplatnenia sa novinárov na súčasnom mediálnom trhu. V súčasnej 
situácii je to pre slobodu novinárskej tvorby nielen dôležité, ale aj nevyhnut-
né. Naša stavovská organizácia si kladie za cieľ, aby masmediá, v súlade so 
zákonmi a ústavou Slovenskej republiky, pôsobili ako významný  prostrie-
dok mravnej obrody spoločnosti a v nijakom prípade neposkytovali priestor 
pre šírenie akýchkoľvek foriem extrémizmu, nenávisti, rasovej či nábožen-
skej neznášanlivosti. Situácia, ktorej sme svedkami, len potvrdzuje, že tieto 
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priority v programe Únie slovenských novinárov (ÚSN) sú nevyhnutné. Preto 
im v našej činnosti venujeme a naďalej budeme venovať každodennú pozor-
nosť. V záujme občanov a našej vlasti.

Napriek zložitým podmienkam, ktoré sa dlhodobo najvýraznejšie prejavu-
jú v oblasti materiálneho, technického a priestorového vybavenia sa členo-
via Únie usilujú stanovené zámery a ciele plniť čo najdôslednejšie. Pre tých, 
ktorí túto novinársku organizáciu zakladali, je teda viac ako potešiteľné, že 
sa stala životaschopnou a pre mnohých novinárov skutočne príťažlivou. 
Prispel k tomu fakt, že naša organizácia už pri svojom založení jasne dekla-
rovala mravnú, etickú a občiansku nezávislosť od politického spektra.

Stala sa druhou najvýznamnejšou novinárskou organizáciou na Sloven-
sku. Okrem spomínaných vedúcich predstaviteľov Únie slovenských novi-
nárov seniorov (ÚSNS), v jej radoch obetavo pracovali (žiaľ niektorí nás 
navždy opustili) a aktívne pôsobia poprední publicisti, aktívni novinári, spi-
sovatelia ako aj uznávaní politici a manažéri Ladislav Ťažký, Ladislav Zru-
bec, MUDr. PhDr. Peter Ševčovič, prof. Anton Hlinka, Belo Polla, Miloslav 
Ambrus, Ing. Tibor Bajchy, Dodo Bujna, doc. Ing. Július Binder, CSc., adad. 
Maliar Pavol Bley, Ing. Július Boško, PhDr. Jozef Darmo, CSc., Anton Doli-
nay, Eduard Ďuďa, Jozef Galus, Ing. Roman Hafbauer, CSc., Mgr. Edo Ivan-
čík, prof. Dr. Augustín M. Húska, DrSc., PhDr. Dušan Kerný, prof. Ing.Vladi-
mír Klimo, JUDr. Ernest Kocun, RNDr. Katarína Kozlovská, prof. dr. Ábel Kráľ, 
DrSc., Eva Kristínová, Mikuláš Maťašeje, doc. PhDr. Ivan Mauer, CSc., Tibor 
Molek, PhDr. Jaroslav Rezník str. prof. PhDr. Fraňo Ruttkay, DrSc., PhDr. 
Jozef Šucha, PhDr. Elena Šebová, Juraj Tevec, prof. JUDr. Katarína Tóthová, 
CSc., Stanislav Kubánek, Ing. Vladimír Zeman, JUDr. Jana Moravcová,  Milan 
Vavro, JUDr. Viliam Veteška, PhDr. Jozef Vranka, PhDr. Jozef Novák, JUDr. 
Juraj Šimko, Mgr. Emil Valko, Mgr. Rudolf Zelenay, Ing. Eva Zelenayová, Mgr. 
Bohuš Zvrškovec, Ladislav Tomášek, PhDr. Igor Mráz, Ing. Milan Lieskovský, 
Dagmar Beláková a Milan Smolík. 

Začiatky činnosti Únie výstižne zhodnotil v rozhovore pre denník Sloven-
ska republika v septembri 1999 Gabo Zelenay.

Uplynul skoro rok, čo sa v úradných záznamoch objavil po prvý raz 
v histórii Slovenska právny subjekt s osobitnou náplňou – Únia slo-
venských novinárov seniorov. Opýtali sme sa jedného z jej zaklada-
teľov, predsedu Gaba Zelenaya, prečo takéto spoločenstvo vzniklo 
a aké sú dnes jeho ciele?

Seniori novinári mali svoj klub pri Združení slovenských novinárov. Jed-
ného dňa sme zachytili „šum“ o plánoch vtedajšej opozície, že ak sa jej 
podarí ujať moci, po voľbách bude likvidovať národne orientované sily 
v radoch novinárov. Medzi nimi aktívnu skupinu seniorov. Aby sme sa 
mohli brániť, založili sme Úniu.
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Splnili sa vaše tušenia a predpoklady?
A ešte ako! Od prvého dňa nástupu novej koalície do vlády pre mňa až 

s neuveriteľnou razanciou začali v tomto smere členovia vlády pracovať. 
Najmä pani ministerka Schmögnerová a minister Kňažko použili všetky 
prostriedky na splnenie týchto plánov.

Nová vláda nepochopila zámery Únie a dokonca ste narazili na jej 
odpor.

Jedným z prvých činov ministra kultúry, ktorý má pod palcom aj novi-
nárov, bolo, že tým, čo bezplatne pomáhali roky ministerstvu pri rôznych 
akciách, oznámil, že ich pozbavuje členstva v odborných komisiách. 
Pokračoval v ignorovaní Únie tak, že do dnešného dňa za takmer tristo 
dní svojho ministrovania nepozval zástupcov Únie ani raz na diskusiu 
o chystaných zákonoch o médiách. Odmietol dať čo i len korunu na čin-
nosť Únie, ale zato poskytol privátnemu podnikateľovi milión.

Ako môže potom vyvíjať Únia činnosť v takýchto podmienkach?
Všetko si hradíme zo zozbieraných prostriedkov. Od papiera po znám-

ky. Prosíme o pomoc, kde sa dá, a nizučké členské tiež čosi dá. Nemá-
me kanceláriu ani žiadnu administratívnu silu. Celú organizačnú činnosť 
robíme brigádnicky. Napriek tomu len za posledné tri mesiace naši čle-
novia publikovali vyše sto článkov. Medzi autormi – našimi členmi – sú 
i také významné postavy našej publicistiky, ako spisovatelia Ťažký, Hlin-
ka, Rezník, Polla, Pavlo, Dolinaj a ďalší. Iba do televízie a rozhlasu nemô-
žeme preraziť.

Únia má okrem profesijného aj spoločenský život. Aké akcie chys
táte pre svojich členov v najbližšom čase?

Po letnej prestávke to bude stretnutie s doc. MUDr. Viliamom Fische-
rom, ktorý nám povie, čo potrebujeme vedieť o srdiečkach, ktoré v na-
šom veku už nebijú tak pravidelne. Chystáme stretnutie s občanmi Myja-
vy i návštevu so vzdaním úcty M. R. Štefánikovi na Bradle a pôjdeme sa 
pokloniť pamiatke Jána Hollého pri jeho hrobe.

V Čechách vznikla strana dôchodcov, a hoci sa nedostala do par
lamentu, je to šanca aj pre slovenských seniorov. ak by taká strana 
vznikla aj na Slovensku, budete pri jej zrode?

Nie. Sme profesijnou výberovou organizáciou a takou aj ostaneme. V USA 
majú celoštátnu organizáciu seniorov AARP, ktorá nie je politickou stranou, 
ale má obrovský vplyv. Jej tridsaťtri miliónov členov si nedovolí nerešpekto-
vať ani prezident USA. U nás seniorov ignoruje celá koalícia. Únia sloven-
ských novinárov seniorov má podrobne rozpracovaných 35 programových 
činností, o ktorých verím, že ich budeme môcť postupne realizovať po voľ-
bách, z ktorých vyjde vláda, ktorá nás nebude zaťažovať balíčkami biedy, ale 
bude podporovať aj aktivity seniorov v ich jeseni života.
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BESEDY S OSOBNOSŤAMI
Vďaka Gabovi Zelenayovi, spomínaným osobnostiam, ale aj väčšine tých, 

čo tvorili a tvoria členskú základňu, mohlo vedenie Únie postupnými cieľave-
domými krokmi získavať potrebnú autoritu nielen v radoch novinárskej obce, 
ale aj medzi politikmi, vedcami, lekármi, podnikateľmi a predstaviteľmi rôz-
nych inštitúcií a organizácií.

Toto konštatovanie je podložené konkrétnymi faktmi a jednotlivými činmi. 
V centre našej pozornosti boli a stále sú stretnutia so zaujímavými ľuďmi, 
organizované návštevy významných miest a historických objektov v rámci 
celého Slovenska, a najmä tlačové besedy na aktuálne témy s významný-
mi osobnosťami slovenského politického, ekonomického, kultúrneho, spo-
ločenského života. Začali sme ich organizovať od začiatku roku 1999 a ko-
náme tak stále.

Naším hosťom 28. januára 1999 bol v zasadačke Doprastavu v Bratislave 
PhDr. Stanislav Bajaník, podpredseda Matice slovenskej. Vo svojom vy-
stúpení zdôraznil, že v nových politických podmienkach sa Matica sloven-
ská dostala do zložitej situácie. Stráca podporu novej koaličnej vlády a tak 
sa zmenšuje priestor na jej akti-
vity od samého začiatku roku 
1999.

V marci sa konala zaujíma-
vá beseda s Mgr. Ladislavom 
Jurovatým, prvým slovenským 
drotárom s vysokoškolským 
vzdelaním. Upozornil na sveto-
vú unikátnosť tohto remesla, ale 
aj na neutešenú situáciu v tej-
to umeleckej oblasti, ktorú štát 
nechce podporovať a takmer ju 
neberie na vedomie.

Do kroniky našej Únie sa zapí-
sala tlačová beseda so Sylviou 
Volzovou z televízie Markíza, 
ktorá počas svojho dvojhodino-
vého vystúpenia hovorila o sku-
točných faktoch súvisiacich so 
vznikom tejto televíznej spoloč-
nosti, ale aj o rôznych prakti-
kách a aférach sprevádzajúcich 
začiatky a prvé kroky pôsobenia 
tohto média na Slovensku. Naše 

Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., bol 
prvým z celého radu najvýznamnejších 
hostí, ktorého na pôde ÚSNS privítal 
Gabo Zelenay (na fotografii vpravo)
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pozvanie, okrem iných, prija-
li svetoznámy kardiochirurg 
prof. MUDr. Viliam Fischer, 
CSc. a akademik Milan Čič, 
v tom čase predseda Ústavné-
ho súdu SR.

V septembri 1999 vede-
nie Únie pripravilo zaujíma-
vý zájazd. Početná skupina 
našich členov navštívila Bra-
dlo a revolučné miesta meru-
ôsmych rokov. Druhou zastáv-
kou bola Myjava a Hurbanov 
pamätník v Hlbokom.

Do roku 2000 sme vstúpi-
li nesmierne zaujímavou a po-
učnou besedou s odborníkom 
na choroby zažívacieho traktu 
MUDr. Jaroslavom Fábrym. 
Medzi nás prišli bývalý veľvy-
slanec vo Švajčiarsku prof. 
Abel Kráľ, podnikateľ z USA 

Ing. Ján Mišík a šéf Matadoru Púchov Ing. Štefan Rosina. V tomto obdo-
bí pri USNS vznikol Klub športových redaktorov. Jeho vedenie tvori-
li: Jozef Kuchár – predseda, Gabo Zelenay – podpredseda, Igor Mráz 
– tajomník a členovia Jozef Kšiňan a Jozef Galus. Klub sa sústredil na 
organizovanie rôznych tlačových besied a seminárov s predstaviteľmi telový-
chovného a športového hnutia, s funkcionármi niektorých zväzov a s bývalý-
mi poprednými, ale aj aktívnymi športovcami.

O PROBLÉMOCH V ŠPORTE V TATRÁCH
K najvýznamnejším a mimoriadne úspešným podujatiam stále patrí seminár 

pod názvom SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY TELOVÝCHOVY A ŠPORTU, 
ktorý klub zorganizoval za aktívnej pomoci strany SMER a v úzkej spoluprá-
ci s prezidentom Slovenského kolkárskeho zväzu a prvým viceprezidentom 
Svetovej kolkárskej federácie Stanislavom Kubánekom, dnešným poslan-
com NR SR. Konal sa 20. novembra 2000 v Tatranskej Štrbe. Už jeho prí-
prava vyvolala na stránkach niektorej športovej tlače pomerne ostrú dis-
kusiu. Podnetom sa stalo stanovisko niektorých členov Klubu športových 
redaktorov pri Slovenskom syndikáte novinárov, ktorí odmietali vznik druhé-
ho Klubu športových redaktorov na Slovensku a doslova si uzurpovali práva 

Na stretnutie s novinármi seniormi prišli 
prof. Anton Hlinka (uprostred) a akademik 
Milan Čič.
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na existenciu jediného klubu, ktorý by podľa nich združoval všetkých športo-
vých redaktorov. Ukázalo sa, že všetko bolo zbytočné. Po razantnom vystú-
pení Gaba Zelenaya, ktorý dostal priestor v médiách, sa situácia upokojila. 
Dnes už Klub športových redaktorov pri Únii slovenských novinárov nepre-
káža takmer nikomu.

Priebeh seminára a najmä jeho závery potvrdili, že rozhodnutie zorga-
nizovať toto podujatie bolo nielen správne, potrebné, ale aj veľmi užitoč-
né a vo vtedajšej etape malého záujmu vládnej koalície o šport aj iniciatív-
ne. Význam celého dvojdňového rokovania znásobila prítomnosť poslanca 
Národnej rady SR a predsedu strany SMER Roberta Fica i generálnej ria-
diteľky sekcie športu, deti a mládeže Ministerstva školstva SR Márie Ďuri-
šinovej.

Mnohí sme od nej čakali aspoň takú razanciu, akou sa vyznačovala v 
hádzanárskych halách. Možno na poste, ktorý v tom čase zastávala, si to 
aj sama tak predstavovala. Človek však mieni a pánboh mení. Ale musela 
pocítiť podporu športu aj na tomto seminári, lebo dobre je, keď sa už začí-
na aspoň diskutovať a bude sa v diskusii pokračovať. Veď v Tatrách odzne-
lo mnoho podnetných návrhov. Medzi 45 účastníkmi bolo takmer 30 na 
slovovzatých odborníkov, trénerov, bývalých aj súčasných reprezentantov. 
Vynikajúci reprezentanti J. Golonka a A. Tkáč, majster sveta v hádzanej R. 
Horváth, majster sveta v kanoistike S. Kňazovický a reprezentačný tréner 
slovenských hádzanárov S. Šípoš. Všetci hovorili k veci. Svojimi vystúpenia-
mi zaujali aj K. Haťapka, člen SOV I. Antal, predseda slovenskej basket-
balovej asociácie, prezident Slovenského kolkárskeho zväzu S. Kubánek, 
ale aj predseda ÚSNS G. Zelenay a tajomník Klubu športových redaktorov 
ÚSNS I. Mráz.

„Sú tu však aj mnohí ďalší, ktorí môžu slovenskému športu pomôcť 
k vyššej kvalite. Na takú malú krajinu, akou je Slovensko, tu máme sku-
točne pozoruhodný aktív odborníkov na šport a telovýchovu vôbec. 
Prečo sa ich nezmocníme a v dobrom zmysle slova aj nezneužijeme? 
Stačí, aby sme ich zjednotili, hoci pod ochranné krídla Slovenského 
olympijského výboru,“ povedal vo svojom vystúpení Robert Fico.

Na podnetnú diskusiu zareagovala Mária Ďurišinová. Pripomenula, že 
ministerstvo školstva má záujem o zlepšenie podmienok v rozvoji športu 
pre mládež v školách. Niektorí rečníci konštatovali, že práve ona by mala 
vehementnejšie vystúpiť z kancelárie MŠ SR a mladému ministrovi podku-
rovať, aby bol v kondícii aj iným spôsobom ako cvičením jogy. Veď šport je 
najideálnejšou sférou, v ktorej neplatí politikárčenie a život možno vychut-
nať plnými dúškami. Smutným príkladom politického zneužitia športovca 
je P. Šťastný. Bohužiaľ, na seminár neprišli športoví novinári z celosloven-
ských denníkov, ktoré športu venujú veľký priestor. Zrejme nedokázali pre-
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konať politické prekážky a možno aj averziu voči tým, čo neslúžili Dzurin-
dovej vláde. Tí, čo prišli, nemusia ľutovať. Štáb Slovenskej televízie vydržal 
počas celého rokovania. Prítomní boli aj redaktori miestnej televízie v Štrbe 
a mnohí významní publicisti, redaktori TASR aj Slovenského rozhlasu. Infor-
máciu o priebehu seminára priniesol denník Práca. Celkom 12 novinárov 
určite zúročili množstvo podnetov vo svojej práci.

Najviac svojim námetmi a návrhmi zaujal Gabo Zelenay. Okrem iného 
povedal:

„To, čo je v športe čisté, je amatérsky šport, malo by ho byť v spoločnos-
ti čo najpožehnanejšie. Kde inde sa majú zrodiť talenty pre ten vrcholový 
a, samozrejme, aj profesionálny šport. Ale aj ten profesionálny športovec 
by mal byť morálne na výške. Ekonomické stimuly predsa nemôžu zmeniť 
charaktery, naopak, skôr ich zvýrazniť. Lebo na rozdiel od amatérskeho 
športovca je údelom známeho profesionála len krátky okamih slávy, ktorý 
sa rýchlo pominie. Tí, čo sa nepresadili, mu tento krátky okamih závidia, 
hoci netušia, koľko na ten piedestál bolo treba odriekania, námahy a osob-
nej vôle. Športová a politická sláva je najpominuteľnejšia. Nemusí to byť 
však absolútna pravda, ak si, napríklad, zoberieme brazílskeho futbalistu 
Pelého. Z charakterného amatéra sa stal charakterný profesionál a svoju 
slávu zužitkoval morálne na výške, hoci ovoňal aj politiku.“

Do bohatého a pestrého programu mierou vrchovatou prispel aj PhDr. 
Jozef Klapuš, významný predstaviteľ telovýchovného hnutia v Českej 
republike a predseda Predstavenstva akciovej spoločnosti SKI – Areál Špin-
dlerov mlyn, ktorého písomný referát dostali všetci prítomní. Témou referá-
tu bolo: „Skúsenosti z uplatňovania systému organizačnej štruktúry 
telovýchovnej organizácie a programu starostlivosti o rozvoj športu 
v Českej republike.“ 

Priebeh a prijaté závery jednoznačne potvrdili naliehavosť zmeny v systé-
me riadenia telovýchovy a športu na Slovensku. Problémov, ktoré dlhodobo 
čakajú na riešenie, je nesmierne veľa. Nadšenie a obetavosť dobrovoľných 
funkcionárov a pracovníkov už jednoducho nestačia. V mnohých vystúpe-
niach sa zdôrazňovala myšlienka, že všetko sa dá robiť čestne, tak šport, 
ako aj politika, ak ich nezmiešame ako hrušky s jablkami. Vydajme sa teda 
takou cestou na ktorú máme, hoci skromnejšie no o to sebavedomejšie. Aj 
na to totiž máme. Dokázal to aj seminár v Tatranskej Štrbe.

TLAČOVOU BESEDOU, za účasti vyše 120 novinárov, s predsedom 
HZDS Vladimírom Mečiarom sa 25. januára 2001 začal ďalší rok pomer-
ne úspešnej činnosti našej novinárskej organizácie. Predseda HZDS vo svo-
jom obsiahlom vystúpení vtedy okrem iného, povedal: „Nechápem chválen-
kárstvo Mikuláša Dzurindu, ktorý tvrdí, že sa v minulom roku dosiahol na 
Slovensku dvojpercentný ekonomický rast. Veď takýto výsledok sa všade 
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vo svete považuje za stagnáciu. Fakt, že sa nemá s čím chváliť, potvrdzu-
je aj nesystémové riešenie schodkov štátneho rozpočtu Slovenskej repub-
liky formou veľkého odčerpávania hodnôt od občanov. Kým za mojej vlády 
bol rast 6 až 7 percent a len málo chýbalo na splatenie jednotlivých potrieb, 
tak terajšia vláda má absolútny nedostatok zdrojov. Snaží sa ho riešiť preda-
jom bánk, čo je iba odlievaním kapitálu do zahraničia, predajom Slovenské-
ho plynárenského priemyslu, Slovenských elektrárni a Transpetrolu. Aj preto 
treba súčasný Dzurindov kabinet označiť za vládu nadnárodného kapitálu, 
lebo zahraničie ju napriek katastrofálnym výsledkom podporuje s cieľom zís-
kať spomínaným výpredajom vlastný prospech. Toto konštatovanie môžem 
dokumentovať aj niektorými príkladmi nerovnakých podmienok pre domá-
cich a zahraničných podnikateľov, ktorí majú neporovnateľné výhody. Pre-
daj podniku za cenu, ktorá je pod skutočnou hodnotou, je vlastne darom, 
ako napríklad predaj Slovenskej sporiteľne pre rakúsku Die Erste. Predaj 
bol za 18,5 miliardy Sk, ale vláda sporiteľňu oddlžila vo výške dosahujúcej 
až 40 miliárd korún.“ 

Táto beseda trvala takmer dve hodiny. Len časová núdza a ďalší program 
predsedu hnutia prerušili prúd otázok a vecných, konkrétnych odpovedí.

Na tlačových besedách sa najčastejšie zúčastňoval poslanec NR SR 
Vladimír Mečiar. Na snímke vpravo Gabo Zelenay, vľavo Jozef Kuchár.
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Pozvanie vedenia ÚNIE prijal aj prezident Slovenskej republiky Rudolf 
Schuster. V zasadacej sieni bratislavského Doprastavu vzácneho hosťa 
22. marca 2001 privítalo vyše 100 novinárov, publicistov a popredných 
redaktorov z niektorých médií. Pán prezident vyslovil radosť a potešenie nad 
tým, že medzi prítomnými vidí prevahu novinárskych osobností, ktoré si už 
desaťročia váži pre ich angažovanosť v spoločenskom, vedeckom a publi-
cistickom živote nášho národa a vlasti. Otvorene, s nadhľadom vyslovil svoje 
názory na vtedajší stav spoločnosti, na prácu vlády a najmä zákonodarcov. 
Poznamenal, že až 22 zákonov nepodpísal pre ich rozpor s inými zákon-
mi a 8 dokonca pre nesúlad s ústavou. Hovoril aj o neúspešnom referen-
de, o našom vstupe do európskych štruktúr a o svojom predsavzatí presa-
diť za účasti všetkých politických strán a hnutí vypracovanie štátnej doktríny 
Slovenskej republiky. Zdôraznil, že len tak sa štát zbaví škodlivej improvizá-
cie. V nasledujúcej debate obšírne a so znalosťou veci odpovedal na mnohé 
otázky novinárov.

Obidve stretnutia patrili k tým najhodnotnejším. Politici doslova z oči 
do očí odpovedali na jasné a premyslené otázky našich členov. Stanoviská 
pánov V. Mečiara a R. Schustera boli nielen fundované, ale veľmi aktuálne, 
s návrhmi, čo robiť, aby sa spoločnosť dostala na vyššiu úroveň. Prítomní 
počuli mnoho otvorených chlapských slov v názorovom diskusnom kotle, ale 
aj v milej atmosfére bez najmenšieho spoločenského vybočenia, akého sme 

Kytičkou kvetov privítala prezidenta Slovenskej republiky Ing. Rudolfa 
Schustera, CSc., na tlačovej besede tajomníčka ÚSNS Elena Stušková. 
Vľavo Jozef Kuchár a hlavný poradca prezidenta SR Ján Bílek. 
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často svedkami v diskusiách s predstaviteľmi Dzurindovej garnitúry a odbor-
ne nepripravenými mládencami a devami, ktorí si hovoria „žurnalisti“.

Na aktuálne témy prišli diskutovať aj známy a svojho času významný býva-
lý aktívny športovec Ing. Peter Kurhajec a historik bývalý minister školstva 
SR, prof. Matúš Kučera, ktorý zaujal stanovisko aj k stavu v slovenskom 
múzejníctve. 

K mimoriadne vydareným podujatiam treba zaradiť aj návštevu početnej 
skupiny členov Únie vo významnej spoločnosti Matador Púchov. Vyše 50 
publicistov diskutovalo s jej vedením na čele Ing. Štefanom Rosinom.

Pri príležitosti 75. narodenín prof. Antona Hlinku, filozofa, kňaza a publi-
cistu, sme pod patronátom prezidenta SR Rudolfa Schustera pripravili semi-
nár o doterajšom živote a jeho rozsiahlom diele. V priestoroch hotela Kyjev 
v Bratislave sa 27. októbra 2001 zišlo niekoľko desiatok významných osob-
ností, medzi ktorými nechýbali Matúš Kučera, generálny riaditeľ Slovenské-
ho národného múzea, Abel Kráľ, univerzitný profesor, Július Binder, posla-
nec NR SR, spisovatelia Peter Ševčovič, Pavol Števček a Laco Zrubec, 
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., prof. Milan Ďurica, publicisti Dušan D. 
Kerný, Andrej Maťašík a ďalší. Riaditeľ sekretariátu prezidenta SR Marián 
Parkányi prečítal pozdravný list v ktorom prezident SR vysoko ocenil ľudský 
charakter jubilanta, ktorý svoj talent a všetky sily venoval slovenskému náro-
du. Svoje vyznanie vo veľmi emotívne ladenom prejave predniesol Gabo 
Zelenay. Vysoko ocenil osobné priateľstvo s Antonom Hlinkom. Podobne 
hovoril Milan Ďurica a Matúš Kučera. S veľkou pozornosťou sme si vypočuli 

Podnik MATADOR Púchov patrí na Slovensku k najvýznamnejším. O jeho 
činnosti a ďalších perspektívach podrobne hovoril generálny riaditeľ Ing. 
Štefan Rosina (na snímke druhý sprava).
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záverečné slová jubilanta. Hovoril o rokoch svojho štúdia, o emigrácií, o pô-
sobení v Ríme a na Sicílií, v Miláne či v redakcii Slobodná Európa v Mnícho-
ve. Mnoho sme sa dozvedeli o jeho činnosti v disente. Bolo to milé, myš-
lienkovo mimoriadne bohaté stretnutie, ktoré potešilo a obohatilo všetkých 
čo prišli. Z pozvaných sa ospravedlnili iba dvaja... K životnému jubileu Anto-
na Hlinku Únia vydala knižku pod názvom Osamelý bojovník Anton Hlinka, 
ktorej autorom je Gabo Zelenay a vyšla v náklade 2 500 kusov.

AJ ROK 2002 SA NIESOL v znamení rôznych aktivít a podujatí. Kon-
com januára sa uskutočnila beseda s vedením podniku DUSLO Šaľa. V mar-
ci sme privítali našich kolegov predsedu Spolku slovenských spisovateľov 
Jána Tužinského a tajomníka Pavla Janíka. Hlavnou témou bola pochopi-
teľne problematika médií a ich pôsobenia na Slovensku.

Z viacerých podujatí sa patrí spomenúť exkurziu do Podjavorinského kraja 
a potom do Leopoldova, na ktorej sa zúčastnilo 65 našich členov. 

V máji Klub športových redaktorov zorganizoval stretnutie s dlhoročným 
športovým funkcionárom v ľadovom hokeji Jurajom Okoličanyim, prísluš-
níkom tretej generácie rodiny, ktorá sa podstatnou mierou zaslúžila o rozvoj 
slovenského hokeja. Informácie o športe, o jeho histórii a súčasnosti na Slo-
vensku si prítomní vypočuli s veľkým záujmom. Ich otázky a odpovede hosťa 
priniesli mnoho zaujímavého.

Interesantná bola beseda s prvým ombudsmanom Slovenskej republiky 
doc. JUDr. Pavlom Kandráčom, CSc. Posledným hosťom v roku 2002 na 

Predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefana Harabina privítal predseda 
ÚSNS Gabo Zelenay. Vpravo Imrich Gräffinger, podpredseda ÚSNS.
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pôde Únie bol JUDr. Viliam Veteška, podpredseda NR SR, ktorý sa s prí-
tomnými novinármi podelil so svojimi skúsenosťami z oblasti cestovného 
ruchu a jeho perspektívach na Slovensku.

PIATY ROK ČINNOSTI Únie slovenských novinárov poznačila náhla smrť 
nášho predsedu Gaba Zelenaya, s ktorým sme sa navždy rozlúčili 5. augus-
ta. Mal mnoho plánov, s jediným cieľom zveľaďovať činnosť našej únie. Jeho 
zásluhou sa v prvom polroku uskutočnilo viacero príťažlivých podujatí. V ja-
nuári prijal pozvanie predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefan Harabin. 
Vydarilo sa stretnutie s rektorom Univerzity Konštantína Filozofa Danielom 
Kluvancom v Nitre. V júni sa početná skupina našich novinárov v Komár-
ne presvedčila o zložitých podmienkach života a činnosti Matice Slovenskej 
v tomto meste. Aj po smrti nášho predsedu Gaba Zelenaya sme pokračo-
vali v hodnotnom diele, ktoré za takmer 5 rokov svojej obetavej všestrannej 
práce vytvoril.

Na členskej schôdzi 25. septembra sa zúčastnil aj poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek, ktorý podrobne hovoril o zloži-
tých a pretrvávajúcich problémoch v našej kultúre, divadlách, v elektronic-
kých médiách a v tlači.
ÚSPEŠNÁ BILANCIA PÄŤROČNEJ PRÁCE

Beseda s tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov Pavlom Janíkom 
(na snímke zľava), a jeho predsedom Jánom Tužinským priniesla mnoho 
vzácnych informácií o problémoch práce a života našich spisovateľov. Na 
snímke vpravo: Gabo Zelenay a Elena Stužková.
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V atmosfére vzájomnej žičlivosti a dobroprajnosti sme sa 27. novembra 
2003 zišli na slávnostnej a zároveň hodnotiacej členskej schôdzi Únie slo-
venských novinárov seniorov. Pripomenuli sme si uplynulú etapu našej spo-
ločnej práce, ktorú sme vykonali na prospech slovenskej žurnalistiky a na-
šej vlasti. Charakterizovali ju úspechy, elán, nadšenie väčšiny členov, ale 
aj slabé miesta a rezervy. Rokovanie sa konalo v období, keď na Sloven-
sku zavládol nepokoj, nespravodlivosť, tvrdé súboje vo vládnom koaličnom 
zoskupení, korupcia a klientelizmus, ktoré výrazne zvýšili nedôveru k vlád-
nym stranám a k parlamentu. Pomery v spoločnosti dokumentovali, že 
republika smeruje k neustálemu presadzovaniu a upevňovaniu antisociálne-
ho a protiľudového systému riadenia štátu. V takomto čase sme žili, preží-
vali a pracovali. 

Napriek tomu päťročné obdobie činnosti ÚSNS potvrdilo, že rozhodnu-
tie založiť novú organizáciu novinárov bolo správne. Tento krok sme urobi-
li na základe všeobecnej požiadavky redaktorov seniorov a mnohých mlad-
ších publicistov. V správe o činnosti som konštatoval: „že stanovené zámery 
a ciele sa podarilo splniť. K úspechom patrili tlačové besedy, seminá-
re, stretnutia s najvyššími predstaviteľmi zákonodarnej, výkonnej a súdnej 
moci, ale aj vedy, školstva, kultúry, umenia a športu. K zaujímavým a novi-
nársky inšpiratívnym patria exkurzie po stopách slovenskej histórie: Brezo-
vá pod Bradlom, Myjava, Hlboké, Košariská, do rodiska Ľudmily Podjavo-

Členovia Únie slovenských novinárov počas prestávky rokovania hodno
tiacej schôdze v novembri 2003. Na snímke zľava: Elena Šebová, Rudolf 
Kuchta, Elena Stušková, Milan Piovarči a Peter Ševčovič.
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rinskej, ako aj beseda s matičiarmi v Dunajskej Strede a zájazd po stopách 
súsošia Cyrila a Metóda v Komárne“. V ďalšej časti som zdôraznil: „že aj 
po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v centre našej pozornos-
ti bude aj naďalej šírenie národných idey v posilňovaní štátnosti našej vlasti. 
Chceme prispievať k tomu, aby sa politici k sebe čo najviac približovali a aby 
naša slovenská pospolitosť čo najskôr začala prosperovať tak, aby v nej väč-
šina žila a pracovala dôstojne, v pokojnejšej atmosfére a s optimistickejším 
pohľadom do budúcnosti. Samozrejme, že našou spoločnou úlohou bude 
poskytovanie všestrannej pomoci našim členom pri riešení ich problémov. 
Pri rôznych príležitostiach chceme zdôrazňovať, že povinnosťou všetkých 
novinárov, bez ohľadu v ktorej novinárskej organizácii pôsobia, je chrániť 
občanov pred klamstvom, vymyslenými kauzami a najmä pred manipuláciou 
s informáciami. Všetci by sme mali bojovať proti klebetám a všeobecnému 
zlu pri ovplyvňovaní verejnej mienky. Ešte v stredoveku sa vychádzalo z prin-
cípu – právo je umenie dobra spravodlivosti. V práve treba vidieť normatív 
upevňovania spravodlivosti a to sa vzťahuje aj na žurnalistiku“. Pri hodnotení 
našej práce k úspechom treba zaradiť aj vznik Klubu slovenských žurnalistov 
v Mníchove. Na spoločnom rokovaní s vedením Únie slovenských noviná-
rov seniorov sa 16. októbra 2000 v priestoroch Slovenskej katolíckej misie 
na ulici Landsbergerstrasse 39 v Mníchove zišli publicisti – lekári, inžinieri, 
manažéri a ďalší pre ktorých je životnou láskou zverejňovať v médiách názo-
ry na otázky, ktoré zaujímajú širokú verejnosť.

Píšu nielen do nemeckých periodík, ale ich články s podnetmi, návrhmi na 
riešenie môže si prečítať náš čitateľ aj v slovenskej tlačí a počuť vo vysielaní 
nočných rozhlasových dialógov.

Takmer šesť hodín rokovali s vedením Únie slovenských novinárov o úzkej 
spolupráci. Naplno sa stotožnili s cieľmi zakotvenými v stanovách Únie slo-
venských novinárov seniorov a akceptovali jej znenie radami, konkrétnymi 
akciami pomáhať zvyšovať slovenské povedomie a podnecovať v tomto 
zmysle tvorbu publicistických materiálov jej členmi. V podnetnej diskusii 
sa hovorilo o zámeroch v oblasti rozširovania spolupráce so zahraničím. 
Takmer dve desiatky novinárskych osobností z Nemecka a mnoho účast-
níkov z radov mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje uplatnenie v Nemecku, sa 
živo zaujímali o dianie v ich pôvodnej vlasti. Pozorne si vypočuli vystúpenie 
predsedu Únie Gaba Zelenaya obsahovo zamerané na vnútropolitickú situ-
áciu na Slovensku. V druhej časti rokovania žurnalisti pôsobiaci v Nemecku, 
ktorí v slávnostnej atmosfére prevzali preukazy ÚSNS, zvolili nový výbor 
Zahraničného klubu Únie slovenských novinárov v Nemecku. Za predsedu 
zvolili Karola Gronského, podpredsedom sa stal Tibor Molek a sekretárom 
Bohuš Zvrškovec. K prednesenej správe v diskusii okrem iných prehovo-
rili prof. Milan Ďurica, tajomník Klubu slovenských žurnalistov v Mnícho-
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ve Tibor Molek, Elena Milecová, Ján Ivan Bučko, Pavol Bley, Eva 
Zelenayová a Jozef Darmo. Ich slová potvrdili, že celá členská základňa 
pociťuje potrebu návratov k prameňom a zmyslu našich dejín a k hodnotám, 
ktoré vytvárali naši predkovia a zmyslu života slovenského národa vo vlast-
nom štáte. Milan Piovarči podčiarkol, že Únia sa hlási k štúrovským a de-
mokratickým tradíciám. Na srdci jej leží spoločenská a profesionálna prestíž 
slovenského novinára, ktorá je žiaľ na spodných priečkach vážnosti a autority 
v očiach širokej verejnosti. Účastníci rokovania prijali uznesenie a zvolili novú 
Radu ÚSNS. V tajnom hlasovaní zo 16 kandidátov na 9 miest v rade najviac 
hlasov dostali, a jej členmi sa stali: Elena Stušková 77, Adela Lettrichová 
73, Jozef Kuchár 70, Jozef Šucha 66, Milan Piovarči 65, Rudolf Kuchta 61, 
Peter Ševčovič 60, Elena Šebová 60 a Roman Hoffbauer 56. Za predsedu 
ÚNIE bol jednomyselne zvolený Jozef Kuchár. Za jeho podpredsedov boli 
zvolení Peter Ševčovič, Milan Piovarči a Jozef Šucha, tajomníčkou sa stala 
Elena Stušková, ekonómom Rudolf Kuchta, hospodárkou a pokladníčkou 
Adela Lettrichová a členmi rady Roman Hafbauer a Elena Šebová.

Členmi revíznej komisie sa stali: Juraj Tevec – predseda a členovia Valika 
Grebečiová a Ladislav Tomášek.

Najaktívnejších členov sme ocenili udelením ČESTNÉHO UZNANIA za 
obetavú prácu v našej novinárskej organizácii, ktoré prevzali: Imrich Gräf-
finger, Elena Stušková, Rudolf Kuchta, Adela Lettrichová, Elena Milieco-
vá, Milan Piovarči, Valika Grebečiová, Miloslav Ambrus, Vladimír Adamec, 
Ľudovít Andil, Viliam Apfel, Dodo Bujna, Viera Gajdošová, Anton Hlinka, Eva 
Kristínová, Mária Lednárová, Zita Nosková, Mária Nováková, Jozef Vranka, 
Fridrika Wiedermanová, Laco Zrubec a Tibor Molek.

Nového podpredsedu ÚSNS MUDr. PhDr. Petra Ševčoviča, Dr. h. c., 
som požiadal o rozhovor, ktorý uverejnili noviny Slovenský rozhľad č. 14/
2003. V ňom okrem iného povedal:

Čo Ťa motivovalo prijať túto funkciu v terajších zložitých podmien
kach, ktoré si pri dôslednom plnení povinnosti vyžadujú veľa síl 
a času?

Doba je naozaj hektická a z rôznych pofidérnych príčin nepriaznivá nielen 
pre kultúru, ale i pre všetky oblasti spoločenského a ekonomického života 
našej vlasti. Nedostatok občianskeho uvedomenia a vlasteneckej hrdosti 
začína nás posúvať medzi treťoradé či štvrtoradé regióny, ktoré by mali 
byť poslušné, pokorné, disciplinované, pracovité i bohabojné, aby sa dali 
ovládať tou vrstvou samozvancov, ktorá si osvojuje právo manipulovať s ce-
lým svetom. Mohol by to byť i zaslúžený trest za našu ľahostajnosť a priam 
historický zvyk byť niekomu podriadený a len v najintímnejšom súkromí na to 
frflať. Za mnohých okolo seba sa hanbím, pretože byť najlacnejšou pracov-
nou silou v Európe a ešte sa tým chvastať je hanebné. Slovensko musí chá-
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pať ako trest za svoju laxnosť stratu takmer všetkých spoločenských istôt, 
ktoré sa začali formovať už v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Piata generácia 
Slovákov sníva o spravodlivom majestáte moci a tak sa mi vidí, že sa ho naj-
skôr dožije tá ôsma. Je smutné pozorovať na mládeži, ako v nej vymierajú 
vyššie mravné princípy. Verím, že aj Únia slovenských novinárov seniorov 
môže svojou hrivnou prispieť k renesancii mnohých z neopakovateľných 
kultúrnych a spoločenských pokladov, ktorými Slovensko doteraz, i keď už 
v miere oveľa menšej ako kedysi disponuje. Čaká nás práca, práca, mravčia 
práca, no nechcem veriť, že by som pri práci, ktorá naozaj stojí za osobné 
obete, bol sám. 

Ako vnímaš činnosť, postavenie, význam a existeniu tejto novinár
skej organizácie, v ktorej sú okrem publicistov aj spisovatelia?

ÚSNS združuje predovšetkým vzácnych skúsených ľudí. Mnohí mladí sa 
prichádzajú od nich učiť najmä novinárskej etike, nadhľadu na podenkové 
novinárske senzácie a škandalizácie, uvedomujúc si, že kultúrnosť národa 
stojí nad politikárskymi kamuflážami. Spisovatelia už dávno vedia, že správ-
ny nadhľad je trvanlivejšia hodnota, schopná i prekročiť hranice a niekedy 
dokonca ovplyvniť svetový vývoj. Slovenský spisovateľ bol napokon vždy aj 
publicista, veľmi svojský, pravdivý a teda aj kadekomu nepohodlný. Isteže 
nie je príjemný ani dnes a preto primnohé noviny odmietajú spoluprácu s ne-
poslušnými externými autormi. Bohužiaľ je to nová kvalita, možno nahrádza-
júca dakedajšiu cenzúru. Novinárskej spolky jej môžu čeliť, ak budú súdržné 
a neoblomné.

Spisovatelia, básnici a dramatici sa dostali na vedľajšiu koľaj. 
Naozaj Ti neutešená ekonomická situácia na Slovensku a honba 
zbohatlíkov za peniazmi strpčujú život?

Rozmixované kritériá hodnôt budia dojem, akoby išlo o cielenú trans-
formáciu prvoradých ľudí na ľudkov druho, treťo či štvrtoradých. Jedným 
z druhov strachu, ktorý dýchame podobne ako civilizačné exhaláty s po-
vetrím dneška, je aj strach mocných zo spisovateľskej svojvoľnosti. Pre 
isté podenkové chcenia a propagandistické vzbudzovanie zdania javí sa 
ako ohrozenie spisovateľov vyslovená krutá pravda o dnešných mocných 
a o dobe, v ktorej žijeme. Mnohí síce vznešeno rozprávajú o širokej škále 
ľudských práv, no súčasne ich princípy porušujú rôznymi vízovými povinnos-
ťami, agresívnymi zločinnými náletmi v mene poriadku na cudzom území, či 
zákazmi odvekých kmeňových zvyklostí, medzi ktoré patrí napríklad slobod-
né kočovanie Cigánov. Na svete môže byť spravodlivosť bez chudobných 
i bez príliš bohatých. Zdá sa, že sme ešte neprežili stredovek a že ešte dlho 
budeme žiť ovládaní jeho manierami. Reštrukturalizáciu spoločnosti treba 
začať od záruk pre spokojný život slušných rodín. Od nich sa odvíja úroveň 
a perspektívy spoločnosti.
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NARASTAJÚCI ZÁUJEM O ČLENSTVO

Do roku 2004 nové vedenie únie vstupovalo s odhodlaním pokračo-
vať v plnení úloh prijatých na hodnotiacej členskej schôdzi v súlade 
so stanovami a s plánom hlavných zámerov a cieľov vyplývajúcich 
z potrieb a záujmov celej členskej základne.

Zvýšená aktivita členov rady prispela k pomerne rýchlemu rozširo-
vaniu členskej základne Únie. Do jej radov vstúpili právnici, technici, 
manažéri, ekonómovia i pedagógovia, ktorých koníčkom je písanie 
do tlače a rozhlasu. Svojimi príspevkami sa usilujú zviditeľňovať prav-
divý obraz o Slovensku a jeho občanoch. 

Okrem rozširovania členskej základne rada Únie naďalej zvýšenú 
pozornosť venovala príprave a priebehu stretnutí s politikmi a najmä 
s významnými osobnosťami spoločenského života, s ktorými sa kona-
li besedy na aktuálne témy. 

Prvým hosťom bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 
MUDr. Viliam Soboňa. V plodnej a náramne zaujímavej debate sa 
hovorilo nielen o politike, ale predovšetkým o problémoch nášho 
zdravotníctva. Na pôde Únie žien Slovenska v Bratislave skupina 
našich členov besedovala s poslankyňou NR SR MUDr. Irenou Belo-
horskou. 

Dominantnou témou debaty s poslancom NR SR MUDr. Viliamom Soboňom 
bola problematika zdravotníctva. Na snímke zľava: Milan Piovarči, Jozef 
Šucha, Jozef Kuchár, Viliam Soboňa a Peter Ševčovič.
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Problematika slovenskej ekonomiky a perspektívy rozvoja nášho 
štátu boli hlavnou témou tlačovej besedy s Ing. Sergejom Kozlíkom, 
poslancom NR SR. Otázky skúsených novinárov Jozefa Šuchu, Roma-
na Hoffbauera, Petra Ševčoviča, Milana Piovarčiho i Antona Micháli-
ka, prispeli k vysokej úrovni tohto stretnutia. V letných dňoch sa čle-
novia únie stretli s podpredsedom Matice Slovenskej S. Bajaníkom 
na Devíne. 

ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU 
ŠPORTOVÝCH REDAKTOROV ÚSNS

Prítomní zhodnotili 5 ročnú činnosť, 
vyzdvihli dosiahnuté úspechy, no záro-
veň poukázali aj na niektoré nedostatky 
a problémy v práci klubu, a tiež v športo-
vej žurnalistike. Ocenili organizovanie tla-
čových besied s rôznymi predstaviteľmi 
domáceho aj zahraničného športu. Výbor 
klubu pripravil v uplynulých troch rokoch 
niekoľko významných podujatí. Na prvé 
miesto patril seminár o problémoch špor-
tu na Slovensku, ktorý sa konal v decem-

Pohár Únie slovenských novinárov seniorov odovzdáva jej predseda Gabo 
Zelenay víťaznému družstvu hádzanárskeho turnaja stredných škôl v Šur
nach zorganizovaného na počesť Márie Kokošovej, v roku 2002.
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bri 2001 v Tatranskej Štrbe za účasti predstaviteľov štátnych a telovýchov-
ných orgánov a popredných bývalých reprezentantov Slovenskej republiky. 
Výbor venoval zvýšenú pozornosť organizovaniu. Memoriálu Marienky Koko-
šovej v hádzanej dievčat stredných škôl v Šuranoch.

Týmto podujatím si ÚSNS ako spoluorganizátor už niekoľko rokov uctie-
val pamiatku mladej dievčiny, ktorej život vo veku 19 rokov preťala žandár-
ska guľka 25. decembra 1938. Klub sa podieľa aj na organizovaní populár-
nej súťaže v kopaní jedenástok vo futbale na počesť Gaba Zelenaya v obci 
SELEC  v okrese Trenčín. Za veľkej účasti popredných bývalých aj terajších 
futbalistov sa v roku 2004 uskutočnil už 12 ročník tejto populárnej súťaže.

V podnetnej besede odznelo mnoho pripomienok na adresu terajšej situá-
cie v našom športe. Kritické slová smerovali aj do vlastných radov. Športo-
vá žurnalistika sa dostala do zložitej situácie. Poznatky potvrdzujú, že medzi 
športovými redaktormi je ešte stále dosť novinárov v práci ktorých pretrváva-
jú rôzne nedostatky. Niektorí majú problémy so športovou terminológiou, čo 
znižuje ich autoritu. Tento vážny nedostatok sa prejavuje najmä na tlačových 
besedách s trénermi, na ktorých mladí redaktori nie sú partnermi pre tréne-
rov futbalu, hokeja, hádzanej, alebo basketbalu ani len pri kladení odbor-
ných otázok. Väčšiu pozornosť, najmä v elektronických médiách, by kom-
petentní mali venovať prehreškom voči jazykovej kultúre.

Členovia výboru Klubu športových redaktorov Únie Slovenských novinárov 
na snímke zľava člen výboru Juraj Tevec, podpredseda Ing. Vladimír Zeman, 
podpredseda PhDr. Milan Piovarči a člen výboru Jozef Galus.
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V závere rokovania jeho účastníci zvolili nový výbor klubu športových 
redaktorov pri ÚSNS, ktorí tvoria:

PhDr. Jozef Kuchár – predseda klubu, PhDr. Milan Piovarči – podpredse-
da, Ing. Vladimír Zeman – podpredseda, PhDr. Igor Mráz – tajomník, členo-
via výboru: Mgr. Jozef Kšiňan, Jozef Galus, Juraj Tevec, Ing. Ján Holý, JUDr. 
Benjamín Masaryk, Emil Valko a Vladimír Mezencev.

SEMINÁR NA POČESŤ GABA ZELENAYA
Klub športových redaktorov Únie slovenských novinárov seniorov uspo-

riadal 30. septembra 2004 v zasadačke Konfederácie odborových zvä-
zov v Bratislave seminár pod názvom Život a dielo Gala Zelenaya, ktorým si 
jeho pamiatku uctilo vyše 100 publicistov, spisovateľov, redaktorov a vzác-
nych hostí. Za predsedníckym  stolom zaujali miesta poslanci Národnej rady 
SR Miroslav Maxon, Milan Rehák a Dušan Jarjabek, predseda Slovenského 
syndikátu novinárov Peter Zeman, podpredseda Klubu slovenských žurna-
listov v Mníchove Tibor Molek, predseda Nezávislého združenia ekonómov 
Slovenka Ladislav Lysák a poradca prezidenta SR Marián Servátka. Nechý-
bali ani predstavitelia telesnej výchovy a a športu. Predseda Slovenského 
združenia telesnej kultúry Ján Holko, generálny sekretár Konfederácie špor-
tových zväzov Zdeno Kríž a bývalí vynikajúci reprezentanti Jozef Vengloš, 
Jozef Golonka a Dárius Rusnák.

Takáto účasť bola príjemným prekvapením a pre mňa ako jedného z orga-
nizátorov veľkým potešením. 

Prestávku počas rokovania využili na debatu o športe zľava Milan Piovarči, 
Jozef Golonka, Pavol Bley a Darius Rusnák.
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V úvodnom slove som okrem iného povedal: 
„Legendárny reportér, popredný publicista, nenapodobiteľný glosátor, 

zakladateľ slovenskej športovej rozhlasovej reportáže, spisovateľ, športo-
vec, úspešný tréner a vynikajúci organizátor Gabo Zelenay sa navždy a na 
popredné miesto zapísal do kroniky slovenskej žurnalistiky, kultúry, teles-
nej výchovy a športu. Celá jeho tvorivá a organizátorská dlhoročná obetavá 
práca sa celkom konkrétne pretavila do nesmiernej úcty k človeku, k vlas-
ti a k hovorenému aj napísanému slovu. K slovu, ktoré v každom období 
a v každej situácii pomáhalo budovať, tvoriť a zveľaďovať. Odmietal slovo, 
ktoré by nivočilo, rúcalo a najmä ubližovalo i znevažovalo ľudskú dôstoj-
nosť. Patril k vynikajúcim mužom slovenskej žurnalistiky, ktorí aj v rôznych 
situáciách spoločenského a politického života dokázali aj tú najneúprosnej-
šiu kritiku problémov a krutú pravdu o jednotlivcovi, o jeho chybách a omy-
loch povedať a napísať mimoriadne citlivo, bez najmenšieho spoločenské-
ho či etického vybočenia“.

Publicista a tajomník Klubu športových redaktorov ÚSNS Igor MRÁZ v ob-
siahlom referáte podrobne zhodnotil život a dielo Gaba Zelenaya. Konšta-
toval: „Povie sa: Gabo a každý má na mysli perfektného neopakovateľ-
ného rozhlasového reportéra, ktorý strhával státisíce, lákal a ťahal ich 
do svojich osídiel ako aj iné športové pojmy. On jedinečnosťou preja-
vu slova, odbornosťou, umením pútať pozornosť, zabávať a propagovať 
športovcov aj šport sa tým a všeličím iným dopracoval k titulu – pojem. 
Na rozdiel od mnohých dnešných redaktorov a reportérov mal k dobru 
tri tromfy. Nevšedný talent, kvalifikáciu a nesmiernu pracovitosť. Bol ako 

Na seminári prehovorili aj (zľava) Zdeno Kríž, Stanislav Dutka, Igor Mráz, 
Dušan Jarjabek, Tibor Molek, Jozef Vengloš a Jozef Golonka.
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buldozér, nikdy nešiel nalinkovanou cestou, iba svojou vlastnou. Áno, aj 
jeho vykoľajili, no húževnatosť a pracovitosť nemohlo nič zničiť. Čo ten 
všetko dosiahol, to bolo obdivuhodné. Až naivne zanietený vášnivý novi-
nár starého typu, dalo by sa povedať na jeho adresu. V záverečnej etape 
svojho života sa dal na denné písanie vŕtakov a glosárov v denníkoch Slo-
venská republika a Nový deň. Glosy sa stali obľúbenými rovnako ako jeho 
športové reportáže. Bol to pozoruhodný, ale pre Gaba typický a úspeš-
ný obrat. Do čoho sa pustil, to robil zanietene s nadšením. Zavŕtal sa 
do problému, študoval, pýtal sa odborníkov jednotlivých odborov. Nijaká 
povrchnosť, konkrétny novinársky útvar, problém i východisko. Čo by sa 
mohlo a malo urobiť, ako len aby prinieslo úžitok. Zelenay bol nesmierne 
obľúbený človek nielen medzi kolegami, ale najmä športovcami.“

Na tému Gabo Zelenay nadšený organizátor mládežníckych športových 
podujatí hovoril generálny sekretár Konfederácie športových zväzov ZDENO 
KRÍŽ. Podčiarkol fakt, že „v zlatom fonde slovenských športových funkcio-
nárov môžeme nájsť za uplynulé roky tisícky dobrovoľných obetavých nad-
šencov, ktorí sa nezištne podieľali na rozvoji slovenského športu a na výcho-
ve mladej generácie najmä organizovaním športových podujatí. Jednou 
z najvýraznejších osobností v tejto oblasti bol a stále ostáva Gabo Zelenay. 
Bol naozaj mužom činu.

Dokázal to preto, lebo bol mimoriadne vzdelaný, talentovaný, pracovitý, 
vytrvalý, a najmä vo všetkých činnostiach dôsledný. Jeho život charakterizu-
je obdivuhodný optimizmus, nadšenie, tvorivosť a invencia. Z tváre mu vyža-
rovala túžba čo najviac dokázať, prispievať k riešeniu rôznych problémov, 
ale aj neúnavnosť v každodennej práci a rytierstvo ducha slovenského inte-
lektuála. V čase jeho aktívnej rozhlasovej práce mnohí s radosťou a žičlivos-
ťou, niektorí i so závisťou konštatovali, že jeho veľkú túžbu mladosti v nie-
čom vyniknúť a zúročiť svoj talent naplnil mierou vrchovatou. Úctu a obdiv 
k jeho reportérskemu majstrovstvu vysoko oceňovali a aj dnes v spomien-
kach oceňujú nielen poslucháči, ale aj významní odborníci. Ako publicista 
vždy sa orientoval na konkrétne a zaujímavé oblasti, bol a ostane nenapodo-
biteľným rozhlasovým reportérom a vynikajúcim glosátorom. Neoblomný vo 
svojich krédach, priateľský človek s horúcim srdcom, triezvym rozumom, za 
to húževnatý, presný vo faktoch, vynaliezavý a nesmierne hrdý Slovák. Sku-
točná nemenná legenda. Výsledky jeho práce si dnes pripomíname. Som 
úprimne rád, že tak môžem urobiť za početnej účasti jeho bývalých kole-
gov, spolupracovníkov, priateľov, ale aj vzácnych hostí, ktorí svojou osobnou 
účasťou zvýrazňujú význam dnešného nášho spoločného stretnutia.“

Komentátor Slovenského rozhlasu Stanislav Dutka pozornosť prítom-
ných upriamil na dlhoročné pôsobenie Gaba Zelenaya v Slovenskom rozhla-
se. Zdôraznil, že pán reportér bol tvrdohlavý, vždy šiel za svojím cieľom a za 
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svojou pravdou. Nebolo ľahké žiť s ním v jednej redakcii, lebo jeho nároč-
nosť nenechala nikoho ani len na chvíľku odpočívať. Vo svojej výbušnosti, 
avšak v záujme veci priťahoval konflikty a jeho vtedajší kolega Dušan Kerný 
povedal, že Gabo to nie je iba vynikajúci reportér, ale to je prírodný živel. 
Na svoje náročné reportáže sa svojsky pripravoval. Nikdy nič si nepísal. 
Tému nosil v hlave a hľadal a zväčša nachádzal úplne nečakané východis-
ká. Odvážil sa reportážne stvárniť nielen futbal, hokej a mnoho iných špor-
tov, ale dokonca aj šachy, lukostreľbu a šerm. Neraz som išiel za ním a zložil 
mu hlbokú poklonu za jeho majstrovstvo. Gabo Zelenay dokázal byť doslova 
maliarom pre ucho, lebo vložil do svojho slova toľko farby, že sa nedalo nevi-
dieť a nepočuť, čo on hovorí. Mal radšej prax ako športovú teóriu. O výchove 
mládeže prostredníctvom športu nielen kvetnato rozprával, ale dokázal ju aj 
v každodennom živote realizovať. Rýchlo pochopil, že práve šport má blaho-
darný vplyv nielen na fyzický, ale aj na duševný rozvoj mladého človeka. 

Organizoval rôzne detské a mládežnícke súťaže na inej podstatne vyššej 
športovej a spoločenskej úrovni ako je to dnes. Ich vyvrcholením bola olym-
piáda detí.“

K predneseným referátom sa rozvinula široká a nesmierne zaujímavá dis-
kusia, priniesla mnoho vzácnych spomienok a cenných myšlienok nielen 
o žurnalistike, športe, ale aj o iných oblastiach nášho života. V nej postup-
ne prehovorili: M. Maxon, M. Servátka, D. Jarjabek, P. Ševčovič, J. Šucha, 
M. Rehák, I. Mauer, R. Hofbauer, J. Darmo, J. Vengloš, J. Golonka a M. 
Vanková.

Účastníci seminára jednoznačne konštatovali, že Gabo Zelenay naďalej 
žije v srdciach a spomienkach mnohých ľudí. Často majú pred svojimi očami 
jeho nenapodobiteľný úsmev. Úsmev ľudskosti, pochopenia, veselosti, za 
ktorým sa často skrývala aj bolesť, lenže radosť zo života vždy dominovala. 
Jeho vyslovené a napísané slová sú zlatým fondom slovenskej žurnalistiky.

O politickej a ekonomickej situácii na Slovensku sme besedovali v za-
sadačke KOZ v Bratislave s poslankyňou NR SR Ing. Dianou Dubovskou. 
Pozornosť venovala aj voľbám poslancov za SR do Europarlamentu. Posla-
nec NR SR za stranu SMER PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. sa zaoberal prob-
lematikou školstva, kultúry i životom a postavením národnostných menšín na 
Slovensku. Na početné otázky odpovedal zrozumiteľne a so znalosťou veci.

Rada Únie slovenských novinárov seniorov v závere úspešné-
ho roka sa po dlhšej diskusii rozhodla predložiť návrh na zmenu 
názvu našej novinárskej organizácie. Členská schôdza, ktorá sa 
uskutočnila 17. decembra 2004 návrh rady jednomyseľne schválila 
a potom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nový názov ÚNIA 
SLOVENSKÝCH NOVINÁROV zaregistrovalo.
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ÚNIA S NOVÝM NÁZVOM
Do roku 2005 Únia vstúpila už so zmeneným názvom. Jeho zmenu si aj 

vyžiadalo rozširovanie členskej základne z radov mladšej generácie. Zača-
la sa náročná administratívno-technická práca spojená s prijímaním nových 
členov a s výmenou členských preukazov. Vďaka obetavej a dôslednej práci 
Adely Lettrichovej, tajomníčky rady, sa podarilo všetko úspešne a v pomer-
ne krátkom čase zvládnuť. Čas ukázal, že tento krok – zmeniť názov orga-
nizácie – bol správny. Počas uplynulého obdobia sa naše rady začali výraz-
nejšie rozširovať. 

Pribudli aktívni redaktori a publicisti PhDr. Miloš Čikovský, PhDr. Andrej 
Maťašík, Dr. Štefan Németh, Vladimír Mezencev, PhDr. Vít Suchý, 
Dušan Petrák, prof. Dr. Koloman Ivanička DrSc., Milan Kaľavský, 
MUDr. Robert Mardiak, Ing. Pavol Truban, Milan Kenda, Milan Stano, 
JUDr. František Kvačkay, Mgr. Dušan Konček, PhDr. Roland Osvald, 
Peter Simeonov, Ján Kozák, Ing. Dušan Konček ml., Ján Mikláš, 
Rudolf Naď, Ivana Brnčálová, Jarmila Stanová, Michal Szalay, Zuzana 
Fedorová, Mgr. Beáta Ťažárová, PhDr. Alexander Koreň, Pavol Vaňa, 
Peter Socha, Mária Kopinová, Miroslav Marek, Dušan Badura, JUDr., 
Ing. Ján Bílek, Milan Országh, Karol Fako a ďalší. Členskú základňu roz-
širujú najmä mladší novinári. V prvom polroku 2006 sedemdesiatpäť našich 
členov ešte nedovŕšilo vek 60 rokov.

SEMINÁR V TRENČÍNE
Dňa 28. januára 2005 sa uskutočnil v Trenčíne druhý seminár pod názvom 

LEGENDA GABO ZELENAY, REPORTÉR A GLOSÁTOR. Hlavnými organi-
zátormi úspešného podujatia boli Trenčiansky samosprávny kraj a Únia Slo-
venských novinárov. Zasadaciu sieň VÚC v Trenčíne zaplnilo 115 popred-
ných reprezentantov športu, trénerov, funkcionárov a novinárov. Nechýbali 
ani spisovatelia či politici. 

V rokovacej miestnosti zaujali miesta olympijský víťaz v boxe Janko 
Zachara, nositeľ striebornej olympijskej medaily v kanoistike Slavomír Kňa-
zovický, reprezentačný tréner slovenských hokejistov František Hossa, 
bývalí vynikajúci futbalisti a tréneri Štefan Hojsík, Miroslav Čemez, Milan 
Navrátil a mnohí ďalší. Prišli aj Vladimír Mečiar, Miroslav Maxon, Milan Rehák 
a Štefan Štefanec. Prítomný bol spisovateľ Peter Ševčovič, publicisti Jozef 
Šucha, Milan Piovarčí, Valika Grebečiová, Adela Lettrichová a Jozef Galus. 
Súčasťou bohatého programu bolo aj otvorenie zaujímavej a príťažlivej výsta-
vy 100 rokov trenčianskeho futbalu.

Hlavné referáty predniesli predseda Únie slovenských novinárov Jozef 
Kuchár a publicista, tajomník Klubu športových redaktorov ÚSN Igor Mráz. 
Obidvaja hodnotili žurnalistické majstrovstvo Gaba Zelenaya, jeho priekop-
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nícku prácu v oblasti rozhlasového reportérstva, ale aj trénerské a funkcio-
nárske pôsobenie v telovýchove a športe. Konštatovali, že bol skutočnou, 
nemennou legendou, reportérom a glosátorom.

Po prednesených referátoch sa rozprúdila široká a zaujímavá diskusia. 
Priniesla mnoho vzácnych spomienok, ale aj cenných myšlienok nielen o te-
rajšej športovej žurnalistiek, o problémoch v našom športe, ale aj v iných 
oblastiach spoločenského života.

Osobitne zaujalo vystúpenie predsedu ĽS-HZDS a poslanca NR SR Vladi-
míra Mečiara. Vyzdvihol výsledky dlhoročnej profesionálnej a obetavej práce 
Gaba Zelenaya, ktorú vykonal počas svojho života nielen v telovýchove, ale 
aj v spoločenskej a politickej oblasti. 

Zdôraznil, že bol tvrdohlavý, vždy šiel za svojím cieľom a za svojou prav-
dou. Nebolo ľahké s ním spolupracovať, lebo jeho vysoká náročnosť nene-
chala nikoho ani na chvíľu odpočívať. Bol skutočným mužom činu. Nepoznal 
čas pokoja, ničnerobenia. Tešil sa, keď mohol byť užitočný, keď mal príleži-
tosť – napriek svojmu veku – robiť pre slovenský národ veci potrebné a po-
máhať k spravodlivejšiemu životu. Stretával sa s ľudmi, počúval ich trápenia, 
starosti, bôle a skrivodlivosti, ktoré na nich pácha nespravodlivá spoločnosť. 
Hovoril a písal predovšetkým o tom, čo trápi obyčajných ľudí, ktorých si vždy 
vážil a mal ich rád. Bol mimoriadne populárny, tešil sa veľkej úcte a obdi-
vu medzi širokými vrstvami obyvateľstva. Som veľmi hrdý, že som mohol byť 
jeho priateľom.“ V ďalšej časti diskusie postupne prehovorili Štefan Štefa-
nec, Mialn Rehák, Ján Zachara, Jana Jablonovská, Jozef Hedera, Ján Smil-
ka, Miroslav Maxon, Peter Ševčovič a Milan Staňo.

Bolo to vzácne stretnutie. Usporiadatelia pripravili skutočne hodnotný 
program, do ktorého svojím vystúpením prispel aj spevák Robo Kazík. Aj 
po skončení oficiálnej časti si športovci, publicisti a politici mali čo povedať 
nielen o živote Gaba Zelenaya, ale aj o celkovom dianí v našej spoločnosti 
a v našej krajine.

V ĎALŠÍCH TÝŽDŇOCH a mesiacoch sa pozornosť vedenia Únie sústre-
dila na zabezpečovanie finančných prostriedkov. Ich trvalý nedostatok spô-
sobuje, že niektoré plánované akcie sa zabezpečiť v plnom rozsahu nepo-
darilo. Vďaka vynaloženému úsiliu Milana Piovarčiho, Adely Lettrichovej, 
Petra Ševčoviča, Vlada Zemana, Kataríny Kozlovskej, Jozefa Šuchu, Rudol-
fa Kuchtu a Valiky Grebečiovej sme dokázali na patričnej úrovni zorganizo-
vať viacero akcií a podujatí. 

Vo februári to bola beseda pod názvom Život a dielo Prof. Dr. Rudolfa 
Macucha, na ktorej prehovoril prof. Dr. Dušan Ondrejovič. V apríli sa nie-
koľko desiatok našich členov zúčastnilo na významnom podujatí Spomienko-
vý večer na Gaba Zelenaya, ktorý pripravilo Predstavenstvo ĽS HZDS v Pe-
tržalke. 
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Na tlačovú besedu 21. apríla 2005 prišiel poslanec NR SR Vladimír 
Mečiar. Jej témou boli aktuálne otázky ekonomického, politického, spolo-
čenského a kultúrneho života na Slovensku. 

Začiatkom mája 30-členná skupina, na čele s podpredsedom ÚNS Mila-
nom Piovarčim, navštívila v Leopoldove najväčší antikvariát v Európe a bese-
dovala s jeho riaditeľom Ing. Tiborom Ďurákom.

Do bohatého programu tlačových besied významnou mierou prispel svo-
jou účasťou doc. Ing. Peter Staněk CSc., vedecký pracovník Ústavu Slo-
venskej a svetovej ekonomiky SAV v Bratislave. V rámci trojhodinovej debaty 
predniesol mnoho vzácnych a cenných informácií o skutočnom stave eko-
nomiky na Slovensku aj v Európe.

Začiatkom júla sa Klub športových redaktorov ÚSN podieľal na organi-
zovaní 13 ročníka populárnej súťaže v kopaní jedenástok vo futbale v obci 
Selec v okrese Trenčín o pohár Gaba Zelenaya. 

Do rámca aktivít treba zaradiť účasť Únie slovenských novinárov na celo-
národných oslavách Cyrila a Metóda 5. júla 2005 na Devíne.

Interesantná bola beseda s prof. Dr. Kolomanom Ivaničkom DrSc., 
autorom knihy SLOVENSKO, GÉNIUS, LOCI. Obsah knihy zdôrazňuje 
vitalitu slovenského národa, zásluhou ktorej prežil zložité obdobia a usilu-
je sa prosperovať v národných podmienkach stredoeurópskeho priestoru. 
Beseda okrem množstva cenných myšlienok priniesla aj kritické pohľady na 
dnešnú slovenskú realitu.

Na pôdu Únie prišli aj poslanec NR SR doc. JUDr. Ján Cuper CSc., 
Claude Baláž, poradca Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Na 
sklonku roka sme v slávnostnej predvianočnej atmosfére bilancovali činnosť 
s konštatovaním, že bola nielen zaujímavá, ale aj podnetná a inšpirujúca.

Na snímke zľava podpredseda ÚSN Jozef Šucha, predseda Jozef Kuchár, 
Peter Staněk a podpredseda Peter Ševčovič.



69

Postoje k národu

Začiatkom roku 2006, za veľkej účasti novinárov a publicistov i mestskej 
televízie sa konala beseda so starostom bratislavského Nového mesta  Ing. 
Richardom Frimmelom, ktorý kvalifikovane odpovedal na rôzne otázky. 
Týkali sa životného prostredia, dopravy, školstva i starostlivosti o starších 
občanov, žijúcich na území Bratislavy. 

Na stretnutie s členmi Únie za prítomnosti niektorých médií, opäť prišiel 
Vladimír Mečiar, poslanec NR SR, aj poslankyne NR SR Katarína Tótho-
vá a Diana Dubovská – Štrofová. Zaujímavé informácie prinieslo stretnu-
tie s tajomníkom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Mar-
tinom Hrivíkom, ktorý hovoril o zložitej problematike v oblasti obchodu, 
vývoja ekonomiky, rozvoja priemyselných oblastí a obchodnej bilancii Slo-
venskej republiky.

K úspešným výsledkom činnosti Únie môžeme zaradiť prezentáciu kniž-
nej produkcie nielen našich členov, ale aj prizvaných hostí. V uplynulom 
období svoje knihy na našich stretnutiach okrem iných prezentovali PhDr. 
Jozef Vranka, Ing. Anton Michálik, prof. Dr. Koloman Ivanička, DrSc, MUDr. 
PhDr. Peter Ševčovič a PhDr. Jozef Kuchár. V tejto tradícii budeme ďalej 
pokračovať. 

K zaujímavým a hodnotným počinom patrila v roku 2005 výstava obrazov, 
ktorú na členskú schôdzu Únie pripravil akademický maliar Pavol Bley. Vyše 
sto novinárov, publicistov aj manažérov malo možnosť nielen vidieť, ale aj 
kúpiť si hodnotné grafické listy, reprodukcie i originály autorov akad. malia-
rov Ivana Horynu, Igora Rumanského, Jána Zelenáka a samozrejme aj diela 
Pavla Bleya, ktorý ich bez nároku na financie rozdal zadarmo.

Únia v súvislosti so svojim pronárodným programom zvýšenú pozornosť 
venuje aj pôsobeniu na mladú generáciu. Najmä prostredníctvom telesnej 
výchovy a športu a konkrétnym podielom na organizácii rôznych súťaží 
a podujatí. V letných dňoch roku 2006 sa stala spolutvorcom a organizáto-
rom medzinárodnej akcie v Leopoldove. Bol to futbalový turnaj žiakov orga-
nizovaný Európskou úniou (EÚ) v rámci projektu Slovensko – rakúskeho 
kultúrneho a športového roku. Päť mužstiev zo Srbska, z Rakúska, Česka, 
Maďarska a dve slovenské družstva z Leopoldova pripravili hodnotné pod-
ujatie, zodpovedajúce zásadám priateľstva a spolupráce národov. Mladí 
športovci si uctili aj pamiatku legendárneho športového reportéra, nášho 
prvého predsedu Gaba Zelenaya, ktorý mal prvenstvo aj v tom, že okrem 
zapájania mladých športovcov do rôznych súťaží pamätal aj na športové 
aktivity postihnutých detí. No nielen šport, ale aj oblasť kultúry je v centre 
pozornosti Únie v programe styku s mladou generáciou. Už niekoľko rokov 
na naše podujatia prichádzajú žiaci z umeleckých škôl. Pravidelne v závere 
každého roka hodnotným hudobným programom nás veľmi potešia žiaci 
a pedagógovia Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave 
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pod taktovkou riaditeľa školy Mgr. 
Mareka Nováka. 

Rady Únie sa rozširujú a stúpa aj 
jej vplyv. Škoda, že mnohé aktivity 
a rôzne podujatia sa nemôžu, čo 
i len informatívne objaviť v tlači, 
ktorá nie je v rukách slovenských 
vydavateľov. A tak naše úsilie 
napomáhať a posilňovať národné 
povedomie a postoje k slovenské-
mu národu najmä v radoch mladej 
generácie nie sú také účinné, ako 
by sme si predstavovali. Napriek  
tomu naďalej budeme propago-
vať naše najvýznamnejšie akcie. 
Priestor dostávame najmä v odbo-
járskej tlači, konkrétne v Ročenke 
odbojárov, ktorú dlhodobo vedie 
a zostavuje náš podpredseda PhDr. 
Mialn Piovarči. Práve jeho zásluhou 
výsledky činnosti, ale aj rôzne výzvy, 
či protesty Únie, a rôzne aktuálne 
informácie sa dostali na verejnosť. 
Naši autori zdôrazňujú potrebu 
objektívnosti v tlači, etického sprá-
vania sa novinárov a diskusie o sme-
rovaní slovenskej žurnalistiky.

Žiaľ, terajší stav v novinárskej 
obci nie je dobrý. Na žurnalistickej 
scéne pôsobí až príliš veľa jednot-
livcov, ktorí nedokázali ani za dlh-

Veľký záujem členov ÚNIE, ale aj 
niektorých hostí o besedy a iné 
podujatia jednoznačne potvrdzuje 
aj pohľad na časť novinárov, pub
licistov a spisovateľov, ktorí zau
jali miesta v rokovacej miestnosti 
Konfederácie odborových zväzov 
v Bratislave počas besedy s poslan
com NR SR a predsedom ĽS HZDS 
Vladimírom Mečiarom.
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šie obdobie zvládnuť svoje učňovské roky. Azda aj preto sa v médiách na 
Slovensku často objavuje vysoký stupeň arogancie a čo je najhoršie mnoho 
nepresností, poloprávd a dokonca aj lží. Na stránkach novín neustále číta-
me rôzna ospravedlnenia. Istý denník by mohol zaviesť pravidelnú rubriku 
pod názvom Správy, opravy, ospravedlnenia, spresnenia a uvádzanie vecí 
na pravú mieru. Priam úboho pôsobia niektoré výroky mladých adeptiek na 
novinárske povolanie na adresu politikov z iného tábora a pre nich nepri-
jateľných. Orientácia jediným smerom k domácim a najmä zahraničným 
chlebodarcom potvrdzuje, že nezávislosť väčšiny žurnalistov pôsobiacich na 
území Slovenska je termín, ktorý musia najprv hľadať a nájsť, aby ho vôbec 
mohli uplatniť vo svojej každodennej novinárskej práci. Aj vo verejnoprávnej 
televízii tzv. moderátorské celebrity zabúdajú, čo platí najmä o diskusných 
reláciách, že pozvané osobnosti sú ich hosťami a nie ľuďmi, ktorých môžu 
arogantne a beztrestne napádať. V presadzovaní svojho názoru, ktorý pova-
žujú za jediný správny, sa nezastavia pred nikým a ničím. Nemajú úctu ani 
k predstaviteľom štátu, najvyšším ústavným činiteľom. Prerušujú ich v reči, 
kladú jednostranné a neobjektívne otázky, opakujú svoju pomýlenú verziu 
do omrzenia a urážajú svojich hostí i televíznych divákov. Je v súčasnosti 
nezvratným faktom, že slúžia záujmom viacerých skupín a skupiniek, čo sa 
ani nesnažia zakrývať. Často je to na nízkej úrovni, že pozvaný hosť by uro-
bil najlepšie, ak by vstal a zo štúdia jednoducho odišiel. Základy slušnosti 
súčasným moderátorom absolútne chýbajú. To platí aj o rozhlase a tlačí, kde 
sa tendenčnosti medze vôbec nekladú.

Je žalostné a zároveň alarmujúce, že na adresu väčšiny novinárov až 
príliš často z úst manažérov, ekonómov, vedcov, pedagógov a najmä politi-
kov zaznievajú ostré, nelichotivé až odsúdeniahodné slová. Sú dôsledkom 
neprofesionálnej práce predovšetkým mladých redaktorov. Práve tento 
fakt spôsobil, že mnohí novinári nie sú osobnosťami a vo verejnosti stratili 
autoritu. Spoločenská a profesionálna prestíž slovenskej novinárskej obce 
je dnes v očiach spoločnosti na spodných priečkach dôveryhodnosti, dôle-
žitosti a vážnosti.

Všetci by sme si mali uvedomiť, že terajšie aj budúce roky sa stanú raz 
dejinami. Preto musíme pracovať tak, aby historici na našu celkovú činnosť 
pozerali s úctou a nie s veľkým pohŕdaním, akého sa novinárom v Českej 
republike dostalo od popredného politika, expremiéra Českej vlády MILOŠA 
ZEMANA. Ten vo svojej knihe JAK SEM SE MÝLIL V POLITICE, okrem iného 
napísal:

„Kdysi jsem v parlamentu označil české novináře za najpitomější soci-
oprofesní skupinu v naši společnosti. Chtěl bych se jim touto cestou 
omluvit, protože se nyní domnívám, že jde o skupinu nejblbější. Blbost 
se od pitomosti liší tím, že blbec nejen že neví, že neví, ale domnívá se, 
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že ví, a je ochoten to všemi prostředky hlásat. Proto jsem novináře toho-
to typu vlídne označoval jako špinavé kurvičky. Naši publicisté většinou 
nerozlišují zprávu a komentář, a pokud ano, zajímá je spíše jejich vlastní 
názor než fakta. Proto si nekupuji noviny, neboť jejich cena je zpravidla 
vyšší než cena informací v nich obsažených. Český čtenář je zpravidla 
inteligentnější než český novinář. Novináři vždy uctívají, zbožňují v politi-
ce slabochy, protože jim připomínají sebe samé, a závidí těm, kdo jsou 
úspěšnější než oni“.

PROBLÉMY NEPREKONÁVAME PLAČOM
Vyše osemročnú činnosť Únie charakterizujú nielen pomerne úspešné 

výsledky pôsobenia na novinárskej a spoločenskej scéne, ale aj vážne sta-
rosti, prekážky a problémy.

K hlavným a dlhodobým, ktoré čakajú na úspešnejšie riešenie patrí otázka 
kancelárskych priestorov a veľký nedostatok finančných prostriedkov. Veľmi 
nám chýba stála strecha nad hlavou. Od samého začiatku sme odkázaní 
na dobrú vôľu vydavateľstva TREND INTERNATIONAL na Trnavskej ceste 
v Bratislave. Práve tam sa konajú nielen pravidelné zasadnutia rady, ale aj 
tlačové besedy so športovcami a telovýchovnými funkcionármi. Sme vďační, 
že máme pochopenie vedenia Konfederácie odborových zväzov, ktoré nám 
ochotne poskytuje priestor na veľké zhromaždenia a besedy na Májkovej 

Členka rady Únie slovenských novinárov Adela Lettrichová informuje svoje 
kolegyne o pripravovaných akciách a podujatiach v roku 2006.
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ulici v Bratislave.
Mrzí nás, že naše opakované žiadosti o finančnú podporu z vyšších miest 

adresované aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ktoré viedli Milan 
Kňažko a Rudolf Chmel neboli absolútne akceptované. V minulosti vynalo-
žené úsilie o spoluprácu so Slovenským syndikátom novinárov pri riešení 
priestorov pre našu organizáciu neprinieslo konkrétne výsledky. Nádejame 
sa, že rokovania s terajším vedením SSN budú úspešnejšie. Zložitosti kaž-
dodenného života, mnohé peripetie i ješitnosť a pesimizmus niektorých 
jednotlivcov neprekonávame plačom, ale znášaním.

Považujem za svoju milú povinnosť poďakovať všetkým, ktorí Únii ochot-
ne pomohli pri zabezpečovaní finančných prostriedkov potrebných na jej 
úspešnú činnosť. Vzácnu pomoc poskytli členovia Klubu slovenských žur-
nalistov ÚSN v Mníchove Karol Gronský, Tibor Molek, Bohuš Zvrškovec, 
Tibor Bajchy, Július Boško, MUDr. Jozef Trsťan, Marián Horváth a Paul V. 
Podolay. Významnou sumou v rámci členských príspevkov prispeli Miroslav 
Maxon, Miroslav Marek, Ján Bilek, akad. maliar Pavol Bley, Dodo Bujna, 
MUDr. Róbert Mardiak a Ing. Vladimír Zeman.

Vedenie Únie si veľmi váži pomoc a podporu Literárneho fondu v Bratisla-
ve, ktorú nám poskytuje jeho riaditeľ JUDr. Ladislav Serdahély a námestníč-
ka riaditeľa Mgr. Eva Sokolová. Žiaľ, nie všetci členovia výboru Sekcie pre 
žurnalistiku a novinársku fotografiu hľadia na našu činnosť objektívne. Dvaja 
a možno až traja „výborníci“ nám z neznámych dôvodov jednoducho nežičia. 
Je zarmucujúce, že nechcú vidieť konkrétne výsledky, ktoré Únia dosahuje 
a svojou neprajnosťou spochybňujú aktivity aj našich vynikajúcich publicis-
tov, redaktorov a spisovateľov, od ktorých sa mnohí môžeme aj dnes veľa 
naučiť. Jeden z nich, Ladislav Ťažký, toť nedávno napísal: „Neubližujme 
si, nebudeme si musieť odpúšťať.“

Osobne som presvedčený, že ničoho niet, čo by sa nepoddalo dôslednej 
cieľavedomej a vytrvalej práci. Platí však aj to, že skôr narovnáš kmene stro-
mov, ako urazeného „redaktora“. To znamená, že naše zlo, nenávisť i nespo-
kojnosť neprechádzajú zvonku. Sú v nás samých v našom vnútri a pretože 
nevieme, že sme chorí, ťažko sa uzdravujeme. Tých zdravých a žičlivých je 
v našej spoločnosti ešte stále podstatne viac.

NÁDEJ NA OPTIMISTICKÉ PERSPEKTÍVY
Aj v ďalšej etape našej pomerne širokej činnosti budeme prehlbovať národ-

né povedomie v rámci celého programu rôznych akcií a podujatí. Pravidelne 
chceme prizývať na naše stretnutia a besedy popredné osobnosti politické-
ho, hospodárskeho, kultúrno-spoločenského a zahraničného života.

Únia je a bude apolitická a práve tento fakt jej umožňuje otvárať v rámci 
rôznych diskusií aj problémové celospoločenské témy. Naďalej sa chce 



74

Jozef Kuchár 

podieľať na tých podujatiach, ktoré majú svoju tradíciu a pripravujú ich iné 
organizácie a inštitúcie. V centre pozornosti budú stretnutia na pamätných 
miestach našich národných dejín. Členovia Únie sa budú tak ako doteraz 
zúčastňovať stretnutí s občanmi na Devíne, ale aj na miestach, kde sa histo-
ricky utužovalo priateľstvo ľudí na hraniciach Slovenska a Moravy v regióne 
Podjavoriny.

Intenzívnejšie budeme udržiavať pravidelné kontakty s členmi Klubu slo-
venských žurnalistov pri Únii slovenských novinárov, ktorí žijú a pôsobia 
v Mníchove. Sme radi, že členovia výboru spomínaného klubu prichádzajú 
na naše stretnutia do Bratislavy a zúčastňujú sa rôznych podujatí.

Usilujeme sa ďalej skvalitňovať úroveň spoločných stretnutí starších kole-
gov s mladými novinármi. Ich priebeh umožňuje predovšetkým odovzdávať 
životné skúsenosti publicistov mladým redaktorom, ktorí do spoločnej práce 
Únie vnášajú elán a nadšenie. Kombinácia skúseností a vedomostí starších 
niekdajších veľmi aktívnych známych a úspešných novinárov so zdravou 
priebojnosťou mladých kolegov, je aj bude veľmi prospešná pre obidve 
strany. 

Rada Únie bude aj v ďalšom období reagovať na dianie v novinárskej obci 
a negatívne javy v celej spoločnosti, prijímaním rôznych stanovísk, podne-
tov, odporúčaní a protestov. Adresátmi budú kompetentné inštitúcie a or-
ganizácie. Občania Slovenskej republiky majú predsa nárok na objektívne 
a seriózne informácie. 

V tejto súvislosti Únia pripravuje program besied s poprednými publicista-
mi a spisovateľmi pod názvom ČO NÁS TEŠÍ, UDIVUJE A ZARMUCUJE.

Ďalšie napredovanie je v rukách rady, ktorá od 28. septembra 2006 
pracuje v zložení: predseda Jozef Kuchár, podpredsedovia Milan Piovarči, 
Andrej Maťašik, Jozef Šucha, tajomník Miloš Čikovský, ekonóm Rudolf 
Kuchta, hospodárka a pokladníčka Adela Lettrichová a členovia Roman 
Hofbauer a Elena Šebová.

Všetci sa spoliehame na vlastné pomerne početné sily, na aktivity i vy-
trvalosť väčšiny členov a ich veľký záujem o konkrétnu prácu v rámci Únie 
slovenských novinárov. Naši členovia nie sú pohodlní a už vôbec nie pasívni. 
Chcú byť užitoční, činorodí. Chcú pracovať, zvládať ťažkosti, a v úsilí presa-
dzovať pravdu a dobro pre všetkých – vydržať.

Napriek zložitým problémom, mnohým ťažkostiam ale aj neprajnosti jed-
notlivcov pôsobiacich  mimo našej organizácie je Únia životaschopná a svo-
jou činnosťou príťažlivá. 

To všetko nám vlieva nádej na optimistické perspektívy nášho pôsobenia 
v budúcnosti.
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SLOVO NA ZÁVER

1. ROZDEĽ A PANUJ! Dôsledky toto neblahého a na celom svete pociťovaného 
hesla poznajú rodiny, obce, mestá, kmene, národy, štáty, rasy a ľudstvo ako celok. 
Slovenský národ táto kliatba sputnáva po tisícročia, ale vari najvýraznejšie sme ju 
pociťovali v období maďarizácie, pri vzniku prvej Československej republiky a vari naj-
zhubnejšie počas Slovenského národného povstania, ktorého okrem iného výsledok 
bol zánik prvej Slovenskej republiky, ktorú veľmoci opäť začlenili do Československa. 
V rozdelenosti, ktorá sa týkala a týka vzniku druhej Slovenskej republiky, Slováci 
pokračujú aj v týchto dňoch.

Rozdelenie Syndikátu slovenských novinárov je len nepatrnou čiastočkou sloven-
ského rozdeľovania. 

Aby nám bolo jasné, všetci vieme, že nejaká absolútna jednota názorov, najmä 
v politike a vedení alebo smerovaní štátu, nie je možná. Koľko politických strán, 
hnutí a všelijakých mini organizácií, toľko rozdielnych (až rozdeľujúcich) názorov. 
Rozdielnosť názorov považujem za samozrejmé, ale za samozrejmé nepovažujem 
rozdelenie, ba až totálne oddelenie, ktoré prekáža v spolužití stavov alebo národa, to 
považujem za škodlivé až likvidačné.

2. Ak sa pokrokovejšia pronárodná časť novinárov oddelila od spoločnej organi-
zácie Syndikátu slovenských novinárov pre „nemožnosť spolupráce“ alebo obme-
dzovania ich činnosti, považujem to za taktickú chybu. Nová organizácia Združenie 
slovenských novinárov sa doslova izolovala, ochudobnila po stránke finančnej i 
pôsobnosti na verejnosti. Pronárodní novinári mali aj za sťažených okolností zostať 
v Syndikáte a svojou činnosťou i „spolkovou“ činnosťou získavať aj vedúce pozície 
v ňom. Som presvedčený, že zďaleka nie všetci novinári, ktorí zostali v Syndikáte, 
boli protinárodní, proti vzniku druhej Slovenskej republiky, to na jednej stane, a na 
druhej strane zasa tí novinári, čo opustili Syndikát, boli najpoprednejší, najschopnejší 
a najznámejší. Do novej organizácie som vstúpil aj ja, ale Syndikát som neopustil. Do 
Združenia (novej organizácie) som šiel, samozrejme, lebo ju zakladal Ján Smolec, 
Jozef Darmo a ďalší, ktorí boli pre mňa novinárskymi i politickými osobnosťami. 
Rozchod so Syndikátom mi však nedával pokoja.

Príčiny zániku Združenia slovenských novinárov nepoznám, ale mrzel ma. Zaniklo 
vtedy, keď malo naplno rozvíjať svoju činnosť, keď sa už organizačne upevnilo a 
dostalo do povedomia verejnosti. Jeho zánikom som sa len utvrdil v presvedčení a 
hesle: „Rozdielnosť áno, ale rozdelenie nie!”

Tak ako sa štiepili, delili a znepriateľovali novinári, pred nimi už tak urobili slovenskí 
spisovatelia, ktorí sa slovenskému svetu predstavili ako nevraživí, druh druha nená-
vidiaci politickí rozídenci, ako slabé osobnosti, ktorými lomcovala žiarlivosť, snaha 
byť pred tým, ktorý je od neho lepší. Názory jeden na druhého neváhali formovať 
do hrubých urážajúcich slov, furmanských nádavok, rozchodom, znepriatelením 
„na večné časy”. Ale o tom inokedy. Pevne verím, že ma niektorý kolega spisovateľ 
predbehne a napíše o spôsobe a následkoch štiepenia spisovateľov a trpasličích 
odštiepeneckých organizácií pravdivú štúdiu. Pre poučenie tých, čo prichádzajú po 
nás, ktorých už vlastne podobné organizácie ani nezaujímajú. Dobrá, dokonca vyni-
kajúca literatúra vzniká aj mimo nich. A to ma teší.
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3. Do organizácie novinárov seniorov som vstúpil ako senior, považujúc túto 
organizáciu ako záujmový klub, ktorý udrží v istej profesionálnej kondícii vnímania 
i uvažovania a publicistickej činnosti bývalé novinárske osobnosti i spoločenskú 
organizáciu. Takto ju dlhé roky viedli muži s organizačnou charizmou, schopnosťami 
a jasným proslovenským zameraním. Boli to najmä neúnavný Gabo Zelenay, Imro 
Grefinger a ich pomocníčky a nasledovníci.

4. To, že do našej (dnes už bývalej) organizácie Združenia slovenských novinárov 
seniorov, ktorú vedie v šľapajách Gaba Zelenaya a Imra Gräffingera PhDr. Jozef 
Kuchár, PhDr. Andrej Maťašík a PhDr. Milan Piovarči s členmi rady ÚSN, vstupujú aj 
mladí novinári, teda juniori, literáti, divadelníci a „hovorcovia-publicisti” rôznych orga-
nizácií, ba dokonca aj mladší, celkom začínajúci publicisti a spisovatelia, považujem 
za úspech tejto organizácie.

To, čo naša organizácia robí a za akých podmienok, takmer výlučne zo spon-
zorstva, za slabučkej finančnej podpory Literárneho fondu, považujem za úspech a 
životaschopnosť jej členov, mužov na odpočinku. Majú môj obdiv a vďaku.

Ladislav ŤAŽKÝ
spisovateľ, publicista, člen Únie slovenských novinárov 

Dušan Kleiman – muž, ktorý neváhal, ak bolo treba konať!
Jedno je isté: postoj k vzniku Slovenskej republiky rozdeľoval začiatkom deväťde-

siatych rokov minulého storočia nie iba novinársku obec, ale celú spoločnosť. A isté 
je aj to, že novinári združení v syndikátnom Klube Za pravdivý obraz Slovenska mierili 
k samostatnosti Slovenska, no vtedy ešte nie k ďalšej samostatnej novinárskej orga-
nizácii. Jediný hlas rozhodol o tom, že vznikne Združenie slovenských novinárov, no 
prioritne rozhodol vlastne o tom, že nový klub v SSN nebude. 

Iróniou osudu osudových rozhodnutí bývajú aj biologické potreby – kolega, ktorý 
bol jednoznačne za zotrvanie Klubu Za pravdivý obraz Slovenska pod krídlami syndi-
kátu si naliehavo musel odskočiť, a bolo... Bolo jasné, že sa syndikát rozdeľuje, že 
vzniká nová novinárska organizácia a že v nej budú aspoň dvaja z komisie, ktorá na 
pravidelných pražských sedeniach majetkovo likvidovala Československý zväz novi-
nárov: moja maličkosť a kancelár SSN JUDr. Dušan Kleiman. 

Kto si pamätá, ako sa po revolúcii Kleiman prezentoval na prvých novinárskych 
mítingoch v bratislavskom PKO, zdôrazňujúc právne aspekty zmien a postupností, 
môže si ľahko predstaviť aj to, ako tento šikovný právnik šikovne pôsobil v likvidač-
nej komisii počas pražských sedení. Aby som to skrátil – podával vysoko fundované 
právnické výkony a uplatňujúc svoj široký legislatívny potenciál vždy dostával praž-
ských kolegov do vytrženia. Rokovania boli úspešné – slovenský syndikát získal, čo 
mu patrilo. 

Ďalšou iróniou osudu rozdelenej novinárskej obce bolo, že takto získaným 
majetkom nemohla disponovať aj zo SSN odídená časť organizovaných novinárov. 
Napokon bol odídený aj Dušan Kleiman, ktorý stál aj za vznikom Klubu za pravdivý 
obraz Slovenska aj za vznikom Združenia slovenských novinárov. Obaja sme - medzi 
inými - stáli za vznikom a pri vzniku týchto novinárskych celkov, pretože v čase ich 
vzniku naozaj bolo nevyhnutné podporiť národný postoj k štátnosti. 
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Príznačné pre Dušana Kleimana bolo, že nezaváhal, ak bolo treba konať. 
Spomínam si, ako staval národnú tlačovú agentúru. Bolo naozaj iba na jeho osob-
nom postoji, ako sa bude vyvíjať TASR – či ako samostatná národná tlačová agen-
túra, alebo ako pobočka pražskej „četky“. Podotýkam, že bolo veľmi výhodné ostať 
pod krídlami Prahy. No kto vtedy chodil na porady vedenia TASR, vie, že sa na nich 
naozaj vášnivo a odborne diskutovalo, či radšej nezostať pod výhodnou kuratelou 
ČTK, no generálny riaditeľ Dušan Kleiman hľadal a nachádzal dostatok argumentov, 
aby vznikla samostatná národná agentúra, a aj vznikla. A rovnako kleimanovsky vzni-
kali aj noviny TASR – Republika. 

Nebola to nová myšlienka – už v šesťdesiatom ôsmom sa o to „četkári“ pokú-
šali stvoriť spravodajské noviny, no nemali čas. TASR mala času dosť. Mala vlast-
ne všetko pred sebou. Vo vedení TASR sme vtedy diskutovali o všetkom, a takmer 
o všetkom dlho do noci. Napokon ma Kleiman poveril úlohou vypracovať projekt 
takýchto novín, ale nebola to zložitá úloha: uplatnil som obraz denníka, ktorý sme 
po revolúcii koncipovali s kolegom Vladom Kalinom, vychádzajúc z presvedčenia, že 
revolúcia, čo ako nežná, bude dôsledná, a staré štruktúry odstaví a z redakcií povy-
hadzuje. V novinárskej organizácii by však mohli vzniknúť spravodajské noviny, ktoré 
by autorsky zamestnávali tých svojich členov, čo práve nemali robotu... Nestalo sa. 
Revolúcia vtedy ešte nebola až taká dôsledná. 

Kleimanovi som teda v TASR ponúkol projekt aj s nadpisom, ktorý vymyslel Vlado 
Kalina – A PRIORI... Myšlienka založiť spravodajský denník sa ujala, nadpis nie – 
baťko Roman Kaliský ponúkol lepší: REPUBLIKA. No to už ako môj zástupca šéfre-
daktora. V čase, keď ešte nebolo jasné nič, a keď bol iba Dušan Kleiman presvedče-
ný, že sa šéfredaktorom musí stať človek, ktorý ponúkol projekt, sa konalo rokovanie 
na ministerstve kultúry. Okrem Kleimana som sedel v tejto zostave ja a Dušan 
Dominik Kerný. Na opačnej strane miestnosti sedel Roman Kaliský a Jano Smolec, 
vedľa nich „neutráli“ - Emília Boldišová a Jozef Magala. 

Reč mala byť o tom, kto sa stane šéfredaktorom Republiky. Dušan Slobodník, 
ktorý ako minister kultúry viedol toto rokovanie, začal tým, čím aj ja pri rozhovoroch 
s Dušanom Kleimanom: že nie je priestrelné, aby som sa ako za starého režimu býva-
lý redaktor Pravdy a Nového Slova a bývalý vedúci redaktor Národohospodárskej 
redakcie Československého rozhlasu na Slovensku stal šéfredaktorom porevoluč-
ných nezávislých spravodajských novín TASR. Dušan Kleiman si myslel opak – sme 
v demokracii, vravieval. Nie tak Dušan Slobodník. Povedal mi to otvorene: „Milan, 
ako stará štruktúra by si nemal viesť tieto noviny, sú vhodnejší kandidáti...“ tvrdil 
a prstom ukázal na Romana Kaliského a Janka Smolca. V povetrí sa nieslo, ktorý 
z nich dvoch. No a vtedy, nepýtajúc si slovo, sa vložil do diskusie Dušan Kleiman: 
„To by sa vám hodilo, páni, Milan vymyslí a zrealizuje noviny a vy si rozdelíte posty. 
V žiadnom prípade. Buď bude šéfredaktorom Milan Blaha, alebo skladám funkciu.“ 

Taký bol Kleiman. Slobodník napokon súhlasil tiež, aj keď sa mu nepáčilo, že 
som mu pripomenul, ako zo mňa robí druhotriedneho občana štátu, hoci sám spo-
znal, čo to znamenalo, keď musel za starého režimu do Nového Slova písať ako 
poznačený občan pod menom Zolo Lenčan. Nepáčilo sa mu to. Prehral, a prehry 
pán minister kultúry neznášal. Rozlúčili sme sa, ani sa na mňa nepozrel. No Janko 
Smolec mi medzi dverami povedal rovno: „Milan, ja sa o ten flek budem usilovať aj 
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naďalej“. Odpovedal som mu: „Usiluj, Janík, usiluj...“ A Janík sa usiloval. Vymenil ma 
vo funkcii čoskoro, ale musím priznať, že na rozdiel odo mňa, čo som chcel noviny 
spravodajské, apolitické, a teda bez straníckych vplyvov, čiže také, na akých sme sa 
vo vedení TASR zhodli, vyrobil z Republiky Slovenskú republiku – noviny so silným 
straníckym vplyvom HZDS, ale aj komerčne veľmi úspešné: národ vtedy miloval 
Mečiara a jeho noviny, ich náklad rástol a Kleiman sa pri mojom odvolávaní smial: 
„Milan, nemôžeš prerážať hlavou múr...“ Povedal mi to, keď nám – Bohušovi Piatkovi, 
Mišovi Kimlikovi a mne – odovzdával odvolávacie dekréty, hoci samotné rozhodnutie 
sme sa dozvedeli už predtým z Rádiožurnálu, no všetko to stále v ten istý deň, ako 
nás Dušan Kleiman na redakčnej porade chválil za kvalitu novín. 

Rozčarovaný bol najmä Bohuš Piatko. Miesto zástupcu šéfredaktora v Republike 
som mu aj s Dušanom Kleimanom ponúkol hneď po tom, čo sa vzdal funkcie pred-
sedu Združenia slovenských novinárov a nemal robotu. Bol tu však kleimanovský 
(sociálny?) prístup – menil figúry, ale neodhadzoval.... 

Piatko a Kimlik dostali do rúk časopis TASR Slovensko. Ale to už je iná kapitola. 
Vráťme sa k predchádzajúcej, keď sa sčista-jasna objavil na národniarskej pôde 
Bohuš Piatko, a to ako vedľajší produkt snáh, v pozadí ktorých stáli najmä spisovate-
lia Roman Kaliský, Drahoš Machala a Peter Štrelinger, ale popri nich levím podielom 
aj Dušan Kleiman. Išlo o obsadenie predsedníckeho postu vo vznikajúcom Združení 
slovenských novinárov. Iróniou osudu bolo, že ešte deň pred rokovaním snemu 
nebolo jasné, kto by mal túto novinársku organizáciu viesť. Úlohu nájsť človeka sme 
dostali traja – Drahoš Machala, Peter Štrelinger a ja. Zhodli sme sa na Bohušovi, 
pretože nebol komunista a chodieval na sedenia Koreňov. Oznámil som ponuku 
Bohušovi Piatkovi a hoci ju prijal, stále sa ma cestou z hotela k areálu Vysokej školy 
poľnohospodárskej pýtal, prečo práve on. 

Odpoveď bola prostá – nebol členom KSS. Iné je, že každý z jeho zástupcov 
v združení bol bývalý komunista. A úplne iné, že naozaj bolo viac vhodnejších kandi-
dátov na tento post, ako napríklad Jozef Kuchár, ktorý sa oň ale tiež nechcel uchá-
dzať, lebo ho ťažila stranícka minulosť. No nebyť Joža Kuchára, združenie by podľa 
mňa nikdy nevzniklo, pretože nebolo nikoho, kto by to zložité nitrianske rokovanie 
smenu vedel zvládnuť tak brilantne ako on. Niektorým však Jožko Kuchár bol tŕňom 
v oku, a preto som vystúpil a podporil ho – bol som jeden z nemnohých, čo poznal 
Kuchárove riadiace a organizačné schopnosti. Podporil ho aj Dušan Kleiman, Dušan 
D. Kerný a ďalší. Združenie slovenských novinárov bolo na svete. A rozhodujúcu 
zásluhu na jeho vzniku, tak ako na vzniku ďalších novinárskych celkov, zameraných 
na forsírovanie národného princípu, stál Dušan Kleiman – muž, ktorý bol pri tom 
a ktorý už nie je medzi nami. Možno si zaslúži viac ako spomienku. 

  Milan BLAHA
publicista, zakladajúci člen Združenia slovenských novinárov 
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