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1. Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na
pracovisku riešených Slovenským národným strediskom pre ľudské práva
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len „Stredisko“) bolo zriadené zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
strediska pre ľudské práva (ďalej len „zákon č. 308/1993 Z. z.“), s účinnosťou od 1. januára
1994, na základe medzinárodnej zmluvy (Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a
Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské
práva - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 29/1995 Z.z.).
Podľa citovaného zákona je Stredisko nezávislou právnickou osobou, ktorá sa nezapisuje do
obchodného registra. Je neziskovou organizáciou.

1.1 Pôsobnosť Strediska ako národného nediskriminačného orgánu
Od roku 2004, kedy antidiskriminačný zákon ustanovil Stredisko za jediný slovenský
antidiskriminačný orgán,

t.

j.

pre

posudzovanie

dodržiavania

zásady rovnakého

zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona, je činnosť Strediska úzko spätá s
uplatňovaním antidiskriminačnej legislatívy v SR.
Stredisko ako nediskriminačný orgán:


monitoruje

a hodnotí

dodržiavanie

zásady

rovnakého

zaobchádzania

podľa

antidiskriminačného zákona,


pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom
zvyšovania tolerancie spoločnosti,



zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,



vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej
iniciatívy

odborné

stanoviská

vo

veciach

dodržiavania

zásady

rovnakého

zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,


zastupuje na základe plnej moci v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého
zaobchádzania,



zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a
antisemitizme v Slovenskej republike.
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1.2 Prípady šikanovania a sexuálneho obťažovania žien na pracovisku riešené
Strediskom

V roku 2014 Stredisko v rámci svojich právomocí riešilo niekoľko prípadov šikanovania žien
na pracovisku. Zo všetkých podnetov týkajúcich sa šikanovania na pracovisku, ktoré boli
Stredisku doručené, sa dve tretiny týkali šikanovania žien, jedna tretina šikanovania mužov.

Najčastejšie sa šikana vyskytovala vo forme bossingu, teda šikanujúca osoba bola nadriadená
obeti šikany. Prípady bossingu, s ktorými sa Stredisko stretlo v rámci svojej činnosti, boli
napríklad zadávanie úloh nad rozsah činností dohodnutých pracovnou zmluvou, konkrétne
pedagogickej zamestnankyni boli nadriadenou zadávané úlohy ako upratovanie školského
dvora alebo úprava zelene, alebo neoprávnené nevyplatenie odmien. Prejavmi bossingu vo
viacerých prípadoch bolo aj vynechávanie zamestnankyne z kolektívnych akcií a aktivít
(napríklad zamestnankyňa ako jediná nedostala pozvánku na pracovnú akciu), alebo
obmedzenie prístupu do niektorých pracovných priestorov, napríklad do jedálne.
Ohľadom sexuálneho obťažovania žien na pracovisku sa na Stredisko obrátila len jedna
klientka, ktorá namietala sexuálne obťažovanie od kolegu - svojho bývalého priateľa.

1.3 Zhrnutie
Z vyššie uvedenej skutočnosti môžeme vidieť, že Stredisko dostalo len jeden podnet týkajúci
sa sexuálneho obťažovania žien na pracovisku. Tento fakt odzrkadľuje každodennú realitu či
už vo firmách, organizáciách alebo inštitúciách, kde sa sexuálne obťažovanie neberie vážne.
Mnohokrát je sexuálne obťažovanie realizované formou „vtipných“ narážok, „humorných“
komentárov alebo emailov, či prílišnej pozornosti. Preto môže mať obeť takéhoto
obťažovania pocit, že sa nejedná o formu diskriminácie a teda nie je potrebné danú vec riešiť,
či sa proti nej ohradiť.
Na druhej strane ani muž nemusí vedieť, že svoju obeť sexuálne obťažuje. To, že sú pre ženu
narážky a vtipy muža urážlivé, by mala preto explicitne vyjadriť. Veľa žien sa avšak práve
takémuto konaniu vyhýba, pretože by mohli zažiť ďalšie zosmiešňovanie, prípadne byť
vylúčené z kolektívu.
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2. Monitoring médií zameraný na prípady sexuálneho obťažovania
a šikanovania žien
2.1 Sexuálne obťažovanie žien na pracovisku
Slovensko
V roku 2014 sa v médiách téma sexuálneho obťažovania žien na pracovisku veľmi
nevyskytovala. Relevantné správy, ktoré sa objavili v tejto súvislosti, boli správy o riešení
sexuálneho obťažovania na pracovisku Inšpektorátmi práce1.Ďalšia správa, ktorá hovorila aj
o sexuálnom obťažovaní žien na pracovisku, bola tiež len všeobecná správa, ktorá sa netýkala
konkrétneho prípadu. Celkovo sa venovala mobbingu, bossingu a šikane na pracovisku.2
Zahraničie
Tak isto, ako správy zamerané na sexuálne obťažovanie žien na pracovisku v Slovenskej
republike, správy týkajúcich sa tejto problematiky zo zahraničia boli v slovenských médiách
zastúpené v rovnako nízkej miere. Niekoľko krát sa opakovala správa o pomeroch šičiek
v Európe, konkrétne o ich pracovných podmienkach. Kritizované boli okrem pracovného času
a minimálnej mzdy tiež sexuálne obťažovanie, ktoré musia šičky na pracovisku znášať.3
Dobrá prax
Ako príklady dobrej praxe sme v tejto správe nazvali prijatie Stratégie a akčného plánu
rodovej rovnosti, v ktorých sa hovorí taktiež o zákaze sexuálneho obťažovania žien na
pracovisku. O prijatí týchto dvoch dokumentoch bolo zverejnených viacero správ v médiách,
avšak my sme vybrali tie, ktoré explicitne hovoria o sexuálnom obťažovaní žien na
pracovisku. 4

1

Inšpektoráty práce nevyužívajú všetky svoje možnosti pri riešení sexuálneho obťažovania v práci. Tvrdí
to právnička, ktorá sa touto témou zaoberá (11.07.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál
Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 16/18; Elena Koritšanská / Viliam Hauzer); Inšpektori riešia aj stres na
pracovisku (27.10.2014; Trnavské noviny; č. 42, ZDRAVIE , s. 11; TS)
2
Šikanovanie existuje aj na pracoviskách (25.01.2014; Slovenské národné noviny; č. 3, s. 4; IVANEC Milan)
3
Aj európske krajčírky trpia. Za pár desiatok eur (28.08.2014; www.style.hnonline.sk; HNstyle, Cestovanie,
00:00, s. -; brv, iDnes.cz); Zlé ázijské textilky? V Európe sú šičky rovnako na dne (30.06.2014;
www.aktualne.sk; Slovensko, 00:00, s. -; Stanislava Harkotová)
4
Vláda schválila návrh stratégie rodovej rovnosti (21.11.2014; Televízna stanica STV 2; Správy a
komentáre; 21:00; por. 4/4; Marta Jančkárová / Marta Jančkárová); Komisia nemôže odmietať boj proti
domácemu násiliu, tvrdí Flašíková (25.11.2014; www.teraz.sk; , 09:00, s. -; TASR)
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2.2 Šikanovanie žien na pracovisku
Všeobecné informácie
Na rozdiel od správ hovoriacich o sexuálnom obťažovaní na pracovisku, šikane žien sa
venovalo viacero médií. Niektoré hovorili o konkrétnych prípadoch, niektoré len všeobecne
o tom, ako sa proti šikane brániť a ako rozoznať mobiing či bossig. 5
Konkrétne prípady šikanovania žien na Slovensku
V rámci monitoringu médií sme zaznamenali viacero konkrétnych prípadov týkajúcich sa
šikany žien na pracovisku. Jedným bola napríklad správa o pani s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá bola šikanovaná v práci kvôli právoplatnému rozsudku o neplatnom
skončení jej pracovného pomeru.6 Ďalším prípadom, ktorému sa venovali viaceré médiá, bol
prípad bývalej zamestnankyne kórejskej firmy na Slovensku. „Pani Katka s nechuťou
spomína na ustavičné nadčasy, šikanu, kontrolu podprseniek, ale aj použitie telesného trestu,
ktorého bola podľa jej slov svedkom.“7
Jeden článok bol venovaný výlučne prípadom bossingu na pracovisku, akými boli napríklad
zákaz pitia čaju a kávy na pracovisku, či zadávanie úloh nad rozsah pracovnej zmluvy. 8
Podobne bol koncipovaný rozhovor s právničkou Inšpektorátu práce v BB, vedúcou oddelenia
poistného SP Zvolen, riaditeľom pobočky SP v BB a konateľkou jednej spoločnosti, kde sa
preberali konkrétne príklady mobbingu a bossingu na pracovisku.9
Prípady šikany na pracovisku rozoberala aj poradňa časopisu Zdravie, kde písala žena
o bossingu, ktorý od svojej šéfky zažívala.10 Konkrétny prípad bossingu zažili aj zamestnanci
5

Teror na pracovisku. Čo s ním? (21.09.2014; www.pravda.sk; Žena, 17:00, s. -; Katarína Mrázová), Šéf vám
dáva množstvo nesplniteľných úloh a uráža vás? Možno ste sa stali obeťou bossingu
(10.07.2014; www.aktuality.sk; Aktuality.sk, 08:25, s. -; Miroslava Kozáriková, Aktuality.sk), MOBING
POSTIHUJE NAJMÄ USILOVNÝCH ZAMESTNANCOV (05.11.2014; Košice Dnes; č. 38, DNES RADÍ ,
s. 10; redakcia), Chorá demokracia, chorý štát? (16.11.2014; Televízna stanica STV 1; Občan za dverami;
13:00; por. 1/1; Slávka Gáborová / Gabriela Pirošková)
6
Citliví úradníci (17.12.2014; Zdravie; č. 01, nezaradené , s. 92,93,94; Adriana FÁBRYOVÁ)
7
EXKLUZÍVNE Bývalá zamestnankyňa kórejskej firmy hovorí o šikane: Firma jej výpoveď popiera!
(10.11.2014; www.topky.sk; topky.sk, , s. -; zh); Šikana v kórejskej fabrike: Psychické týranie, nadávky,
odpadávanie od únavy a viac. Kórejci obvinenia popierajú (10.11.2014; www.androidportal.zoznam.sk;
AndroidPortal.sk, , s. -; Lukáš Zachar) Šikana v kórejskej fabrike: Slovákom majú nadávať a fyzicky ich
týrať (10.11.2014; www.androidportal.zoznam.sk; AndroidPortal.sk, , s. -; Lukáš Zachar)
8
Hlúposti, ktoré od vás šéf vyžadoval (15.09.2014; www.pravda.sk; Žena, 17:00, s. -; Katarína Mrázová)
9
MOBING NA PRACOVISKU, ODVODY DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE PO NOVOM (03.02.2014;
Televízna stanica STV 2; Fokus; 16.45; 45 min.; TOMAJKOVÁ Gabriela
10
O&O - OTÁZKY A ODPOVEDE (24.09.2014; Zdravie; č. 10, O&O , s. 26; PhDr. Geraldina
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a zamestnankyne obchodu s nábytkom ktorí sa rozhodli prehovoriť o praktikách na
pracovisku. „Išla po mne s tým, že nemôžem chodiť do kaviarne na kávu, kde chodilo celé
vedenie firmy.“11 Šikanu podľa jedného z článkov taktiež zažívajú sestry pracujúce
v domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z výskumu Asociácie sestier a pacientov.12 Podľa
ďalších článkov bossing zažilo viacero žien, väčšina z nich kvôli nemu dala výpoveď
z práce.13

2.3 Zhrnutie
Tak isto, ako v prípadoch šikany na pracovisku riešených Strediskom, aj v médiách prevládali
prípady bossingu, t.j. šikanovania žien zo strany svojich nadriadených. Jednalo sa nie len
o psychický teror, ale mnohokrát aj o obmedzovanie vstupu do spoločných priestorov,
zadávanie úloh nad rozsah pracovnej zmluvy, či neprimerané množstvo nadčasov. O šikane
na pracovisku sa v médiách hovorilo o mnoho viac ako o sexuálnom obťažovaní na
pracovisku. Na rozdiel od viacerých mediálnych výstupov venujúcich sa priamo konkrétnym
príkladom mobbingu a bossingu, sexuálnemu obťažovaniu sa venovalo len 7 článkov (viď.
Tabuľka č. 1)
Tabuľka č. 1: Mediálne správy venujúce sa problematike šikanovania a sexuálneho
obťažovania žien na pracovisku

Sexuálne obťažovanie žien
na pracovisku
Šikanovanie žien na
pracovisku

Celkový počet

Konkrétne
prípady

Percentuálne
vyjadrenie

7

2

29%

16

12

75%

PALOVČÍKOVÁ,)
11
Práci česť! (08.06.2014; Televízna stanica STV 1; Občan za dverami; 13:00; por. 1/2; Slávka Gáborová /
Alžbeta Švecová)
12
Som sestra v domove sociálnych služieb. Kto je menej? (14.07.2014; Pravda; mut. , správy Slovensko , s.
2,3; Soňa Pacherová)
13
Šéfovia na zabitie (23.10.2014; La Femme; č. 10, lifestyle , s. 98,99; ALEXANDRA OKÁLOVÁ) Šikanujú
vás V PRÁCI? (07.10.2014; Nový Čas pre ženy; č. 41, Spotrebiteľ , s. 14; chyb) Teror v PRÁCI (25.08.2014;
Madam Eva; č. 09, kariéra , s. 54,55,56,57; Ľubica Sekerková)
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Príloha 1: Zoznam monitorovaných médií
1. TLAČ
DENNÍKY

ZAHRANIČNÉ DENNÍKY

Denník N
Hospodárske noviny

Hospodářské noviny

Nový Čas

Lidové noviny

Plus jeden deň

Mladá fronta Dnes

Pravda

Právo

Sme
Šport

REGIONÁLNE DENNÍKY
Prešovský večerník
Korzár
Košice Dnes
Új Szó
Žilinský večerník

TÝŽDENNÍKY

ZAHRANIČNÉ TÝŽDENNÍKY

Báječná žena

Ekonom

Bratislavský kuriér

Euro

Eurotelevízia

Reflex

Literárny týždenník

Respekt

Nový Čas Nedeľa

Týden

Nový Čas pre ženy
Nový Čas víkend

ZAHRANIČNÉ MESAČNÍKY

Obecné noviny

Bankovnictví

Plus 7 dní

Letectví + kosmonautika

Roľnícke noviny
Rytmus života
Slovenka
Slovenské národné noviny
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Šarm
The Slovak Spectator
Trend
TV Oko
TV Svet
Týždeň
Zdravotnícke noviny
Život

REGIONÁLNE TÝŽDENNÍKY

Rimavskosobotské ECHO

Banskobystrické ECHO

Senčan

Banskobystrické noviny

Senecké ECHO

Bardejovské ECHO

Šaľa – Galanta ECHO

Bardejovské novosti

Slovenský východ

Bánovce-Topoľčany-Partizánske ECHO

Topoľčianske noviny

Bratislavské noviny

Tatransko-Spišské ECHO

Breznianske ECHO

Trenčianske ECHO

Brezno

Trenčianske noviny

Horehronie

Trnavské ECHO

Hornonitrianske noviny

Trnavské noviny

Kopaničiar expres

Turčianske ECHO

Košické ECHO

Turčianske noviny

Kysuce

Týždeň na Pohroní

Kysucké ECHO

Týždenník pre Záhorie

Kysucké noviny

Vasárnap

Levické ECHO

Záhorácke ECHO

Liptovské noviny

Zemplínske ECHO

Liptovské ECHO

Zvolensko-Podpolianske noviny

Liptovský Hrádok

Zvolenské ECHO

Lučenecké ECHO

Žiarske ECHO

Ľubovnianske ECHO

Žilinské ECHO

Malacky Hlas

Žilinské noviny
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MY Senec-Pezinok
Naše novosti

DVOJTÝŽDENNÍKY

Púchovské noviny

Bojovník

Nitrianske ECHO

Knižná revue

Nitrianske noviny

Lekárske listy

Nové Zámky - Komárno ECHO

Nove žytťa

Novinky

Petržalské noviny

Noviny Juhozápadu

Profit

Noviny Poprad

Star

Noviny Stredného Považia

Stop

Noviny Žiarskej kotliny
Novohradské noviny

REGIONÁLNY DVOJTÝŽDENNÍK

Oravské ECHO

Tatranský dvojtýždenník

Oravské noviny

Podtatranský kuriér

Pezinské ECHO

Podvihorlatské noviny

Podduklianske novinky

Pohronie

Podtatranské noviny

Info Rusyn

Považské ECHO
Prešovské ECHO

OBČASNÍK

Revúcke listy

Humenské noviny

Prešovské noviny

Prievidzské ECHO

MESAČNÍKY
ASB architektúra, stavebníctvo, biznis

Maminka

ATM armádní technický magazín

Manažér

Auto Bild

Medical practice

Auto magazín

Miau

Auto, motor a šport

Moja psychológia

Auto žurnál

Moje zdravie

Autográtis

Motor

Autotest

Môj dom
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Beauty & Woman

Môj dom ekoBývanie

Brejk

Môj dom špeciál

Cestovateľ

Natankuj AUTO

Connection

next future – online magazin

Diabetik

Nota bene

Dieťa

Noviny pre grafický priemysel

Dom a byt

Nový čas – Bývanie

Dobré jedlo

Nový čas pre ženy EXTRA

Emma

Obchod

Eva

Odpady

Exclusive

Quark

Extra Plus

Parlamentný kuriér

Eurostav

PC Revue

FIT štýl

Pekné bývanie

Forbes (Slovensko)

Playboy

GoodWill

Praktická Slovenka

Hair & Beauty

Printprogress

Harmónia

Revue priemyslu

Hlas Nového Mesta

Sestra

HORECA magazine

Slovenský výber

Hudobný život

Správa budov

Instore

Stavebné materiály

Karloveské noviny

Stavebné materiály - špeciál

Katolícke noviny

Stop magazín

Kilometer

Stratégie

Komunálna energetika

Systémy logistiky

Komunálne financie

Techbox

Kroky

Tovar a predaj

La Femme

Transport

Liek

Trucker

Línia

Truck & Business

Madam Eva

Visions
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Magazín stavebné stroje a mechanizácia

Vitalita

Mama a ja

WOMAN magazín

Fleet

Zdravie

2. WEBOVÉ ZDROJE
SLOVENSKÉ STRÁNKY A PORTÁLY
www.24hod.sk

www.ec.europa.eu

www.masmedialne.info

www.3digital.sk

www.e-dukla.sk

www.mecem.sk

www.aad.sk

www.evita.hnonline.sk

www.mediahit.sk

www.adam.azet.sk

www.echoviny.sk

www.medialne.sk

www.agelsk.sk

www.ekonato.tvnoviny.sk

www.mediweb.hnonline.sk

www.ahojkomarno.sk

www.energia.sk

www.michalovce.dnes24.sk

www.aktuality.sk

www.energie-portal.sk

www.mikulas.dnes24.sk

www.aktualne.sk

www.enviroportal.sk

www.mobilmania.sk

www.androidnews.sk

www.espektrum.sk

www.modernysvet.sk

www.androidportal.zoznam.sk

www.etrend.sk

www.mojandroid.sk

www.ass.sk

www.eulog.sk

www.mojdom.zoznam.sk

www.auto.pravda.sk

www.euractiv.sk

www.moravce.dnes24.sk

www.auto.sk

www.europedirectzilina.sk

www.most-hid.sk/sk

www.auto.sme.sk

www.europrofit.sk

www.motormedia.sk

www.autoazena.sk

www.europskenoviny.sk

www.najmama.aktuality.sk

www.automix.atlas.sk

www.f1.sk

www.nbs.sk

www.automix.sk

www.felvidek.ma

www.nitra.dnes24.sk

www.automoto.sk

www.feminity.sk

www.noveslovo.sk

www.auto-salon.sk

www.fico2014.sk

www.novezamky.dnes24.sk

www.autoserver.sk

www.finance.sk

www.noviny.sk

www.autoshow.sk

www.finweb.sk

www.odpady-portal.sk

www.autoviny.zoznam.sk

www.fony.sk

www.ohlas.sk

www.autozurnal.com

www.garaz.dennikn.sk

www.omediach.com

www.banky.sk

www.gemerland.sk

www.omediach.sk

www.bbonline.sk

www.hlavnespravy.sk

www.onlinebystrica.sk
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www.biztweet.eu

www.hlohovec.dnes24.sk

www.onlinepresov.sk

www.benzin.sk

www.hn.hnonline.sk

www.openiazoch.zoznam.sk

www.blog.sme.sk

www.hnporadna.hnonline.sk

www.operaslovakia.sk

www.blogovyzive.sk

www.hokej.sk

www.opoisteni.sk

www.books-parts-of-my-life.blogspot.sk

www.hokejportal.net

www.orangeportal.sk

www.bratislava.sme.sk

www.hokejportal.sk

www.osporte.sk

www.bratislavskenoviny.sk

www.humenne.dnes24.sk

www.panorama.sk

www.brezno.dnes24.sk

www.inet.sk

www.parameter.sk

www.bumm.sk

www.investujeme.sk

www.pcspace.sk

www.busportal.sk

www.itnews.sk

www.pluska.sk

www.bystrica.dnes24.sk

www.kdh.sk

www.plusky.sk

www.bystricoviny.sk

www.komentare.hnonline.sk

www.podkapotou.zoznam.sk

www.cas.sk

www.kosice.dnes24.sk

www.podtatransky-kurier.sk

www.casprezeny.azet.sk

www.kosickespravy.sk

www.poistovne.sk

www.cassovia.sk

www.kurier.at

www.polygrafia-fotografia.sk

www.cetv.sk

www.lady.sk

www.poprad.dnes24.sk

www.delet.sk

www.lekari.sk

www.pravda.sk

www.dnes24.sk

www.lucenec.dnes24.sk

www.presov.dnes24.sk

www.dopravnespolocnosti.sk

www.luno.hu

www.prezident.sk

www.dsl.sk

ZAHRANIČNÉ STRÁNKY A
PORTÁLY
www.prievidza.dnes24.sk

www.tankovanie.sk

www.agel.cz

www.primarnykontakt.sk

www.tasr.sk

www.aktualne.cz

www.profivodic.sk

www.techbox.sk

www.derstandard.at

www.profutbal.sk

www.teraz.sk

www.diepresse.com

www.retailweb.sk

www.tlacovespravy.wordpress.com

www.felvidek.ma

www.retazce.sk

www.topky.sk

www.hirtv.hu

www.revuca.dnes24.sk

www.topolcany.dnes24.sk

www.idnes.cz

www.rimava.sk

www.topspeed.sk

www.kurier.at

www.roadlife.sk

www.touch.sk

www.lenta.ru
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www.rodinka.sk

www.touchit.sk

www.luno.hu

www.roznava.dnes24.sk

www.transport.sk

www.origo.hu

www.ruzomberok.dnes24.sk

www.trencin.dnes24.sk

www.oslovma.hu

www.sala.dnes24.sk

www.trnavskyhlas.sk

www.sdku-ds.sk

www.tvnoviny.sk

www.server.sk

www.tyzden.sk

www.skolskyservis.teraz.sk

www.vranovske.sk

www.slobodnyvysielac.sk

www.vucke.sk

www.sme.sk

www.tyzden.sk

www.smk.sk

www.vranovske.sk

www.spisska.dnes24.sk

www.vucke.sk

www.sport.sk

www.webmagazin.teraz.sk

www.sportky.topky.sk

www.webnoviny.sk

www.spravy.pozri.sk

www.woman.sk

www.stavebne-forum.sk

www.zavolantom.autovia.sk

www.stellacentrum.sk

www.zenskyweb.sk

www.strana-sas.sk

www.ziar.dnes24.sk

www.strana-smer.sk

www.zilina.dnes24.sk

www.strategie.hnonline.sk

www.zive.sk

www.style.hnonline.sk

www.zivot.sk

www.sulik.sk

www.zvolen.dnes24.sk

www.svet-komunikacie.sk

www.zvolen.sme.sk

www.svetmotorov.sk

www.zvonline.sk

3. ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
Rozhlasová stanica Anténa Rock

Správy (po – pi, 17:00)

Rozhlasová stanica Expres

Braňo Závodský naživo (po – pi, 12:00)
Infoexpres (po – ne, 12:00, 17:00)

Rozhlasová stanica FM

Správy (po – pi, 15:00, 17:00)

Rozhlasová stanica Fun

Headliny (po – pi, 06:00, 07:00, 08:00)
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Rozhlasová stanica Frontinus

Regionál Rádia Frontinus (po – pi, 11:00)

Rozhlasová stanica Regina

Regionálne správy z Bratislavy (po – pi, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00)
Žurnál Rádia Regina (po – pi, 12:00, 17:00)
Klub komunálnej politiky (streda, 14:10)

Rozhlasová stanica Regina Bratislava

Pozor, zákruta! (piatok 13:05)

Rozhlasová stanica Regina Ban. Bystr.

Pozor, zákruta! (piatok 13:05)

Rozhlasová stanica Regina Košice

Pozor, zákruta! (piatok 14:05)

Rozhlasová stanica Slovensko
Sobotné dialógy (sobota, 12:10)
K veci (po – pi, 18:18)
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu (po – ne, 07:00, 12:00, 18:00, 22:00)
Správy (po- pi, 06:00, 08:00, 14:00)
Vec verejná (nedeľa, 18:30)
Z prvej ruky (po – pi, 12:30)

Rozhlasová stanica Lumen

Infolumen (17:30)
Občan (11:00)
Zaostrené (13:00)

Televízna stanica JOJ

Noviny o 12:00 (po – pi, 12:00)
Noviny o 17:00 (po – pi, 17:00)
Krimi (po – ne, 19:00)
Noviny TV JOJ (po - ne 19:30)

Televízna stanica Markíza

Prvé Televízne noviny (po – pi, 17:00)
Reflex (po – pi, 17:25)
Smotánka (sobota, 18:30)
Teleráno (po – pi, 06:00)
Televízne noviny (po – ne, 19:00)

Televízna stanica STV 1

Autosalón (nedeľa, 09:30)
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Občan za dverami (nedeľa, 13:00)
O 5 minút 12 (nedeľa, 11:55)
Reportéri (štvrtok, 21:40)
Správy RTVS (po – pi, 16:00)
Správy RTVS (po – ne, 19:00)

Televízna stanica STV 2

Fokus, práca (pondelok 17:38)
Fokus, právo (štvrtok, 16:45)
Hírek - Správy (po – pi, 17:30)
Profesionál (štvrtok, 23:30)
Správy a komentáre (po – pi, 21:00)
Správy RTVS z regiónov (po – pi, 17:45)
Separé (sobota, 16:35)
Tempo (štvrtok, 16:40)

Televízna stanica TA 3

Analýzy a trendy (štvrtok, 21:30)
Biznis (streda, 20:45)
Dobré správy (piatok, 19:50)
Ekonomika (po – pi, 12:30, 13:40, 15:40, 16:40)
Hlavné správy (po – pi, 18:30)
Labyrint (utorok, 17:45)
Motoring (štvrtok, 14:30)
Peňaženka (pondelok, 20:45)
Žurnál (po – ne, 12:00)
Správy (po – pi, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 16:00)
Slovensko cez internet (štvrtok, 15:40)
Svet technológií (nedeľa, 17:45)
Tak takto (utorok, 21:30)
Téma dňa (po – št, 19:50)
Týždeň v kultúre (nedeľa, 16:30)
V politike (nedeľa, 11:00)
Žurnál (po – pi, 22:00
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24 hodín vo svete (po – pi, 21:00)
Tlačová konferencia (priebežne počas celodenného vysielania)

Rozhovory, Živé vysielanie (priebežne počas celodenného vysielania)

Regionálne a národnostné rozhlasové a televízne stanice

Rozhlasová stanica Patria

Rádionoviny - Radionovyny - po ukrajinsky (po- pi, 18:15)
Rádionoviny - Radiožurnál - po rusínsky (po – pi, 18:15)

Rozhlasová stanica Prešov

Správy (po – pi, 18:00)

Rozhlasová stanica Košice

Metropolitné správy (po – pi, 14:00)

Televízna stanica Bratislava

Beseda o piatej (utorok, štvrtok, 17:00)
Metro dnes (po – pi, 18:00)

Zahraničné rozhlasové a televízne stanice

Rozhlasová stanica Österreich 1

Morgenjournal (po – pi, 07:00)

Televízna stanica ORF 2

Zeit im Bild (po – ne, 19:30)
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