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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 2015 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 69% týkalo šikanovania žien, 31% 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 nepridelenie skrinky zamestnankyni so zdravotným postihnutím, čo pre ňu
znamenalo nosenie vecí si so sebou počas celej pracovnej zmeny, zámerné neprideľovanie
odbornej práce, iba pomocných prác odborníčke v obore s 30 ročnou praxou, čo vyústilo do
úplného odňatia osobného príplatku z dôvodu nízkej kvality plnenia pracovných úloh.
Prejavmi bossingu bolo napríklad aj vedenie porád o zamestnankyni bez jej účasti, alebo
nepodpisovanie prihlášok na vzdelávacie aktivity. Vo väčšine prípadov namietali ženy
bossing zo strany žien, t. j. bosserom bola taktiež žena.
V jednom prípade sa obrátila na stredisko žena v pozícii štatutárneho orgánu, kedy sa chcela
informovať ako zo svojej pozície môže riešiť šikanu na pracovisku.
Ohľadom sexuálneho obťažovania žien na pracovisku sa na Stredisko neobrátila v tomto roku
žiadna klientka.

1.3 Zhrnutie
V roku 2015 riešilo Stredisko veľa prípadov šikany na pracovisku, pod ktoré spadal aj
mobbing a bossing žien. Oproti ostatným rokom vzrástol počet namietanej šikany zo strany
učiteliek. Tento jav nemusí byť spôsobený tým, že sa šikanovanie učiteliek vyskytuje
častejšie, ale tým, že sa o mobbingu a najmä bossingu prestali báť hovoriť. Stáva sa však, že
keď sa učiteľka obráti na Stredisko s tým, že bola šikanovaná, nemá dostatočné dôkazy na
preukázanie takéhoto konania. Vtedy je požiadaná o ďalšie zabezpečenie dôkazov, prípadne
je zorganizované stretnutie so zamestnávateľom avšak s rizikom, že zamestnávateľ nebude
ochotný vyjadriť sa k prípadu.
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2. Monitoring médií zameraný na prípady sexuálneho obťažovania
a šikanovania žien
2.1 Sexuálne obťažovanie žien na pracovisku
Všeobecné informácie
Tak isto, ako v prípade podnetov nametajúcich sexuálne obťažovanie žien na pracovisku, sa
neudiala žiadna významná zmena v pokrývaní tejto témy médiami. Napriek tomu, že v roku
2015 sa o tomto probléme hovorilo viac, iba jedna zo správ sa venovala výhradne sexuálnemu
obťažovaniu na pracovisku, metódam, ako ho rozoznať a ako sa voči nemu brániť.1
Vo všeobecnosti sa sexuálnemu obťažovaniu venovalo viacero článkov. Odporúčania Rady
OSN pre ľudské práva, z ktorých sa jedno týkalo konkrétne zabezpečenia účinného
uplatňovania zákonov proti sexuálnemu obťažovaniu, boli rozoberané v jednom z týchto
článkov.2 Ďalší sa venoval pracovnému stresu, ktorého faktorom je aj sexuálne obťažovanie
na pracovisku.3
Konkrétne prípady sexuálneho obťažovania žien na pracovisku
V médiách boli konkrétne spomenuté len dva prípady sexuálneho obťažovania žien na
pracovisku. Prvý sa týkal nevhodných podmienok ošetrovateliek pri výkone ich práce, medzi
ktoré spadalo aj fyzické obťažovanie alebo dvojzmyselné vtipy. 4 Ďalší prípad bol
zaznamenaný v súvislosti s obťažovaním pacientok a zdravotných sestier gynekológom.5
Zahraničie
Správy zo zahraničia o sexuálnom obťažovaní žien na pracovisku boli v médiách zastúpené
početnejšie, ako prípady zo Slovenska. Niekoľkokrát sa opakovala správa o zamestnankyni
Facebooku, ktorá na túto firmu podala žalobu aj kvôli sexuálnemu obťažovaniu na

1

Sexuálne obťažovanie v práci nie je flirt: Ako sa voči nemu ubránite (31.03.2015; www.pluska.sk;
iZdravie, , s. -; izdravie/ zena.sk)
2
Slovensko dostalo 146 odporúčaní v oblasti ľudských práv (07.01.2015; www.teraz.sk; , 12:34, s. -; TASR)
3
Pracovný stres je problémom celej Európy. Aké sú jeho prejavy? (08.03.2015; www.pravda.sk; Zdravie,
06:00, s. -; dh Pravda)
4
Referendum 2015 (02.02.2015; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 1/1; Peter Bielik / Peter Bielik)
5
Nevídaná kauza na východe Slovenska: Obťažoval starý gynekológ mladé pacientky a sestričky?!
(05.02.2015; www.cas.sk; Čas.sk, 00:00, s. -; Novy Cas, vr)
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pracovisku.6 Ďalšia podobná bola mediálna správa, v ktorej sa hovorilo o sexuálnom
obťažovaní zamestnankyne firmy Tinder.7 Tiež sa v médiách hovorilo o pracovníčkach
textilného priemyslu v Bangladéši, ktoré musia okrem iného čeliť aj sexuálnemu
obťažovaniu.8 Jedna zo správ obsahovala okrem opisu mobbingu tiež zmienku o sexistických
poznámkach a obťažovaniu vedeckých pracovníčok. „Mnohé naozaj nasvedčuje tomu, že
ženy vo vedách, či už spoločenských alebo prírodných, musia čeliť nevhodému správaniu
kolegov, mužov. Napríklad filozofka Gideon Rosenová tvrdí, že prakticky každá žena, ktorá
pôsobí vo filozofii, zažila nejakú formu sexuálneho obťažovania“9

2.2 Šikanovanie žien na pracovisku
Všeobecné informácie
Tak ako minulý rok, aj v roku 2015 sa médiá sústredili viac na šikanovanie žien na pracovisku
ako na sexuálne obťažovanie.
Všeobecné informácie o šikanovaní na pracovisku sa vyskytli v niekoľkých článkoch, jeden
z nich napríklad hovoril o šikane LGBTI komunity na pracovisku.10 Článok s názvom „Keď v
práci hustne vzduch“, ktorý sa objavil vo viacerých médiách, sa venoval nie len tomu, čo je
mobbing a bossing, ale aj možným riešeniam šikanovania a konfliktov na pracovisku.11
Všeobecné informácie poskytol aj článok venujúci sa práci OZ ESTHER.12 Zverejnený
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Zamestnankyne berú sociálne siete útokom. Žalujú Twitter i Facebook (24.03.2015; www.zive.sk; zive.sk,
10:10, s. -; Martin Hodás) Facebook čelí ďalšej žalobe. Od bývalej zamestnankyne (19.03.2015;
www.etrend.sk; Medialne, , s. -; Mediálne.sk)
7
Sex, lži a iPhone (04.03.2015; Forbes; č. 03, Technológie , s. 82,83,84,85,86,87,88; STEVEN BERTONI)
8
Každé tričko má príbeh, nie vždy so šťastným koncom (24.04.2015; www.europskenoviny.sk; , , s. -;
redakcia)
9
Sexistický komentár pobúril vedeckú komunitu (30.04.2015; www.dennikn.sk; , , s. -; Otakar Horák)
10
Amnesty: Slovensko urobilo krok vzad (02.03.2015; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 4; Daniela
Balážová), Amnesty: Slovensko urobilo krok vzad (02.03.2015; www.pravda.sk; Spravodajstvo, 13:00, s. -;
Daniela Balážová)
11
Keď v práci hustne vzduch (18.05.2015; Nitrianske noviny; č. 19, NA TRHU PRÁCE , s. 12; KATARÍNA
LEŠKOVÁ), Keď v práci hustne vzduch (18.05.2015; Týždenník pre Záhorie; č. 19, Na trhu práce , s. 12;
KATARÍNA LEŠKOVÁ, VERONIKA PAVLÍKOVÁ), Keď v práci hustne vzduch (18.05.2015; Trenčianske
noviny; č. 19, NA TRHU PRÁCE , s. 12; KATARÍNA LEŠKOVÁ), Keď v práci hustne vzduch (19.05.2015;
Liptovské noviny; č. 19, Na trhu práce , s. 12; KATARÍNA LEŠKOVÁ, VERONIKA PAVLÍKOVÁ), Keď v
práci hustne vzduch (18.05.2015; Trnavské noviny; č. 19, NA TRHU PRÁCE , s. 12; KATARÍNA
LEŠKOVÁ), Keď v práci hustne vzduch (19.05.2015; Topoľčianske noviny; č. 19, NA TRHU PRÁCE , s. 12;
KATARÍNA LEŠKOVÁ)
12
Pomáhajú týraným ženám (31.03.2015; www.nasenovinky.sk; s. -; smr)
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rozhovor s výkonným riaditeľom Strediska sa taktiež týka šikanovania žien na pracovisku
všeobecne.13
Konkrétne prípady šikanovania žien na Slovensku
V rámci monitoringu médií sme zaznamenali viacero konkrétnych prípadov týkajúcich sa
šikany žien na pracovisku. Jedným z takýchto prípadov bolo údajné šikanovanie
zamestnancov riaditeľkou Centra právnej pomoci.14 Takisto sa do médií dostala správa, ktorá
bola uverejňovaná aj v roku 2014, o pani s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá bola
šikanovaná v práci kvôli právoplatnému rozsudku o neplatnom skončení jej pracovného
pomeru.15 Konkrétny prípad šikany na pracovisku ukazoval aj článok o žene so sluchovým
postihnutím, ktorá si kvôli tomuto postihnutiu nevedela nájsť prácu.16
O šikanovaní žien na pracovisku pojednávalo niekoľko článkov zameraných na nevhodné
pracovné podmienky zamestnankýň odevnej spoločnosti vo Svidníku.17 Príbeh šikanovania na
pracovisku bývalej dôstojníčky Vojenskej spravodajskej služby18 zaujal médiá tak isto, ako aj
šikanovanie učiteľov.19
Viacero českých, ale aj slovenských médií rozoberalo šikanovanie žien na pracovisku českým
ministrom školstva Marcelom Chládkom, tiež nástup novej ministerky školstva.20
13

Benefity zamestnancom nemusia stáť zamestnávateľa ani cent (14.05.2015; www.webnoviny.sk;
Slovensko, 17:36, s. -; Radovan Pavlík)
14
Čelí žalobe: Kramárova žena Nikitinová má na krku ďalší problém (01.06.2015; www.pluska.sk; , , s. -;
Plus JEDEN DEŇ/vip), Čelí žalobe (01.06.2015; Plus jeden deň; AKTUÁLNE , s. 2,3; vip)
15
Dobrá správa: Ak ste na dne, dobrých ľudí je stále dosť (06.03.2015; www.pluska.sk; iZdravie, , s. -;
Zdravie//Adriana FÁBRYOVÁ)
16
Katarína prežila šikanovanie aj 70 márnych pokusov zamestnať, lebo nepočuje (04.04.2015;
www.pluska.sk; Žena, 12:00, s. -; Šarm/ Katarína Čulenová)
17
Odborárski predáci upozornili na mzdy, systém odmeňovania, zimu a zlé medziľudské vzťahy
(23.02.2015; Podduklianske novinky; č. 9, s. -; ks), Šičky zo Svidníka čakajú NA MZDY UŽ POL ROKA
(19.02.2015; Korzár; č. 41, Denník prešovského kraja , s. 2; MARIO HUDÁK), Šičky zo Svidníka ČAKAJÚ
NA MZDY UŽ POL ROKA (24.02.2015; Korzár; č. 45, Bardejovský , s. 4; mh), Šičky zo Svidníka čakajú na
mzdy už pol roka, odborári pritvrdzujú (19.02.2015; www.korzar.sme.sk; Spravodajstvo - bardejov, , s. -;
Redakcia),
18
Fico krivo obvinil ďalšiu ženu (05.06.2015; www.sme.sk; Z domova, 18:41, s. -; Redakcia), Fico krivo
obvinil ďalšiu ženu (06.06.2015; Sme; mut. , Spravodajstvo , s. 2; Matúš Burčík)
19
Prehovoria iba anonymne (05.05.2015; Sme; mut. , Spravodajstvo , s. 3; or), Učiteľov šikanujú učitelia,
chcú vlastného ombudsmana (11.01.2015; www.sme.sk; , , s. -; Jarmila Horáková), Šikanovaných učiteľov sú
stovky (04.05.2015; www.sme.sk; , , s. -; Jarmila Horáková)
20
Že je Chládek despota, to jsme slýchali (30.05.2015; Lidové noviny; mut. , Titulná strana , s. 1,4;
KATEŘINA ELIÁŠOVÁ), Zeman s odvoláním Chládka nespěchá (01.06.2015; Lidové noviny; mut. ,
DOMOV , s. 2; KATEŘINA ELIÁŠOVÁ), Valachová se odvrací od Chládkových plánů. Odmítá povinnou
maturitu z matematiky (15.06.2015; Hospodářské noviny; mut. , Události , s. 5; Markéta Šrajbrová, Lucie
Kudláčková), Sobotka hľadá ministrov, šancu má Štech či Valachová (02.06.2015; www.sme.sk; Zahraničie,
18:31, s. -; Redakcia), Premiér Sobotka hľadá ministra školstva (02.06.2015; www.teraz.sk; , 21:00, s. -;
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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 verbálne ohováranie a šírenie dezinformácií,
neprimeraná kontrola vykonávanej práce, či ponižovanie osoby pre kolektíom. 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 10 článkov (viď. Tabuľka č.
1)
Tabuľka č. 1: Mediálne správy (slovenské aj zahraničné) venujúce sa problematike
šikanovania a sexuálneho obťažovania žien na pracovisku

Sexuálne obťažovanie
žien na pracovisku
Šikanovanie žien na
pracovisku

Celkový počet
(slovenské aj
zahraničné)

Konkrétne
prípady
(slovenské)

Konkrétne
prípady
(zahraničné)

Percentuálne
vyjadrenie (spolu)

10

2

5

70%

35

13

13

75%

TASR), Premiér Sobotka hľadá ministra školstva (02.06.2015; www.24hod.sk; , , s. -; Teraz.sk, spravodajský
portál tlačovej agentúry TASR), Premiér Bohuslav Sobotka odvolá ministra školstva Milana Chládka
(29.05.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 11/12; Boris Kršňák
/ Oľga Baková), Na školství míří žena (05.06.2015; Lidové noviny; mut. , DOMOV , s. 2; MARTIN
RYCHLÍK, KATEŘINA ELIÁŠOVÁ), Místo Chládka Dienstbierova náměstkyně? (03.06.2015; Lidové
noviny; mut. , Domov , s. 2; KATEŘINA ELIÁŠOVÁ), Ministryně školství byla jen otázkou času
(06.06.2015; Právo; mut. , PUBLICISTIKA , s. 6; Lukáš Jelínek), Jeho sekretářka denně brečela, šéfové se
báli (29.05.2015; Mladá fronta Dnes; mut. , Z domova , s. 2; Marek Přibil), Český minister školstva skončil:
Mal šikanovať zamestnancov (05.06.2015; www.pluska.sk; , , s. -; TASR)
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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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