
Ceny výboru Sekcie pre žurnalitiku a novinársku fotografiu 
 
Cena Romana Kaliského v roku 2021: 
 
Helena Dvořáková za celoživotné dielo 

 
Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu za rok 2020: 
 

➢ kategória publicistika:   
 

• tlač:   
Andrej Barát 

Zničme rieky, lesy, doliny. A skúsme prežiť (séria reportáží: Zničme rieky, aby 
sme zachránili prírodu, Lámane duše, Nádhera vyvážená zlatom. Posledná 
bez cesty) 

           Denník PRAVDA 
 

• internetové médiá 
Tomáš Vašuta 

Koniec Štrbského plesa, ako ho poznáme? Pribudnúť môžu desiatky stavieb 
Lunapark alebo národná pýcha? Vysoké Tatry stoja na križovatke 
Padne ďalší les. V Jasnej sa chustá nájazd developerov 

Magazín INDEX  
                

• rozhlas: 
Mgr. Marcel Hanáček 

Prvá vlna, 55. min. 
Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RTVS 

 

• televízia: 
Mgr. Ivan Brada 

Pod lampou je tma, STV, RTVS 
           

➢ kategória spravodajstvo:   
 

• tlač:  
Roman Cuprik, Matúš Burčík 

Ako za polrok našli vrahov Jána Kuciaka 
Denník SME 

 

• internetové médiá: 
cena nebola udelená 

 

• rozhlas:  
cena nebola udelená 
 
 
 

 



• televízia: 
Mgr. Andrej Bálint 

Epidémia týfusu 

Správy STV, RTVS 

 

• spravodajské agentúry: 
cena nebola udelená 

 
➢ kategória novinárska fotografia: 

 
Jaroslav Novák 

Predčasné lúčenie sa s koronavírusom v Prahe 
TA SR 

 
 

Mimoriadna cena za novinársku tvorbu za rok 2020:  
 

➢ kategória publicistika: 
 

• tlač: 
cena nebola udelená 

 

• internetové médiá: 
PhDr. Ľubomír Souček – monotematická séria blogov o financovaní slovenského 

športu: 
Ďalšie premenné vo vzorci vyvolávajú množstvo otáznikov, našiel som aj 
absurdity, 
Top tím v širších súvislostiach a neradostná perspektíva, 
Nech sa čistí športový vzduch a nech sa vyrovnávajú pokrivené zrkadlá! 

www.olympic.sk 
                  

• rozhlas 
Lukáš Mano 

Slovenská stopa v Hollywoode,  
relácia Príbeh na týždeň, Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, RTVS 

         

• televízia 
Katarína Začková 

Ploty medzi nami,  
Nevyhnutný dozor 

Reportéri, STV, RTVS 
 
  

➢ kategória spravodajstvo: 
 

• tlač 
cena nebola udelená 
 

       

http://www.olympic.sk/


• internetové médiá 
                     cena nebola udelená 

 

• rozhlas 
                     cena nebola udelená 
 

• televízia 
Mgr. Jana Veľasová 

Záplavy na Hornom Zemplíne,  

Noviny, TV JOJ 

 

• spravodajské agentúry 
                      cena nebola udelená 
 

➢ kategória novinárska fotografia: 
cena nebola udelená 

 

Prémie za novinársku tvorbu za rok 2020: 
 

➢ kategória publicistika:   
 

• tlač: 
Nina Sobotovičová 

Ako žili v Británii, kým ich poslali zabiť Heydricha? Gabčíka a Kubiša sa  
ujala anlická rodina 
Hrdinu bitky o Dunkerque posielali komunisti do uránových baní 
Kurátor múzea RAF: V Británii esá, doma buržoázne živly. Osud vašich  
letcov nám ukázal Tmavomodrý svet 

                 Denník SME 
Dan Himič 

Asperger  
Téma 

 

• internetové médiá 
Gabriela Bachárová 

Šimonka vážil pri narodení 570g, dnes behá s kamarátmi. „Zázraky sa dejú“, 
usmieva sa mama Katka 
Zuzana Labašová zo zaježovských lazov: „Žiť skromne je obrovský luxus“ 
Malá škola v Lozorne zvládla online výučbu na jednotku. „Veľmi nás to 
s deťmi zblížilo, učiť už budeme inak“, vraví riaditeľka 

www.ahojmama.sk 
 

• rozhlas 
Mgr. Jaroslav Rozsíval 

cyklus Ľudia, fakty, udalosti – „rozhovory o Korone“ 

Michal Lukeš, riaditeľ Českého národného múzea,  
Uršuľa Kovalyk, spisovateľka, aktivistka,  
Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie,  

Slovenský rozhlas, Rádio Devín, RTVS 

http://www.ahojmama.sk/


Jana Hevešiová 

Si palác, kde chcem byť doma,  
Slovenský rozhlas, RTVS 

 

• televízia: 
Ing. Mgr. Lýdia Kokavcová, PhD. 

Nemocnica ako Columbova žena,  
Antimón nad zdravie,  

Reportéri STV, RTVS  
Dominika Mičechová 

Slovník cudzích slov, 5:47,  
Reflex 
RTVS, STV 

 
➢ kategória spravodajstvo:   

 

• tlač: 
Katarína Gécziová 

Krajčího riaditeľ univerzitnej nemocnice zamestnal Gašparovho šéfa z košickej 
NAKA aj s dcérou 

denník Korzár + www.korzar.sk 
Peter Kováč 

Kočner mal viac advokátov, ktorí sa k nemu nehlásili 
Sudkyňou chce byť aj Kočnerova tajná advokátka 
Podvodný titul zo Skalice má aj mladý Kmotrík 

Denník SME  
    

• internetové médiá: 
cena nebola udelená 

 

• rozhlas: 
Viktória Doričová 

Po siedmich rokoch odznova,  
Diviak – chemické laboratórium,  
PCB máme v krvi,  

Žurnál Rádia Regina,  
Slovenský rozhlas, RTVS 

 

• televízia: 
Mgr. Marie Balážová Melníková 

V osadách sú nespokojní so zásobovaním,  

Uzavreli päť osád na Spiši,  

Uzávera osád na Spiši sa skončila,  

Správy STV, RTVS 

Mgr. art. Jozef Kubánek 

O životy bojujú aj počas vianočných sviatkov,  

Správy RTVS 

STV, RTVS 

 

http://www.korzar.sk/


➢ kategória novinárska fotografia: 
 

Radovan Stoklasa 

     Pandemický rok 2020, TA SR 

Mgr. Jozef Jakubčo 

Pacientka s chorobou Covid-19 v opatere lekárov na pľúcnej klinike 

v Martinskej nemocnici, 

Ľudia čakajú na výsledky plošného testovania v oravskej obci Nižná 

Denník SME 
 


