
Cena Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky 
 
1. Pavel Branko 
 
Narodil sa 27. apríla 1921 v talianskom Terste. Bol politickým väzňom počas 
Slovenského štátu, po vojne bol prekladateľom na voľnej nohe, písal do periodík 
Pravda, Práca, Náš film, Kultúrny život, Slovenské pohľady, Smena a iné, bol 
redaktorom časopisu Film a divadlo, medzi rokmi 1968 – 70 viedol aj scenáristicko-
dramaturgický kurz na VŠMU. V rokoch 1972 – 78 bol na čiernej listine ako 
prekladateľ, neskôr – až do roku 1989 aj ako publicista. Získal viacero významných 
ocenení – Zlatú kameru na Artfilme, Slnko v sieti za celoživotné dielo, Cenu ministra 
kultúry, Cenu slovenských filmových novinárov a iné. 
 
 
Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu za rok 2015 

 
 kategória publicistika:   

 
tlač, internetové médiá: 
 

2. Andrej Barát 
Satelity plné samotárov a priekopníkov 
Analýza s prvkami reportáže o satelitných mestečkách. Život v nich je 
čoraz väčším infraštruktúrnym, sociálnym i psychologickým problémom.  
Vynikajúce príklady (Čierna Voda, Vydrany). Satelitné mestečká spôsobujú 
enormný nárast počtu obyvateľov v niektorých obciach. Potvrdzuje sa, že 
sú to nocľahárne, chýba infraštruktúra. Táto reportáž obsahuje informácie 
o pokuse zriadiť prevádzku rodinného relaxačného centra prostredníctvom 
výpovedí zainteresovaných. Autor si našiel zaujímavú tému a zaujímavo ju 
aj podal. Cenné je, že píše dobrým, zrozumiteľným štýlom o problémoch 
všedných ľudí a nehrnie sa za témami, ktoré sú tzv. módne (vojna, 
utečenci). Porota ocenila jeho vynikajúci pozorovací talent. 
 
Zlaté mračná nezamestnaných 
Ďalšia závažná téma. Vynikajúci príklad (Lipany) riešenia dlhodobej 
nezamestnanosti. Autor nachádza aktivity dlhodobo nezamestnaných, 
ktorých počet rastie. Informuje o príkladoch z obcí, kde starostovia aktívne 
ponúkajú nezamestnaným aj netradičnú prácu: občianske hliadky, 
pestovanie byliniek, zeleniny, stimuly pre netradičných drobných 
podnikateľov. Ukázalo sa, že autor aj napriek všednej téme napísal pútavú 
a zaujímavú reportáž. Porota ocenila dobrý tip a brilantný štýl. 
 
Domy sa rozpustili ako kocky cukru 
Veľmi kvalitná reportáž, prelínanie udalostí z roku 1965 so súčasnosťou. 
Autor je pútavý rozprávač, dobrý fabulátor (v dobrom zmysle). Výborná 
výstavba materiálu, vhodne zoradené výpovede. Kolárovo pred povodňou 
a po nej, v súčasnosti. Spomienky tých, ktorí zažili povodeň v roku 1965. 
Našiel správnych zhovorčivých obyvateľov, nebolo to asi ľahké, uplynul 
dlhý čas. 
Uverejnené v denníku Pravda. 



b) rozhlas: 
 

3. Marcela Čížová 
- Hory vo mne 

Vynikajúci, originálne  poňatý  dokument -  zaujímavý nápad zapojiť do 
spolupráce horolezca, horského nosiča  Eduarda Liptáka, ktorý 
zaznamenával pri túrach pocity, myšlienky a názory turistov, horských 
nosičov a vodcov, spolu v rozhovoroch s redaktorkou vytvorili sugestívny 
materiál o ľuďoch, ktorým sú hory a pomoc v nich každodenným 
chlebíčkom. Porota ocenila najmä striedanie atmosféry a prostredí a 
výborný strih, ktorými udržiava poslucháča v napätí. Autorka tak vytvorila 
veľmi originálny rozhlasový dokument o priateľstve, odvahe a 
cieľavedomosti ľudí, ktorí sa rozhodli byť užitočnými v horách. 
RTVS, Rádio Regina, Banská Bystrica 

  
c) televízia: 

                   cena neudelená 
 

 kategória spravodajstvo:   
 

a) tlač, internetové médiá:  
                   cena neudelená 
 

b) rozhlas:  
 

4. Jaroslav Barborák 
- Pýtame sa za vás – rozhovory na aktuálnu tému 

Autor zobrazil aktuálne témy – kauza banskobystrického Divadla Štúdio 
tanca a odmietnutý príspevok z Banskobystrického samosprávneho kraja 
na festival divadiel. Ide o rozhovor s predstaviteľom Banskobystrického 
samosprávneho kraja Milanom Uhríkom. Porota zdôraznila, že otázky sú 
kladené veľmi presne, vecne a kriticky. Priestor dostali aj ďalší 
zainteresovaní. Ďalej konštatovala, že ide o objektívne hodnotenie situácie. 
Násilie v MHD. Rovnako aktuálny a komplexne spracovaný bol aj 
príspevok o napadnutí  Rómky v električke. Traja chlapci (15 a 16 – roční) 
napadli cestujúcu v električke. Vodič ich vyhodil. Stačilo to? Publikovanie 
odborných názorov psychológa o tom, ako sa správať v takomto prípade. 
Napríklad, ak by vodič zavolal políciu. Odborníčka na trestné právo hovorí, 
že chlapci by boli potrestaní. Ich konanie bolo protizákonné. Mohli by 
dostať až 5 rokov väzenia. Porota preto konštatovala, že príspevok je 
stabilne nadštandardný profesionálne kvalitný.  
Podobne ocenila porota aj objektívny prístup moderátora k problému  
v príspevku Prípad Podsadek. V ňom ľudskoprávna organizácia žaluje 
školu kvôli segregácii, do ktorej chodia iba deti rómskej národnosti. Iné deti 
tam nechcú chodiť. Riaditeľka zdôvodňuje, prečo je to dobré. Spolu 
s riaditeľkou autor radí, že v takomto prípade treba vychovávať 
predovšetkým rodičov rómskych detí. Primátor potvrdil, že ide o 
nezmyselnú žalobu. Splnomocnenec pre rómsku problematiku P. Polák 
tiež potvrdil, že nejde o segregáciu. 
 



Všetky tri príspevky sú spracované nadštandardne na vysokej 
profesionálnej úrovni. (Relácia K veci, Slovenský rozhlas, RTVS) 

 
c) televízia: 

                   cena neudelená 
 

d) spravodajské agentúry: 
                   cena neudelená 
 

 kategória novinárska fotografia: 
cena neudelená   

 
Zvýšené prémie za novinársku tvorbu za rok 2015  

 
 kategória publicistika: 

 

 tlač, internetové médiá 
 

5. Soňa Pacherová  
za rozhovory:  
- Holčík: Za garáže pod Hradom nám raz budúce generácie poďakujú 
- Štefanovičová: Vykopať ten hradný kráter bolo obyčajné barbarstvo 

Denník Pravda 
 

6. Henrieta Ďurovová 
- Šanca na vlastné 
- Maternica na prenájom 

Život 
 

 rozhlas: 
 

7. PhDr. Beata Panáková 
- Patrick Modiano – nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2014, 

Relácia Knižnica Nobelových cien, RTVS, Slovenský rozhlas 
 
8. Táňa Kusá 

- Na to som celý život čakal 
RTVS, Slovenský rozhlas 

 

 televízia: 
 
9. Ivan Brada 

- Na psí tridsiatok 
- Justičné „Abraka“ 

Reportéri, RTVS 
 
10. Pavol Fejér 

- Čistá práca... 
Reportéri, RTVS 
 



Prémie za novinársku tvorbu za rok 2015  
 

 kategória publicistika:   
 

 tlač, internetové médiá: 
 

11. Jana Čavojská – séria reportáží z východnej Ukrajiny: 
- Boh ochraňuj Uvdijivku 
- Bitka o Donbas 
- Stratená Ukrajina? 

                Plus 7 dní 
 
12. Ivan Drábek 

- Tancovala som pre Mengeleho. Mamu mi poslal do plynu (rozhovor) 
                Denník Pravda 
 
13. Jozef Sedlák 

- Kráľ starého vrchu (črta) 
- Deti majú poznať príbehy rodičov (rozhovor) 
- Slovenský rezeň v dánskom podaní (rozhovor) 

Denník Pravda 
 
14. Milan Čupka 

- 102 kilometrov s 802 migrantmi 
Denník Pravda 

 
15. Mgr. art. Galina Lišháková-Cvrkalová 

- Ľudia umierajú v lese od hanby 
- Experiment ulica 
- Uštrikujte si molekulu túžby 

NOTA BENE 
 

 rozhlas: 
 

16. Michal Herceg 
- Hečkovci alebo Z Oravy do Karlovej Vsi 

                RTVS, Rádio Regina 
 
17. PhDr. Hana Michalčíková 

- „Vezmite a pite z neho všetci“ (fíčer) 
RTVS, Slovenský rozhlas 

 
18. Jaroslav Rozsíval 

- Ľudia, fakty, udalosti – hosť Julia Sherwood (rozhovor) 
RTVS, Rádio Devín 

 
19. Janka Bleyová 

- Sedem životov 
                RTVS, Rádio Regina 
 



20. Eva Vasilová 
- Príbeh Hrona (reportáž) 
- Malé vodné elektrárne na Hrone 1, 2 

RTVS, Slovenský rozhlas 
 

 televízia: 
 

21. Katarína Začková 
- Vypálený rybník 

Reportéri, RTVS STV 
 
22. Simona Miazdrová 

- Bezdomovkyňa Helena 1., 2. 
Reflex, TV Markíza 
 

23. Jarmila Kováčová 
- Na vozíku pomáha mame 

Reflex, TV Markíza 
 
24. Mgr. Peter Navrátil 

- Čierne stavby vo verejnom záujme 
- Zodpovedný – neznámy! 
Občan za dverami, RTVS, STV 
 

25. Slávka Gáborová 
- Smrteľná liečba 
- Náš zákazník – náš zisk! 

Občan za dverami, RTVS                 
 

 kategória spravodajstvo:   
 

 tlač, internetové médiá:  
 
26. Jaroslav Vrábeľ 

- Raši maže a blokuje ľudí, ktorí mu na facebooku nefandia 
- Okolo Rašiho funguje pí ár pavučina. Vytvára obraz úspechu 
- Raši si vyberá médiá, ktoré si želá na kontrolnom dni 

Denník Košický Korzár 
 

 rozhlas: 
 
27. Mgr. Viktor Wurm 

- Hviezdoslavov Kubín včera a dnes 
- Otec psychiatrie profesor Kafka (rozhovor) 

Rádio Košice 
 
28. Tibor Macák 

- Športoví psychiatri 
- Krstný otec 
- Tádž Mahál 



Štúdio svet, Rádio Slovensko, RTVS 
 
29. Michal Čabák 

- Najväčšie bitky 2. svetovej vojny 
RTVS, Rádio Slovensko 

 
30.  Daša Omastová, Eva Gergelyová 

- Etika v zdravotníckych zariadeniach 
RTVS, Rádio Slovensko 

 

 televízia: 
 
31. Marek Vnenčák 

- Fotka s príbehom 
Televízne noviny, TV Markíza 

 
32. Ján Maloch 

- Prevádzačská mafia 
- Pokus o vstup do Sýrie 
- Utečenci v Grécku 

Televízne noviny, TV Markíza 
 
33. Richard Bolješik 

- Zlodejka, č. 1, č. 2 
Krimi, TV JOJ 

 

 spravodajské agentúry: 
 

34. Jana Fedáková 
- R. Virtanen: Bez zahraničných novinárov sa svet o osude ľudí vo vojnách 

nedozvie 
- Európa migračnú vlnu dokáže zvládnuť, jej kapacity sú veľké, tvrdí expert 

UNESCO 
- V. Monroy: Rwanda chce ohúriť Západ, pouličné siroty skrýva 

TA SR 
 

 kategória novinárska fotografia: 
 

35. Mgr. art. Tomáš Benedikovič – Exodus – utečenci sa vybrali pešo z Budapešti  
     do Viedne, Denník N 

 
36. Jozef Jakubčo – Deň, kedy Maďari zatvorili hranice, Denník SME 
 
37. Ján Krošlák – Fico a ťahák, Denník SME 

 
 
 
 


