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Anotácia  

Správa prináša výsledky štandardizovaného monitoringu spravodajstva vybraných médií za 
využitia medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project.  Metodika umožnila získať 
relevantné, rodovo citlivé  údaje na zistenie  mediálneho pokrytia správ o násilí páchanom na 
ženách a rodovej rovnosti,  relevanciu týchto správ, rodovú skladbu mediálnej prezentácie 
spravodajstva a úroveň využívania rodovo-citlivého jazyka. Analýza mediálnych 
a marketingových produktov odkrýva  podoby prezentácie maskulinity  a feminity. Rodový audit 
mediálnych subjektov popisuje úroveň  rodovej rovnosti vo vnútri samotných inštitúcií 
a analyzovaná je aj efektívnosť zákonných a samoregulačných opatrení. Cieľom monitoringu je 
poukázať na spoločenskú úlohu médií a marketingu v prevencii násilia páchaného na ženách 
a podpory rodovej rovnosti, ako základného predpokladu eliminácie rodovo-podmieneného 
násilia.  
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komunikácia, monitoring  

Annotation  

The report presents the results of a standardized monitoring of selected media coverage by 
using the internationally recognized methodology of the Global Media Monitoring Project. The 
methodology enabled to obtain relevant gender-sensitive data to detect the media coverage on 
violence against women and gender equality, the relevance of these issues, data on media gender 
presentation and the level of gender-sensitive language. The analysis of media and marketing  
outputs discovers the images of  feminity and masculinity. The gender audit of media entities 
and institutions describes the inner state of gender equality and  the position of women in this 
area. The report  focuses also on  the effectiveness of statutory and self regulatory measures. The 
goal of the monitoring is to highlight the social role of media and marketing in the prevention of 
violence against women and promoting gender equality as a precondition for ending  gender–
based violence. 
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ÚVOD  

 Správa predkladá hlavné zistenia z monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie 
násilia páchaného na ženách a odstraňovania rodovej stereotypizácie za rok 2009.  Monitoring  
je  stanovenou úlohou  Národného akčn ého plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného 
a ženách  na roky 2009 – 2014. Hlavným zadávateľom je  odbor  rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí MPSVR SR a finančne bola úloha  podporená v  rámci  ročného kontraktu medzi IVPR 
a MPSVR SR na rok 2010. Správa využíva  metodiku monitoringu vypracovanú IVPR v roku 
20091 a je jej pilotným overením. Zároveň je prvou správou z  pravidelného ročného  
monitorovania v danej oblasti.  

Dlhodobejším cieľom monitoringu je zlepšenie informovania o násilí páchanom na ženách 
v médiách po kvantitatívnej a kvalitatívnej  stránke  a to na základe zhodnotenia medializácie  
násilia páchaného na ženách za ostatný rok a poskytnutia reflexie samotným médiám 
a relevantných inštitúciám v oblasti dodržiavania zákonných  noriem a etickej samoregulácie. 
Následne by mali výsledky monitoringu slúžiť ako podklad pre prijímanie  účinnejších 
legislatívnych a samoregulačných  opatr ení na zlepšenie situácie. 

Oblasť médií a  reklamy je v problematike  násilia páchaného na ženách  (ďalej len NPŽ) vnímaná 
ako nástroj primárnej prevencie, a to v priamom a nepriamom pôsobení.  
a) Priame pôsobenie médií a reklamy spočíva v  zaoberaní sa  problematikou NPŽ a korektne  

informovať verejnosť o  skutočných príčinách a  dôsledkoch násilia, podporovať nenásilné 
vzory správania, poskytovať informácie o  zdrojoch pomoci pre obete, informovať 
o legislatívnych možnostiach, eliminovať mýty o  násilí páchanom na ženách a  propagovanie 
nulovej tolerancie  voči NPŽ.  

b) Nepriame pôsobenie  médií a reklamy sa sústreďuje na širšie súvislosti NPŽ ako rodovo-
podmieneného násilia, keďže eliminácia násilia si vyžaduje zmenu spôsobu, akým 
spoločnosť artikuluje rodové roly a  mocenské vzťahy. Médiá majú zohrať kľúčovú úlohu pri 
propagácii a presadzovaní politiky rovnosti medzi mužmi a ženami a pri odbúravaní 
negatívnych rodových stereotypov.2 

 
Doterajšie zistenia zrealizovaných monitoringov však potvrdzujú, že médiá a reklama 
v prevencii NPŽ a podpory  rodovej rovnosti pôsobia  dvojakým,  navzájom si odporujúcim 
spôsobom. Na jednej strane medializujú prípady násilia  na ženách  a upozorňujú na rodové 
nerovnosti,  na druhej strane spôsobom medializácie a rodovo stereotypnými prezentáciami 
žien a mužov ho skôr potvrdzujú. Doterajšími zahraničnými ale aj slovenskými analýzami médií 
v oblasti  NPŽ a rodovej rovnosti bolo zistené: 

 násilie na ženách  je prehliadané a nivelizované - zločin a  násilie ako predmet správ majú 
zo všetkých správ spravodajstva 20 % mediálne pokrytie,  rodovo-podmienené násilie 
však iba 1 % , 

 ženy sú zobrazované ako obete násilia dvakrát častejšie ako muži (hoci v  skutočnosti je 
to takmer rovnako)  a ženy sú vykreslené takmer výlučne ako pasívne obete , 

 reportáže  a príbehy o násilí na ženách sú viktimizačné a  pre ženy zažívajúce násilie 
zraňujúce ,  

 jednotlivé príbehy  násilia páchaného na ženách sa nedávajú do kontextu rodovo – 
podmieneného násilia a neprispievajú k vytváraniu  nulovej tolerancie  k násiliu  vo 
verejnosti, 

 príbehy o násilí na ženách mýtizujú ženy a manželský či partnerský život („ide iba 
o hádky, žena môže kedykoľvek odísť, násilník bol iba opitý, domáce násilie je zriedkavé)  

                                                             
1 Holubová, B., 2009: Metodika monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách  odstraňovania  
rodovej stereotypizácie s presahom na rodovú diskrimináciu a znevažovanie na základe rodu,  IVPR,  
2 Mesochoritisová, A., 2005, Médiá a násilie páchané na ženách, v Bútorová, Z., Filadelfiová, J., (editorky), Násilie páchané na ženách 
ako problém verejnej politiky, Inštitút pre verejné otázky, ISBN 80 -88935-78-4 
 

http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=673c44b62ee4c592491912b9d6f08e8b&SMC=1&id=111
http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=673c44b62ee4c592491912b9d6f08e8b&SMC=1&id=111
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 zneviditeľňovanie  / ospravedlňovanie páchateľov a  zakrývanie podstaty násilia 
zástojnými problémami, 

 mediálne prezentácie majú tendenciu potvrdzovať tradičnú maskulinitu, odobrujúc  tak 
“ právo“ mužov používať násilie,  

 existuje prepojenie medzi sexuálnou aktivitou podnecovanou zobrazovaním 
sexualizovaného násilia v médiách, vierou v mýty o znásilneniach a skutočnými 
násilnými činmi páchanými na ženách v  ich každodennom živote, 

 v 86 % mediálnych výstupov vystupujú muži „ako ten kto hovorí“, zatiaľ čo ženy 
vystupujú ako expertky iba v 17 % správ, 

 média aj reklama manifestujú produkty ako výhradne ženské a výhradné mužské ako 
prirodzené, samozrejmé a nemenné,  

 médiá reprodukujú a tým utvrdzujú  segregáciu informácií pre ženy  a o životoch žien  do 
osobitných médií, rubrík (často okrajových a  oddychových) a prehlbujú tým rodovú 
segregáciu povolaní a rodových rolí, 

 médiá a reklama objektivizujú ženské (aj mužské telá), prezentujú ich ako  na sexuálne 
objekty a dekoratívne predmety,  podporujú skrášľovania  a konanie žien pre potreby 
mužov, 

 v mediálnych výstupoch je veľmi časté používanie (zneužívanie)  rodovo- necitlivého 
jazyka (najmä generického maskulína) a sexizmov na zneviditeľnovanie žien , 
diskriminačného jazyka , čí m sa rodové nerovnosti iba  nanovo  vytvárajú a utvrdzujú.3 
 

Správa nadväzuje na predchádzajúce zistenia a využíva medzinárodne stanovenú metodiku 
Global Media Monitoring Project pre štandardizovaný  monitoring  spravodajstva a dopĺňa ju 
o vlastné parametre, analýzu  a hodnotenie  mediálnych výstupov – prípadov  podľa vopred 
stanovených nástrojov,  rodový audit mediálnych subjektov a hodnotí efektívnosť regulačných 
orgánov v oblasti mediálnej a marketingovej produkcie. Monitoring odpovedá na nasledujúce 
rámcové otázky:  

a) aké je mediálne pokrytie problematiky NPŽ a rodovej rovnosti 
b) ako je problematika NPŽ a rodovej rovnosti prezentovaná,  
c) aký je stav rodovej rovnosti v mediálnych inštitúciách 

 
Nastavenie sledovaných parametrov vychádza najmä z nasledujúcich právnych noriem, zásad, 
profesionálnych a  etických princípov, platných v roku 2009: 
 Zákon č. 308/200 0 Z.z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 

telekomunikáciách v znení neskorších predpisov4 
o programová služba a všetky jej zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím 

obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných (§19, 
ods. 1) 

o programová služba nesmie propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou 
podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia,... bezdôvodne 
zobrazovať scény reálneho násilia (§19 , ods. 2. písm. a) 

o  vysielaná reklama a telenákup nesmú porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a 
právach ľudí a vyvolávať u nich pocit strachu (§ 32, ods. 4, písm. a) 

o  vysielaná reklama  a telenákup nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu na 
základe pohlavia (§ 32, ods. 4, písm. b) 

 Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
o reklama nesmie obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, ...akúkoľvek 

diskrimináciu na základe pohlavia;  propagovať násilie, vandalizmus alebo 
vulgárnosť...; prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom (§3)  

                                                             
3 Kubáková_Wennerholm-Čáslavská, 2009;   Global Media Monitoring Report, 2005; Fenestra 1999 – 2000; Kostoučíková, 2007;  
Šalingová, 2005; Mesochoritisová  2005,  Bosá-Minarovič- Sekulová, 2008, Dvořáková, 2005, Kopscayová, 2010  (viac pozri 
Holubová, 2009). 
4 Novelizácia zákona s niekoľkými zmenami aj na znenie relevantných ustanovení  začala platiť  až od 15. 2. 2009.  
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 Charta spravodajstva a publicistiky slovenskej televízie (v účinnosti od 1.1. 2008)  
o spravodajské a publicistické príspevky svojim obsahom ani podaním nesmú u žien 

vyvolávať pocity diskriminácie či  nadradenosti a nemajú im poskytovať dôvody na 
sťažnosti.  

o referencie o účasti žien na spoločenskom dianí nesmú chýbať vo vysielaní, avšak bez 
zdôrazňovania ženskosti. Účasť žien by mala byť zrejmá z voľby tém.  

o rôzne aktivity, na ktorých mali podiel aj ženy, nemožno prezentovať tak, ako by boli 
len mužskou záležitosťou. Práca žien sa nesmie bagatelizovať.  

o názory o prirodzenosti či opodstatnenosti submisívneho postavenia žien nemajú vo 
vysielaní miesto.(čl.  4) 

 Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu (február, 2008) 
o Slovenský rozhlas v rámci vysielania a v súlade s pravidlami slovenského jazyka, 

dodržiava rodovo citlivý jazyk ( bod. 3.1/ b) 
o Slovenský rozhlas vylučuje akúkoľvek formu diskriminácie. Programoví pracovníci 

sú povinní zdržať sa všetkých stereotypov v popisovaní konkrétnych rasových, 
národnostných, etnických, náboženských, sexuálnych, vekových a ostatných 
sociálnych skupín a ich príslušníkov 

o Slovenský rozhlas zabezpečuje rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí žien a mužo v 
tak v organizačnej a prevádzkovej štruktúre, ako aj v programovej skladbe. (bod. 
3.2/a, c) 

 Etické zásady reklamnej praxe platné na území slovenskej republiky (november, 2001 v znení 
ďalších zmien) 

o Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezent ácie, ktoré by porušovali 
hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým 
prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným  zvážením jej vplyvu na 
všetky typy spotrebiteľov. Porušenie Kódexu sa posudzuje s ohľadom na celkový    
kontext, vzťah reklamy k  produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité médiá.; 
reklama nesmie obsahovať predovšetkým prvk y znižujúce ľudskú dôstojnosť; 
zobrazenie ženy alebo muža v reklame má byť aspoň v  širšom zmysle v kontexte 
s predmetom alebo cieľom ;  reklamy a súčasne vizuálne stvárnenie takejto reklamy  
nemá porušovať všeobecné  normy slušnosti (II.časť/1) . 

o Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich 
podporovať a  popularizovať; reklama nesmie podporovať žiadnu formu 
diskriminácie, a to najmä z dôvodu...., pohlavia alebo veku; reklama nesmie 
propagovať nadmierne podliehanie sexualite tým, že zobrazuje sexuálne stimuly, 
poddajnosť,  nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom a 
nesmie bez oprávneného dôvodu prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na 
odstránenie sexuálnych zábran. (II. časť/3).  

 
Okrem toho nastavené parametre sledujú nasledovné verejno-politické princípy, odporúčania 
a výzvy OSN a  Európskej únie,  ku ktorým sa prihlásila  aj Slovenská republika:5: 

 Propagácia nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách  a násilia ako takého 
 Sloboda médií so zodpovednosťou  
 Odstránenie rodových stereotypov v médiách 
 Odmietanie sexistických stereotypov v obsahu, obrazoch a jazyku reklamu 
 Vyrovnaná participácia žien a mužov v produkcii a na rozhodovacej úrovni reklamného 

priemyslu a médií. 
 
 

                                                             
5 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (č. 62/1987 Zb.); Pek inská deklarácia a Pekinská akčná platforma (1995); 
Expertná skupina Rady Európy na elimináciu  NPŽ (1997); Odporúčanie  1555(2002)1 Rady Európy a  parlamentného zhromaždenia 
o Obraze žien v médiách; Rezolúcia o diskriminácii žien v reklame Európskeho parlamentu  A4-0258/1997 a iné. 
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HLAVNÉ ZISTENIA 

Problematika násilia páchaného na ženách (NPŽ) a rodová rovnosť ako predpoklad eliminácie  
rodovo-podmieneného násilia boli monitorované v spravodajstve vybraných médií a  vo  
vybraných prípadoch mediálnych  a reklamných výstupov.   Vo všetkých druhoch monitoringu 
boli použité štandardizované nástroje na posúdenie  sledovaných  parametrov. Štandardizovaný 
monitoring spravodajstva TV Markíza, STV, Slovenského rozhlasu,  Rádia Expres, denníkov Sme 
a  Nový Čas,  internetového spravodajstva www.aktuality.sk a www.topky.sk  v sledovanom 
období poskytol nasledovné výsledky. 

Správy o násilí páchanom na ženách prinieslo viac spravodajstvo komerčných ako 
verejno-právnych médií, avšak s takmer výlučným dôrazom na extrémne formy násilia. 
Mediálne pokrytie správ s problematikou násilia páchaného na ženách tvorilo 2,98% podiel  zo 
všetkých  1574  monitorovaných správ.  Najviac  sa na mediálnom pokrytí NPŽ podieľali denníky 
(najmä bulvárny denník) a internetové spravodajstvo, televízia a rozhlas  priniesli výrazne 
menej správ z tejto oblasti.  Pritom zo všetkých správ  o NPŽ  42,6 ¿  informovalo 
o vražde/zabití ženy mužom, 36,2 ¿ o fyzickom násilí na ženách, 8,5% o sexuálnom násilí. 
Ostatné formy násilia na ženách, ako napr. psychické, ktoré je v realite najčastejšou formou 
násilia,   či  ekonomické násilie  neboli takmer vôbec predmetom informovania.  Iba 2 správy boli 
zamerané na prevenciu či kampane na zastavenie NPŽ. 

Pomerne  veľký rozsah a relevantné umiestnenie správ o násilí páchanom na ženách boli 
nivelizované spracovaním problematiky ako individuálneho problému s nízkou 
celospoločenskou relevanciou. Relevancia správ  o NPŽ na základe umiestnenia  a rozsahu  
správy bola pomerne vysoká, keď až  46,8¿ správ bolo umiestnených na prvej strane alebo 
v relevantnom poradí, resp. 39,1¿ správam bola venovaná celá strana alebo  viac ako priemerný 
čas na jednu správu. Z hľadiska geografického  záberu však  až 91,5¿ správ malo regionálno-
lokálny význam, t. z.  problematika násilia páchaného na ženách bola prezentovaná ako 
„miestny“, nie celonárodný spoločenský problém. Podobne aj zisťovanie relevancie vecného 
záberu  na kontinuu  verejnosť – súkromie ukázalo, že  až 48,9¿ správ sa vzťahovalo na 
individuálnu skúsenosť – súkromný vecný priestor. Problematika  NPŽ je tak  predstavená nie 
ako verejný problém,  ktorý by sa mal riešiť v záujme všetkých ľudí, ale je zatlačovaná do 
osobného, súkromno-rodinného priestoru, ktorý indikuje nižšiu dôležitosť a nevyžaduje si 
celospoločenské riešenie.  

Vysoký podiel správ o vraždách a fyzickom násilí na ženách, ktorým najmä  bulvárne  
spravodajstvo venovalo veľký priestor a relevantné umiestnenie, avšak iba lokálnu 
a individuálnu relevanciu, svedčia o zneužívaní problematiky násilia  páchaného  na ženách 
bulvárom. Správy o násilí na ženách  v bulváre  plnia inštrumentálny účel, keď vyvolávaním 
strachu, zdania permanentného ohrozenia žien  a dôrazom na škandalóznosť  prípadov sa má 
zvýšiť predajnosť a čítanosť média.   
 
V mediálnom pokrytí problematiky násilia páchaného  na ženách prevažuje medializácia 
bezmoci žien. Média majú veľký priestor na to, aby nezobrazovali a neopisovali ženy, ktoré 
zažívajú násilie, len ako bezmocné  a pasívne obete, nevyvíjajúce žiadnu aktivitu  či stratégie na 
to, aby sa z násilného vzťahu dostali či násiliu sa ubránili. Zodpovednosť médií v tomto smere  
znamená označovanie osôb, ktoré prežili/zažili  prepadnutie či násilie  v zmysle ich 
vyzdvihnutia, obdivu,  rešpektu zvládnutia ťažkej situácie a posilnenia vlastnej pozície. Možnosti 
autora/rky správy o NPŽ sú pritom viaceré. Môže  využiť priame označenie  žien slovami alebo  
použitím  zobrazenia, ktoré evokuje konkrétne emócie ako je obdiv a  rešpekt voči  
prezentovanej osobe. V monitorovaných správach  o NPŽ  však bolo 52 ¿ takých, ktoré  
opisovali ženy explicitne alebo implicitne ako  bezmocné obete a iba 10¿  označujúcich ženy, 
ktoré prežili násilie s dôrazom na ich duchaprítomnosť a odvahu. 
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Väčšinu z pôvodných správ o násilí páchanom na ženách  prinášali redaktori muži. Správ 
o NPŽ, ktoré spracovali muži bolo  až  83,3%. Aj keď  veľa správ nebolo z hľadiska pohlavia jej 
autora/rky identifikovaných, spôsob spracovania s nízkou vecnou a geografickú relevanciu, ako 
aj dôraz na bezmocnosť ženských obetí  môže naznačovať nedostatok rodovej  korektnosti 
a zodpovednosti hlavne u redaktorov- mužov.  Zároveň prevaha mužov-autorov prinášajúcich 
správy o NPŽ indikuje, že ženy-redaktorky  nepovažujú  násilie páchané na ženách za svoju 
tému, ktorej by sa  mali primárne venovať a spracovať rodovo korektným spôsobom.   
 
Nepriame pôsobenie médií v prevencii násilia páchaného  na ženách podporovaním 
rodovej rovnosti či už v obsahoch alebo mediálnej prezentácii je veľmi nízke.  Správy 
spravodajstva, v ktorých ženy boli  ústrednou témou, tvorili iba 5,9 ¿ zo všetkých 
monitorovaných správ v sledovanom období a iba 1¿  správ poukazovalo  na rodové nerovnosti. 
Ženami v politike sa zaoberali 2 správy, ženám  v ekonomickom procese sa venovala  1 správa, 4 
správy sa zameriavali na ľudské práva všeobecne a 2 správy  na zmeny  rodových vzťahov/rolí.   

Rodová skladba obsahovej reprezentácie  správ spravodajstva je výrazne maskulínna. 
Z osôb  tvoriacich objekt správy alebo  v správach vystupujúcich či citovaných, tvorili ženy 
iba 26,6%. Zvyšok, teda takmer ¾ osôb v správach, tvorili muži a dominovali vo  všetkých  
funkciách. Ako objekty správ tvorili 77,7¿, hovorcovia 58¿, experti/komentátori dokonca 
82,2¿. Muži  vyjadrujú svoju osobnú skúsenosť  v správach  2x častejšie ako ženy, ako svedkovia 
udalosti tvoria muži 64,2¿. Dokonca aj populárny názor vyjadrujú muži v správach častejšie ako 
ženy (55,8¿) aj  napriek tomu, že ich je v populácii  početne menej ako žien. 

K zneviditeľňovaniu žien v správach spravodajstva prispieva aj ich označovanie 
mužskými podstatnými menami – generickým maskulínom, ktoré sa vyskytovalo   4 krát 
častejšie ako korektné označovanie žien a ich profesií. Obzvlášť  negatívne pôsobí aj výskyt 
generického maskulína v titulkoch a podtitulkoch  správ, ktoré svojím pôsobením už 
predznačujú  maskulínnu reprezentáciu a budia zdanie, akoby správa bola určená iba pre jednu 
polovicu populácie. Najčastejším generickým maskulínom  bolo označenie „Slováci“, 
„obyvatelia“, ale  časté aj „dôchodcovia“, „učitelia“, „politici“. V takýchto prípadoch ide o  výrazné 
nadužívanie generického maskulína.  

Rodová skladba  produkcie správ spravodajstva je pomerne vyrovnaná, aj keď žien–
redaktoriek prinášajúcich správy  bolo o 5 % menej ako mužov- redaktorov.  Veľa správ 
však vzhľadom na pohlavie jeho tvorcu či tvorkyne zostalo neidentifikovaných (11¿).  
Tematické rozdelenie správ, ktoré prinášali  redaktorky a ktoré redaktori nemožno považovať 
za výrazne rodovo stereotypné. Aj keď muži –redaktori sa podieľali o niečo výraznejšie na 
prinášaní  politických  správ  (53,1¿), správ z kriminality a o nehodách (54,1%), ale aj témy 
o športe/umení a celebritách (55¿). Ženy-redaktorky zase prevažovali pri ekonomických 
témach (54,5¿) a sociálnych a právnych témach (52,5¿). 

Prípadový monitoring mediálnych výstupov odkryl najmä výskyt mýtizujúcich 
a obsahovo nekorektných správ o násilí páchanom na ženách.  Zavádzajúce informovanie  
o násilí páchanom na ženách ako o násilí z vášne či upriamenie pozornosti na zástojný problém 
je častým modusom správ o NPŽ hlavne v bulvárnych médiách. Nepriame podporovanie násilia 
na ženách  hrubo rodovo stereotypným obsahom mediálnych výstupov spôsobujú  hlavne 
obsahy indikujúce komodifikáciu a objektivizáciu ženských  tiel a sexizmus. Prezentácia tvrdej  
tradičnej maskulinity vo videohrách,  hip-hope či vo verejnom priestore, často spojená 
s mizogýnnymi  a homofóbnymi prejavmi,  udržiava nepriaznivý stav vnímania násilia, ako 
legitímneho nástroja  riešenia konfliktov, aj ako  súčasť potvrdzovania a utvárania maskulinity.  

Monitorované produkty marketingovej komunikácie  sa vyznačujú   zneužívaním žien 
a ich prezentácie ako univerzálnych krásavíc disponibilných pre mužov bez akejkoľvek 
spojitosti s propagovaným tovarom či službou.  Reprodukciou tradičnej feminity, indikujúcou 
submisivitu a poddajnosť, marketingová produkcia výrazne udržiava nepriaznivý stav rodových 
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nerovností a nepriamo pôsobí na  výskyt násilia na ženách. Znepokojivá je aj trivializácia  
dehonestácie žien humorom či zdôvodňovanie sexizmov zadávateľmi reklamy ich 
každodennosťou a „normálnosťou“. 

Rodový audit  manažmentov mediálnych subjektov a inštitúcií  potvrdil  nerovnováhu 
medzi  pomerne vysokou  viditeľnosťou žien  a ich nízkym vplyvom v odbore. V priemere 
tvoria ženy vo vedeniach  vybraných manažmentov  necelých 26 ¿. Paritné zastúpenie alebo 
ženu vo vedení majú mediálne subjekty, ktorých prestíž sa  na trhu znižuje alebo je v ohrození. 
Výnimku tvoria  zakladateľské podnikateľské aktivity samotných žien. Výrazná vertikálna 
rodová segregácia nezodpovedá už dlhodobému viac ako 70¿ podielu žien absolventiek 
mediálnych a reklamných vysokoškolských odborov.  Nevyvážená rodová skladba osôb 
pripravujúcich televízne  vysielanie  (39,1¿ žien) a nízke zastúpenie žien  vo vedeniach 
mediálnych subjektov naznačuje, že ženy – profesionálky nezastávajú svojmu vzdelaniu 
zodpovedajúcu pozíciu  a  prácu.  Ženy sú skôr  geotizované do osobitných „ženských“ časopisov, 
relácií či rubrík  predpokladajúcich  ich rodovo stereotypný záujem, alebo ženy sú účelovo 
prijímané maskulínnym vedením mediálnych  domov na  pritiahnutie ženského publika.  

Analýzou efektivity zákonných a samoregulačných opatrení  bola zistená pomerne nízka 
mediálna gramotnosť publika  indikovaná nízkym počtom sťažností na porušenie zásady 
nediskriminácie na základe pohlavia. Realitou je však nedostatočnosť právnych 
a samoregulačných opatrení  spoločenskej zodpovednosti médií  v prevencii NPŽ 
a podpory rodovej rovnosti.  Chýba formulovanie rodovo nevyváženej  obsahovej prezentácie 
mediálnych výstupov ako porušenia zásady objektívnosti  a zdrojovej nevyváženosti správ, 
definícia sexizmu, zákaz rodovo necitlivého a diskriminačného jazyka  a zákaz zobrazovania 
neodôvodneného násilia aj v programoch pre dospelé osoby, a pod.  Zo všetkých regulačných  
inštitúcií sa javí ako  pomerne najefektívnejšia Rada pre reklamu,  ktorá v roku 2009  uznala 
väčšinu sťažností odvolávajúcich  sa na relevantné zásady.  K celkovo nepriaznivému stavu 
prispieva aj  nízka efektivita opravných prostriedkov spôsobená nízkou intenzitou 
postihu či vymožiteľnosti nápravy.  

KYE FINDINGS 

The issues of violence against women  (VAW) was monitored in selected news media and  
analyzed by  the monitoring of cases   of  selected media and marketing outputs.  In all kinds of 
monitoring  only standardized instruments  for the assess of parameters were used. The 
standardized monitoring  of the news  in TV Markíza, Slovak Public Television, Slovak Radio and 
Radio Express, dailies SME and Nový Čas,   of the internet news at www.aktuality.sk and 
 www.topky.sk   produced following  main findings: 

News  on violence against women were published  more by commercial than public 
media, but almost  exclusive on extreme forms of violence like murder of physical 
violence.  Media coverage of VAW constituted  2.28% of all  1574 monitored news.  Most of the 
VAW news was contributed by  newspapers (particularly tabloids) and internet news, TV and 
radio brought significantly fewer news. However, most news reported on murder/slaughter of 
women by men (42.6%),  36.2% on  physical violence against women, 8.5% on sexual violence. 
Other forms of violence against women, such as psychological, which is in reality the most 
frequent  form of violence or economic violence have hardly been the subject of information. 
Only two news  were intended to prevention or campaign to stop   the VAW. 

The relatively large size and relevant  location of the news on  violence against women 
were down-graded by the  presentation of the VAW issues as  individual problems with  
low relevance for public society. Relevance of VAW news based on the location and extent of 
the news was relatively high, when up 46.7% of news  were placed on the front page or in the 
relevant order, respectively 39.1% of the news was devoted to the whole page or more than the 
average time per a new. But in terms of geographical scope  91.5% of the news had local-
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regional significance, namely the issue of violence against women was presented as a "local",  
not a national  widespread  social or political problem. Similarly, the ranking the news  by the 
substantive scope on a continuum public-privacy showed that 48.9% of the news covered the 
individual experience as a  private space. VAW issue is not presented as a public issue that 
should be addressed to all people and stakeholders, but is forced into personal, private, family 
space, which indicates lower importance and does not require society-wide solution. 

A high proportion of news on  murders and physical violence against women with large size and 
location but low geographical  and public relevance was offered mostly by tabloids. We can 
identified the perverting of the issues of VAW by tabloid press. News on VAW  are used in 
instrumental way, when by invoking fear,  the appearance of the permanent threat of women 
and focus on scandalousness  of the cases  are the means for increase  of  marketability and 
readability of media. 

The media coverage of the  VAW issues  constitutes  the powerlessness of women. The 
media have  great opportunity to describe the women who experienced violence not  just as 
helpless and passive victims, without any activity or strategy to escape from a violent 
relationship or to defend themselves. Responsibility of media in this respect means labelling 
people who survived  / experienced violence or assault  by  admiration, respect for managing 
difficult situations and to strengthen their  own position. Options of authors how to do it are  
several. Direct labelling of women or images that evoke specific emotions such as admiration 
and respect for the person presented can be used. The monitoring shows, however, that  52% of  
news describe explicitly or implicitly women as helpless victims and only 10% identifying 
women as survivors, with emphasis on their self-possession and courage. 

Most of the VAW news were presented by  journalist – men. Men writers brought 83,3% of 
all VAW news. Although many news were not identified by the gender of the author.  The way 
how the  VAW issue was presented -  the  low geographic and society relevance, the 
powerlessness of female victims,   indicates  a lack of gender sensitiveness and accountability of 
the male editors. At the same time the higher prevalence of men-authors  indicates that  female 
journalists do not perceive the VAW topic as their own issue worth to pay attention and inform 
on the VAW by gender sensitive manner.  

Indirect influence of the media in preventing violence against women by  promoting 
gender equality is very low. News reports in which women were central, accounted for only 
5.9% of all monitored news and only 1% of news pointed to gender inequalities. Women in 
politics were subjected in 2 news, women in the economic process was given attention in 1 
report, 4 news have focused on human rights in general and two reports on changes in gender 
relations / roles. 
 
Gender structure of the content representation is markedly masculine. The persons who 
are the news about or were presented or quoted in news, were constituted  by 26,6%  of women. 
The residue, almost ¾ of people in the reports were dominated by men in all functions. Men are  
object of the news in 77.7%, in 58%  as speakers,  as experts / commentators even in 82.2%. 
Men express their personal experience  2x more than women. As witnesses  of the events are 
men presented by 64.2%. Even the popular opinion is  more frequently expressed  by men 
(55.8%), even though their population is numerically lower  than of the women´s. 
 
The  invisibility of women in news  is invigorated by the labelling  of women by  male 
nouns - generic masculine, which occurred 4 times more frequently than the correct naming of 
women and their professions by female lexical gender.  In particular, very  negative  influence 
has the presence of generic masculine  in titles and subtitles, that predicts the masculine 
representation and simulates that the content is  intended for only one half of the population. 
The most common generic masculine was "Slovaks", "inhabitants" but also  "pensioners", 
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"teachers", "politicians". In such cases, the generic masculine is obviously overused and  the 
possibilities of the Slovak language to make the women visible are not utilized.  

Gender structure of news authors is relatively balanced,  although female authors were 
presented  by 5% less than  male journalists.  Many news, however, remained unidentified in 
terms of author´s gender (11%). Thematic distribution of the news disaggregated by the  gender 
of authors can not be considered as significant gender-stereotyped. Although men-journalists 
have delivered a little more political topics (53.1%), crime news (54.1%), but also  sport / art 
and celebrities  topics (55%). Women-journalists dominated  in economic issues (54.5%) and 
social and legal subjects (52.5%). 

The monitoring of cases  uncovered  the mythic  content and  unaccountable  reporting  
on violence against women. Misleading information on violence against women as the violence 
of passion or replacement of the core problem by another, more popular topic were presented 
particularly in tabloid media. The offensive stereotyped gender  content indicated 
commoditisation  and objectification of female bodies and sexisms. Presentation  of traditional  
violent masculinity in video games, hip-hop or in a public space, often associated with 
misogynist and homophobic manifestations, contributes to the unfavourable status quo of 
violence prevalence. This kind of  masculinity legitimates the violence as instrument for the  
conflict resolution, as a part of the construction, validation  and “doing”  masculinity. 

Monitored marketing communication outputs are characterized by abuse of women and 
their presentation as a universal beauties available to men pleasure.  The inconsistence of 
the visualization of sexualized female bodies and the advertised goods or service is typical for 
the gender stereotyped advertisements. By the reproduction of traditional feminity, indicating 
submissiveness and compliancy, marketing  communication contributes to the maintenance of 
gender inequalities and indirectly affects the prevalence of violence against women. The 
trivialization of derogation of women by comicality or justification of sexisms by commonality 
and frequentness is very concerning.   

Gender audit of media managements and institutions acknowledged the imbalance 
between relatively high visibility of women and their low power  in the field. On average, 
women share only 26% of board positions.  Equal representation in management or a woman  
on the top have those media whose prestige decreases or is at risk in the market.  Exceptions are 
female self-employed entrepreneurs  in this field. Strong vertical gender segregation does not 
correspondent to  longitudinal over  70%  share of  female graduates of  media university  study 
programmes. Imbalanced gender composition of persons preparing TV broadcasting  (only 
39.1%  of women) and low representation of women in leading positions indicate  that women – 
professionals do not occupy the positions they deserved according to their education level. 
Women are more likely to be ghettoized  in  special "women's" magazines, shows and 
programmes presupposing  female gender-stereotyped interests. Or the women get the job or to 
the top position purposefully, to attract the female audience. 

The effectiveness of statutory and self-regulation measures was found relatively low. The  
media literacy of the audience, indicated by low number of complaints referring to  the principle 
of non-discrimination based on gender, is very poor.  The measures  supporting  social 
responsibility of media in the prevention of VAW  and the promotion  of  gender equality 
are very insufficient.  The formulation of  gender-biased media content presentation as an 
infringement of the principle of objectivity and imbalance in sources of information is  missing. 
The definition of sexism, the prohibition of gender insensitive and discriminatory language and 
unjustified violence displayed  for adults, are absent too. The Council for  Advertisement  
appears  in this way as the most affective institution  from all the regulatory bodies. In 2009, it 
recognized the majority  of complaints referring to the relevant principles, as positive violation.   
The low efficiency of remedies due to low-level of sanctions or enforcement  contribute to 
overall unfavourable situation.  
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1. MONITORING SPRAVODAJSTVA 

1.1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

Metodika: štandardizovaná metodika Global Media Monitoring Project  (GMMP) doplnená 
o osobitné sledované premenné (manuál v prílohe č. 1).6   Metodika GMMP je  uznávaným 
nástrojom na  získavanie dát na účely analýzy mediálnych výstupov z rodovej perspektívy. 
Používa sa  v longitudiálnom projekte GMMP už od roku 1995 s päťročnou periodicitou. V roku 
2005 bola použitá na analyzovanie 13 000 mediálnych výstupov a v ostatnej vlne monitoringu 
v roku 2009 sa GMMP zúčastnilo 110 krajín z celého sveta. Metodika je spoločným nástrojom 
poskytujúcim komparatívne dáta na  medzinárodnú a národnú analýzu. 

Výberové kritériá médií: celoplošnosť  pokrytia, najvyššia  počúvanosť/sledovanosť/čítanosť,  
rôznorodosť čo do typu média a vlastníctva, verejno-právne médiá majú prednosť.   

Výberový súbor médií v roku 2009:  Televízne noviny TV Markíza, Správy STV,  Rádiožurnál 
Slovenského rozhlasu (o 19:00),  Rádio Expres – Infosprávy, denník Sme, Nový Čas,  
spravodajstvo www.aktuality.sk a www.topky.sk .7  

Monitorovacie obdobie:   od 25. novembra do  10. decembra 2009 (16 dní) 

Analytická jednotka:  článok,  zvuková rozhlasová správa, audiovizuálna televízna správa. 

Spôsob zberu a spracovania údajov:  manuálne zaznamenávanie údajov podľa nastaveného 
kódovania do súboru SPSS; údaje nahrávané ad hoc ( vyžitie archívov), spracované  v SPSS. 

Hlavné  kvantitatívne parametre: 
a) Tematické spektrum-  zisťuje mediálne pokrytie tém NPŽ a tém rodovej rovnosti  v rámci 

celkového tematického spektra spravodajstva;  zaraďuje monitorované mediálne 
výstupy do 7 tematických celkov a 52  pod kategórií,  

b) Predmet NPŽ -  zisťuje druh  NPŽ  a podtému  problematiky NPŽ  
c) Relevancia správy - sleduje dôležitosť správy vzhľadom na umiestenie a rozsah správy, 

geografický záber  a vecný  priestor  na kontinuu verejnosť – súkromie  
d) Reprezentácie správy- sleduje rodovú, vekovú, profesijnú a funkčnú skladbu osôb  

reprezentujúcich správu a vystupujúcich v správach  
e) Rodový citlivý jazyk -  sleduje  rodovú korektnosť správy vzhľadom na výskyt  

generického maskulína/ženského lexikálneho rodu, sexistického vyjadrovania 
a využívania  pojmov rodovej problematiky. 

f) Rodová zodpovednosť  - sleduje mediálne  správy s rodovou tematikou vzhľadom na  
využívanie  referencií a utvrdzovania či  spochybňovania rodových stereotypov.  

1.2. ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ  

1.2 .1 TELEVÍZIA  

Televízia  je médiom s najvyšším dosahom a denne ovplyvňuje milióny  Sloveniek a Slovákov. 
Osobitnú pozornosť si zasluhuje spravodajstvo, ktoré výberom tém, radením správ v rámci 
jedného vydania, spôsobom spracovania a informovania o téme má veľký vplyv na  formovanie 
verejnej mienky, o tom čo je relevantné a čo nie, ako na danú udalosť nazerať a čo si o nej 
myslieť.  Aj napriek  zdanlivo neutrálnemu  a objektívnemu podávaniu  správ o tom „čo,  kedy, 

                                                             
6 Metodika GMMP dostupná na www.whomakesthenews.org ;   príklad manuálu pre denníky v prílohe č. 1. Vypracované boli aj 
manuály pre monitoring ostatných typov médií (dostupné na vyžiadanie na  holubova@sspr.gov.sk).  
7  Splnenie kritéria najvyššej sledovanosti/počúvanosti/čítanosti/návštevnosti  na základe údajov prieskumu MML –TGI  Medián ( 
www.median.sk)  a AIMmonitor  (www.aim.sk)  

http://www.whomakesthenews.org/
mailto:holubova@sspr.gov.sk
http://www.median.sk/
http://www.aim.sk/
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kde, ako“,  nie je možné  úplne  sa  vyhnúť  zneviditeľňo vaniu určitých tém a  rodovo-
nekorektnému  spôsobu spracovania  informácií.  Vzhľadom na vysoký dosah televízie, 
venujeme analýze relevantných parametrov  väčší priestor.  

Celkovo  bolo zmonitorovaných 484 správ večerného spravodajstva  (225 TV Markíza a  259 
STV) v celkovom čase 10 hodín a  33 minút. Najviac priestoru bolo venovaného správam z oblasti  
kriminality a násilia (23 %), kde prevažne išlo o správy o  krádežiach a korupcii, alebo 
katastrofách či nehodách. Na druhom mieste boli najpočetnejšie správy z  oblasti domácej  
a zahraničnej politiky (21,3 %), ďalej z  oblasti zdravia a ekonomiky (19%, resp. 18%).8  
Tematické spektrum správ  sa však výrazne odlišuje v komerčnej a  verejno-právnej televízií. 
V TV Markíza výrazne dominujú správy z oblasti kriminality  a násilia.  Z celkového spektra 
komerčnej televízie tvoria až 30,7 %.  

Tab. 1:  Tematické spektrum televízneho spravodajstva  (2009) 

Tematické celky 
TV spolu STV TV Markíza 

Počet  % % % 
Politika a vláda 103 21,3 23,9 18,2 
Ekonomika 87 18,0 22.8 12.4 
Veda  a zdravie 92 19,0 15,4 23.1 
Sociálne a právne témy 32 6,6 6,6 6,7 
Kriminalita a násilie 112 23,1 16,6 30.7 
Umenie, celebrity,  médiá a šport 56 11,6 13,9 8.9 
Dievčatá a deti  1 ,2 0,4 0 
Iné 1 ,2 0,4 0 
SPOLU 484 100,0 100 100 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
 
 Graf 1             Graf2 

 

 

Pozrime sa teraz bližšie, aké témy v rámci tematických celkov boli prezentované najčastejšie . 
Celkovo prevažovali správy o nenásilnej kriminalite nad násilnou (34 ku 7).   Takéto zastúpenie  
správ  celkovo zodpovedá aj o rozloženiu registrovanej kriminality aj v realite, kde majetková 
kriminality výrazne prevažuje nad násilnou a inými druhmi kriminality. Na druhom mieste 
spravodajstvo prinášalo správy o katastrofách a nehodách (32), vojnách či terorizme  (17).  
V sledovanom období bolo odvysielaných  8 správ  o rodovo-podmienenom násilí  a 2 správy 
o násilí na deťoch.  Správy o násilí páchanom na ženách (ako rodovo podmienenom násilí, 
napr. vražda/ zabitie ženy, sexuálne a šikanózne obťažovanie,   domáce násilie, znásilnenie, 
obchodovanie so ženami, mrzačenie  ženských genitálií a  iné škodlivé praktiky a pod.) celkovo 

                                                             
8 K jednotlivým zastúpeným témam správ pozri prílohu č. 4.  
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tvorili v  sledovanom období 1,65 % zo všetkých monitorovaných správ televízneho 
spravodajstva.  Pritom celkovo komerčná televízia odvysielala  3 krát viac takýchto správ  ako 
verejno–právna  ( 6 ku 2 správam).  Na druhej strane však iba STV spomenula Medzinárodný 
deň boja proti NPŽ a vyhlásenie kampane  OSN (25. novembra 2009).  Komerčná televízia 
výrazne viac priestoru venovala  vraždám a fyzickému násiliu na ženách. Z celkového počtu  
správ  o NPŽ    iba 12,5 % sa venovala prevencii a kampaniam, ostatné informovali  
o formách násilia na ženách.  
 
Tab. 2: Témy kriminality a násilia televízneho spravodajstva (abs. počty, 2009) 

Tematický celok kriminality a násilia 

Názov média 
SPOLU 

TV Markíza STV 

Počet Počet Počet 

Kriminalita – krádeže, korupcia, drogy 22 12 34 

Kriminalita násilná 4 3 7 

Rodovo-podmienené násilie 6 2 8 

Násilie na deťoch 2 0 2 

Vojna/terorizmus 9 8 17 

Výtržnosti/nepokoje 4 5 9 

Katastrofy/nehody/zemetrasenie 20 12 32 

Iné správy o kriminalite a násilí 2 1 3 

SPOLU 69 43 112 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
 

Tab.  3: Témy násilia páchaného na ženách v rámci televízneho spravodajstva (2009) 

  
  
  
  

Predmet problematiky NPŽ 
SPOLU 

 Vražda/zabitie ženy 
mužom 

Fyzické 
násilie 

Ekonomické 
násilie 

Prevencia NPŽ - kampane, 
programy, aktivity 

 
  
  

TV 
Markíza 
  

počet 2 3 1 0 6 

%  33,3% 50,0% 16,7% ,0% 100,0% 

STV 
  

počet 1 0 0 1 2 

%  50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

SPOLU 
  

počet 3 3 1 1 8 

%  37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Relevantné správy s problematikou NPŽ sme  podrobili bližšej analýze. Relevanciu správ NPŽ 
sme zisťovali cez štyri parametre. Relevanciu vzhľadom na umiestnenie správy, priestoru, 
geografického záberu a vecného pokrytia na dimenzii súkromie/verejná sféra.  

Podľa umiestnenia v poradí  jednotlivých vydaní televízneho spravodajstva dosiahlo 37,5 ¿  
správ NPŽ vysokú relevanciu, 12, 5 ¿ strednú a 50 ¿ nízku relevanciu.   Relevancia vzhľadom 
na časový priestor venovaný  správam NPŽ  bola prevažne stredná (42,8 ¿), vysokú a strednú  
časovú relevanciu dosiahlo pod 28,6 ¿ správ.9  Väčšina správ mala vzhľadom na celonárodné 

                                                             
9 Časová relevancia, t.j. zhodnotenie správy vzhľadom na dĺžku času, ktorý jej bol venovaný je meraná na základe priemerného času 
1 správy. V televíznom spravodajstve bolo celkovo zmonitorovaných 10 hod. a 33 minút spravodajstva, pričom priemerný čas jednej 
správy bol 1 minúta a 30 sekúnd. Celkový čas venovaný správam NPŽ bol iba 8 minút 21 sekúnd , čo je približne iba 1,30 ¿ 
z celkového monitorovaného času.   
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vysielanie  celonárodný záber, 12,5 % medzinárodný –  poukazujúci na  udalosť globálneho 
významu (Medzinárodný deň boja proti NPŽ)  

Polovica správ NPŽ sa vťahovala na súkromný priestor, t. j.  išlo  o osobne zafarbené správy 
vzťahujúce s a na individuálnu skúsenosť, ako súkromný, individuálny  problém z  okruhu rodiny, 
súkromia, intímnych vzťahov. Násilie páchané  na ženách tu nebolo vnímané ako  
celospoločenský problém, ale aj   „soft“ správa  implikujúce vedľajškovosť a  trivilizáciu.  Správy 
NPŽ,  v ktorých bolo násilie predstavená ako  verejná problematika vzťahujúca sa na širok é masy 
ľudí  tvorili 37,5 %. Zvyšok správ mal súkromný záber s presahom na verejný priestor.  

Tab. 4: Relevancia správ NPŽ  televízneho spravodajstva  v roku 2009 (v %)  

Druh relevancie Vysoká  Stredná Nízka  Národný  Medzinárodný  Verejný Ver./súk Súkromný 

Vzhľadom na 
umiestnenie  

37,5% 12,5% 50% - - - -  

Vzhľadom na časový 
priestor  

28,6% 42,8% 
 

28,6% 
- - - - - 

Geografický záber  - - - 87,5% 12,5% - - - 
Verejný/súkromný 
záber 

- - - - - 37,5% 12,5% 50% 

Poznámka:  škála relevancie umiestnenia vysoká = 1. – 3. v poradí, stredná = 4. – 8. v poradí, nízka = 9. a vyššie; škála; škála časovej 
relevancie  vysoká = ≥ R, stredná = (R – 30´´), nízka = ≤ (R -31´´), kde R = priemerná dĺžka jednej správy 

Dôležitým aspektom pri informovaní o násilí a kriminalite vôbec je medializácia moci 
a bezmoci. Média často  necitlivo a neúmerne identifikujú ženy a mužov ako obete, čím 
dochádza k sekundárnej viktimizácii. Nadmerné označovanie osôb obeťami implikuje aj 
bezdôvodné zobrazovanie násilia  a zločinnosti s  cieľom zvýšiť sledovanosť/čítanosť daného 
média. Ľudské utrpenie je tu zneužívané na vyvolanie senzácie, nie na zvýšenie povedomia 
o udalosti. Sleduje sa aj rodové zloženie viktimizácie, ktoré podľa doterajších poznatkov sa 
disproporciálne  vzťahuje viac na ženy, hoci niektoré formy násilia  sa viac  al ebo rovnako  
vzťahujú  aj na mužov. Ženy sú tak stereotypne zobrazované ako slabé a  bezmocné. Kritika 
mediálnych obsahov vzťahujúcich sa na ľudské nešťastie a  katastrofy smeruje k zdôrazňovaniu  
iného spôsobu medializácie týchto obsahov. Preferuje sa označenie osôb, ktoré prežili/zažili  
(survivors)  násilie, nešťastie, nehodu v  zmysle ich vyzdvihnutia, obdivu a rešpektu zvládnutia 
ťažkej situácie, vymanenia sa z  násilného vzťahu, zmeny a posilnenia vlastnej pozície.  

 V monitoringu televízneho spravodajstva sa nadmerné označovanie žien ako obetí 
nepotvrdilo.  Celkovo bolo síce v relevantných  správach viac obetí, ako tých čo prežili  (44 ku 
25 takýchto správ).  Obete – muži tvorili však  66 % a 40 % tých  čo prežili.  

Tab. 5: Medializácia moci a bezmoci podľa pohlavia v  správach televízneho spravodajstva  

 
Osoba, o ktorej je správa  Spolu 

Žena Muž % Počet správ  
Implicitné alebo explicitné označenie 
osoby ako obete 

34,1% 65,9% 100% 44 

Označenie osoby ako „tá čo prežila“  60% 40 % 100% 25 
Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Aká bola reprezentácia správ NPŽ , t. j.   pripravovala  správu redaktorka alebo redaktor, aký 
ľudia v  správa vystupovali čo do profesie a  pohlavia. Vyjadrovali sa k prípadom  ženy, alebo iba 
muži. Nasledovnou analýzou sme zistili:  
 správy NPŽ  ohlasovali  zo 62,5 % hlásatelia muži, zvyšok hlásateľky,   
 novinári – muži boli aktívnejší čo do s pracovania správ z oblasti NPŽ ; správy o vraždách  či 

domácom násilí  zo 60 % priniesli redaktori- muži,   
 celkovo vystupovalo v týchto správach viac mužov -  60,6 % (celkovo 33 ľudí), pričom 

najčastejšie išlo o  hovorcu či politika  (20 %),  policajta a podozrivého, 
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 pomer žien a mužov bol čo do profesijného zastúpenia dodržaný iba pri hovorcoch/kyniach,  
zdravotníkoch/čkach či psychológoch/g yčkách; ako policajti boli zastúpení  výlučne iba 
mužmi, 

 podľa funkcie, ktorú v  správach NPŽ jednotlivé osoby plnili, možno konštatovať rodovú 
nerovnováhu – expertov vyjadrujúcich sa k danej téme tvorili výhradne muži a nositeľmi 
populárneho názoru boli taktiež z veľkej väčšiny muži , 

 pritom objektom správ o NPŽ , t.j. o kom správa primárne bola, tvorilo 53 % žien a zvyšok 
muži.  

Tab.6: Funkcia osoby v správach NPŽ podľa pohlavia v  televíznom spravodajstve  
 Funkcia osoby  v správe 

Spolu 
objekt - 
správa 

je o danej 
osobe 

hovorca expert 
osobná 

skúsenosť 
svedok 

Populárny 
názor 

Pohlavie 
osoby v 
správe 

žena Počet  9 2 0 1 0 1 13 
% 27,3% 6,1% ,0% 3,0% ,0% 3,0% 39,4% 

muž Počet  8 2 5 0 1 4 20 
% 24,2% 6,1% 15,2% ,0% 3,0% 12,1% 60,6% 

Spolu  
Počet  17 4 5 1 1 5 33 
% 51,5% 12,1% 15,2% 3,0% 3,0% 15,2% 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

V ďalšej analýze nás zaujímalo, ako televízne  spravodajstvo   propaguje rodovú rovnosť a  ako je 
samotné  rodovo vyvážené.  Rodová rovnosť je tu pritom vnímaná ako širší spoločenský kontext, 
ktorý  plní funkciu nepriameho spôsobenia v prevencii NPŽ. V tejto súvislosti boli zistené 
nasledovné skutočnosti:  
 zo všetkých 484 monitorovaných správ boli ženy ústrednou témou iba v 20 správach, t. j. 

4,13% (80% v komerčnej televízií)  
 zo všetkých správ iba 4 správy boli explicitne zamerané na poukazovanie rodových 

nerovností 
 zo všetkých správ  boli iba 2 také, ktoré spochybňovali svojím spracovaním aj témou rodové 

stereotypy; 24 bolo takých, ktoré naopak, rodové stereotypy výrazne potvrdzovali; zvyšok  
správ bol k rodovým stereotypom rozporuplný, čiže ich ani nespochybňoval ani 
nepotvrdzovali. 

Čo sa týka rodovej prezentácie, hlásateľky a  hlásatelia správ boli pomerne vo vyváženom 
pomere.   Mužskí hlásatelia mierne prevažovali nad hlásateľkami ženami  aj  napriek dvojiciam 
hlavných hlásateľov muž – žena.  52,6 % správ zahlasovali muži a 47,4 % ženy – hlásateľky.  
Redaktorov – mužov, prinášajúcich a vystupujúcich v správach,  bolo  však celkovo 66 %, 
zatiaľ čo žien -redaktoriek  34 %.  

Tab. 7: Rodová prezentácia mediálnych profesionálov/liek v správach televízneho 
spravodajstva v roku 2009 
 Pohlavie hlásateľa/redaktora  

SPOLU 
žena muž 

Rola 
hlásateľ,  
redaktor 

hlásateľ/ ka počet  216 240 456 
% 47,4% 52,6% 100,0% 

novinár/ka počet  142 275 417 
% 34,1% 65,9% 100,0% 

SPOLU 
počet  358 515 873 
% 41,0% 59,0% 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Sledovali sme, aké témy správ boli zahlasované mužmi a aké ženami. Hlásateľky viac  uvádzali 
témy spojené so zdravím, sociálnymi a právnymi záležitosťami;  politika a  ekonomika boli 
vyrovnané.  Muži hlásatelia ohlasovali správy z oblasti kriminality (63,4 %).  Vo väzbe pohlavie 
redaktora  a spracovanej témy, je však situácia iná.  Muži výrazne viac  spracovávali témy 
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z oblasti politiky (67¿),  ekonomiky  aj zdravia. Redaktorky sa zase viac venovali  témam 
z oblasti kriminality – nehody, katastrofy (70%).10 

Z vekového hľadiska prevládajú u hlásateľov ľudia nad 35 - 49 rokov, muži- hlásatelia tvoria  
v tejto vekovej kategórií 38¿ zo všetkých hlásateľov/liek.  U redaktorov/riek v je  situácia 
opačná. Viac je ľudí  do 35 rokov, hlavne mužov. Muži –redaktori vo veku 19 – 35 rokov tvoria 
41 ¿ zo všetkých redaktorov/riek.  Najčastejšie sa objavujúca žena, či už v role hlásateľky alebo 
redaktorky je vo vekovej kategórií 35 – 49 rokov.  
 
Z osôb vystupujúcich v správach sa najčastejšie objavujú politici a ich hovorcovia (26 %),  vysokí 
štátni úradníci  ( 20¿) a manažéri či finanční experti (11¿), vždy v dvoj až trojnásobne vyššom 
počte u mužov ako u žien. Zatiaľ čo ženy  vystupujú v správach  v 24 %, zvyšok tvoria muži 
(76%). 
Z vekového hľadiska sa v správach objavovali najviac  ľudia vo vekovej kategórií  50 – 64 rokov 
(37%), potom  35 – 49  (32%). Ľudia nad 65 rokov tvorili iba 4,3 %.  Mladí ľudia od 19 – 34 
rokov tvorili 17,6¿, deti iba marginálnu skupinu.  Zo žien však najpočetnejšiu skupinu tvoria 
ženy od 19 – 34 rokov (34 ¿ zo všetkých žien),  a takmer vyrovnanú s kategóriou 35 – 49 (30%), 
50 -64 ročné  23¿. Ženy 65 a viac ročné, napriek tomu, že tvoria pomerne výraznú skupinu 
populácie boli v televíznom spravodajstve prezentované iba v 1%.  U mužov je situácia trochu 
iná. Mladší muži 19 – 34 roční  tvoria  12,4 %,   35 – 49 roční 33¿, 50 – 64 roční 41¿, 65 a viac 
roční  5,2%.  U žien prevládajú mladšie ročníky 19 -34 ročných žien, u mužov sú to 50 – 64 
roční muži najviac prezentovaní v televíznom spravodajstve.  

Rodovo citlivý jazyk bol zisťovaný cez  počet  výskytu generického maskulína a lexikálneho 
rodu v titulkoch  (označenie ľudí vystupujúcich v správach v podtitulku správy) a hovorenom 
texte správ, výskytom sexizmov a pojmov rodovej rovnosti.11 Generické maskulínum (GM)  je 
používanie   podstatných mien mužského rodu na označovanie mužov aj žien.  Napr. politici,  
hasiči,  zamestnanci, učitelia a pod. hoci existuje aj ekvivalent v ženskom rode. Takýto rodovo 
necitlivý, nevyvážený jazyk patrí medzi najčastejšie formy skrytej diskriminácie žien, ktorá vedie 
k posilňovaniu  stereotypných rolí žien aj mužov. 

V monitorovaných  správach  sa celkovo vyskytlo 1012 prípadov použitia generického 
maskulína, z toho prekvapivo  viac v spravodajstve STV (59,1¿) ako TV Markíza. Na jednu 
správu tak pripadalo viac ako jedno GM , 2,09. Okrem toho bolo generické maskulínum použité 
aj v titulkoch a to v 46 prípadoch. Označenie „poslanci“ sa vyskytlo až 7 krát, „Slováci“ 3 krát.  
Nadužívanie generického maskulína  - to jest keď išlo o označenie skupín  žien a mužov, 
v ktorých  ženy v realite  dokázateľne prevažujú alebo tvoria pomernú časť s počtom mužov, sa 
vyskytovalo najmä v označení: dôchodcovia, lekári, spotrebitelia, voliči , študenti  pod. 

Tab. 8: Výskyt generického maskulína a lexikálneho rodu v správach televízneho 
spravodajstva  v roku 2009 

 Generické maskulínum Lexikálny ženský rod 
Počet % Počet % 

SPOLU  televízne spravodajstvo 
V titulkoch  46 

100 
154 

100 V texte správy  966 86 
SPOLU  1012 240 

TV Markíza  
 V titulkoch 20 

40.9 
64 

49,2 V texte správy 394 54 
SPOLU 414 118 

STV 
V titulkoch  26 

59,1 
90 

50,8 V texte správy  572 32 
SPOLU  598 122 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

                                                             
10 Viac pozri prílohu č. 4 
11 Bližšie k rodovo citlivému jazyku pozri metodiku monitoringu (Holubová, B., 2009, IVPR) 
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Lexikálny rod (LR) je opakom GM a korektne označuje profesie, postavenie, pozíciu či rolu 
osoby podľa jej rodu. Svojím výskytom zviditeľňuje ženy v spoločnosti a prispieva tak  
posilňovaniu ich  postavenia v spoločnosti. V monitorovaných správach sme zistili 154 prípadov 
v titulkoch a 86 prípadov LR v texte správy. Dokopy teda 240 LR, čo predstavuje 0,49 LR jednu 
monitorovanú. Lexikálny  rod  sa vyskytoval pomerne rovnako často v komerčnej aj verejno-
právnej televízií. Najčastejšie boli LR označované ženy na pozícii hovorkyne (viac ako 50 krát),  
poslankyne (15 krát), ministerky (10 krát). Celkovo sa lexikálny rod v televíznom 
spravodajstve vyskytoval 4 krát menej ako generické maskulínum.  Možno konštatovať, 
že v televíznom spravodajstve dochádza k diskriminácii na základe pohlavia používaním 
rodovo necitlivého jazyka, ktorý ich zneviditeľňuje. 
Zaznamenané boli aj 4 prípady sexizmu – zväčša označením žien a dievčat zdrobneninami 
(dievčatko, mamička, gazdinka,...). Pojmy terminológie rodovej rovnosti, ktorá je žiaduca pri 
presadzovaní politík NPŽ aj  rodovej rovnosti, sa vyskytli v 5 prípadoch. Išlo o tieto pojmy: 
diskriminácia na základe rodu,  násilie páchané na ženách (2x), boj proti týraniu žien, otcovská 
dovolenka, otec na rodičovskej dovolenke. V jednom prípade sa správa odvolávala na dokument 
OSN v oblasti NPŽ.  

1.2.2 ROZHLAS 

Monitorovanými médiami bol Slovenský rozhlas a jeho  večerný Rádiožurnál o 19:00 
a Infoexpres rádia Express.  Správy Inforexpresu boli monitorované z archívu na web stránke 
rádia s polročným odstupom, takže všetky správy zo sledovaného obdobia už nemuseli byť 
dostupné.  Aj Rádiožurnál bol monitorovaný z archívu Slovenského rozhlasu, ktorý je však 
úplným záznamom a počet správ je  úplný.  

Celkovo bolo zmonitorovaných 501  rozhlasových  (255 Rádia Expres a 246 Rádiožurnálu). 
Odvysielané  boli iba 2 správy  vzťahujúce sa na NPŽ – jedna v komerčnom a jedna vo verejno-
právnom rádiu, čo tvorí iba 0,39 ¿ zo všetkých  monitorovaných správ. V obidvoch išlo 
o informovanie o zavraždení/zabití ženy mužom. Relevancia oboch správ  vzhľadom na 
umiestnenie v poradí sledu správ bola nízka (20. z dvadsiatich a 14. z  dvadsať jedna správ), 
vzhľadom na časový priestor iba  správa v Rádiožurnále mala vysokú relevanciu (1:42 minúty).  
Geografický záber bol  národný a medzinárodný, u oboch mal verejný  vecný záber.  

V oboch správa bola  osoba zažívajúca NPŽ  prezentovaná ako obeť.  V správe Infoexpresu boli  
osoby predstavované cez príbuzenské vzťahy (manžel/manželka). Správu v Rádiožurnále 
pripravila a zahlasovala redaktorka – žena.  Policajti vo funkcii expertov  vystupujúci v správach 
boli muži. Celkovo domáce spravodajstvo tvorili  30,7 ¿ správ a ekonomika 22,6 %. Tretie 
najpočetnejšie boli správy z oblasti zdravia a medicíny (15,2 ¿). Poradie tematických celkov je 
rovnaké u oboch rádií, len pri Slovensko rozhlase majú na treťom mieste väčšie zastúpenie 
správy z oblasti kriminality a nehôd (21,5¿). Slovenský rozhlas sa v porovnaní s komerčným 
rádiom viac venoval politickému spravodajstvu, komerčné rádio zase ekonomickým témam.  

Tab. 9: Tematické celky rozhlasového spravodajstva  
  
  
  
  

Tematické celky 

Spolu 
politika a 

vláda 
ekonomika 

veda  a 
zdravie 

sociálne a 
právne témy 

kriminalita a 
násilie 

celebrity, umenie, 
médiá a šport 

  Rádio 
Expres 

počet 61 72 41 19 35 27 255 

% 23,9% 28,2% 16,1% 7,5% 13,7% 10,6% 100,0% 

SRo 
počet 93 41 35 14 53 10 246 

% 37,8% 16,7% 14,2% 5,7% 21,5% 4,1% 100,0% 

SPOLU 
počet 154 113 76 33 88 37 501 

% 30,7% 22,6% 15,2% 6,6% 17,6% 7,4% 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva   Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu  a Infospráv rádia Expres od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
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Zhodnotenie podpory rodovej rovnosti v rozhlasovom spravodajstve  je nasledujúce: 
 celkovo bolo zistených 9 správ, kde sú ženy ústrednou témou, t. j. 1,79 % zo všetkých 

monitorovaných správ.; 6 z nich bolo pritom zistených v komerčnom rádiu,  
  5 správ poukazovalo na rodové nerovnosti – 3  v komerčnom a  2 vo verejno-právnom 

rádiu, 
 v žiadnej správe sa neodkazovalo na relevantný dokument z oblasti NPŽ alebo rodovej 

rovnosti, zistené boli 2 výskyty pojmov rodovej terminológie: diskriminácia žien, práva 
žien.  
 

Zamerajme sa teraz na rodovú prezentáciu v rozhlasovom spravodajstve. V prípade Slovenského 
rozhlasu správy striedavo zahlasovali vždy muž a žena.  Či už v  roly hlásateľa alebo redaktora , 
viac zaznieval z rozhlasového spravodajstva hlas žien. Celkovo však rodová skladba  osôb  
v správach bola výrazne nevyrovnaná v neprospech žien.  Ženy  ako objekt, alebo ako osoby 
vystupujúce  v správach, tvorili iba  20 %. V komerčnom rádiu 23,4 % a  vo verejno-právnom 
rozhlase dokonca iba 17,5 %. Expertky tvorili necelých 16 % zo všetkých expertov/tiek 
vystupujúcich v správach (13% v komerčnom rádiu, 18% vo verejno -právnom).12 Podľa profesie 
väčšinou išlo o  hovorcov/kyne, aj keď ženy–hovorkyne boli zastúpené 6 krát menej ako muži. 
(SRo  6x menej a Expres 3x menej).  

Tab. 10: Rodová skladba osôb v správach rozhlasového spravodajstva v roku 2009 

Funkcia osoby v správe 
 

  
  

Pohlavie osoby v správe SPOLU 
žena muž   

Objekt - správa je o danej osobe 
 

počet  89 433 522 
% 17,0% 83,0% 100,0% 

Hovorca 
počet  27 46 73 
% 37,0% 63,0% 100,0% 

Expert, komentátor 
počet  16 86 102 
% 15,7% 84,3% 100,0% 

Osobná skúsenosť 
počet  0 2 2 
% ,0% 100,0% 100,0% 

Svedok 
počet  4 10 14 
% 28,6% 71,4% 100,0% 

Populárny názor 
počet  14 22 36 
% 38,9% 61,1% 100,0% 

SPOLU 
 

počet  150 599 749 
% 20,0% 80,0% 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva   Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu  a Infospráv rádia Expres od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 

O prehliadaní žien v správach  svedčí nielen  ich zastúpenie, ale aj rodovo necitlivých jazyk. 
Generické maskulínum sa vyskytlo dokopy  732 krát,  opakovane išlo o nadužívanie označenia  
“úradníci“ a „Slováci“.  Prekvapením je pomerne častý výskyt GM v spravodajstve verejno-
právneho rozhlasu, ktorý má explicitne vo svojom etickom kódexe uvedené  dodržiavanie 
rodovo citlivého jazyka. Ak prepočítame výskyt GM na jednu správu,  priemerne pripadalo na 
jednu monitorovanú správu 1,46 GM, pre správy z SRo to bolo 1,60 GM na jednu správu a v rádiu 
Expres  1,31 GM.   Vo výskyte ženského lexikálneho rodu (LR) však Slovenský rozhlas výrazne 
predčil komerčné rádio, keď podiel 77 % zo všetkých LR sa vyskytlo vo verejno-právnych 
správach. Celkovo sa však LR  v porovnaní s GM vyskytovalo 10 krát menej.  

 

                                                             
12 Ďalšie triedenie pozri v prílohe č. 5  



21 
 

Tab. 11: Výskyt generického maskulína a lexikálneho rodu v správach rozhlasového 
spravodajstva  v roku 2009 
 Generické maskulínum Lexikálny ženský rod 

Počet % Počet % 

SPOLU  rozhlasové 
spravodajstvo 

V titulkoch  41 
100 

33 
100 V texte správy  691 31 

SPOLU  732 74 

Slovenský rozhlas 
 V titulkoch 2 

54,1 
31 

77 V texte správy 394 26 
SPOLU 396 57 

Rádio Expres 
V titulkoch  39 

45,9 
12 

23 V texte správy  297 5 
SPOLU  336 17 

Poznámka: vysielanie spravodajstva   Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu  a Infospráv rádia Expres od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
 
 

1.3. PRINTOVÉ MÉDIÁ – DENNÍKY  

Do monitoringu printových médií boli zaradené  denníky Nový čas a Sme. Nový čas  (ďalej NČ) je 
bulvárnym médiom13, vzhľadom na svoju enormnú čítanosť nemôže byť zo spravodajského 
monitoringu však vynechaný.  Podľa MML TGI ho v 3+4 kvartáli 2009  čítalo viac ako 1 milión 
Slovákov a Sloveniek, čo tvorilo 24,5 ¿ čítanosť zo všetkých ostatných denníkov.  Denník Sme je  
najviac čítaným mienkotvorným denníkom (hoci denník Pravda má porovnateľnú čítanosť, 
presné čísla v 3+4 kvartáli 2009  hovoria v prospech denníka Sme.) 

Zmonitorovaných bolo 14 vydaní NŽ a 14 vydaní Sme v termíne od 25.11. do 10. 12. 2009. 
V každom vydaní bolo vybraných 14 článkov podľa metodiky GMMP, ktoré boli zaradené do  
ďalšej analýzy.14 Spolu to tvorilo 335 článkov 180 v NČ a 154 v Sme. Zaznamenaných bolo 
celkovo 23 správ s tematikou NPŽ, z toho 22 v NČ. Mediálne pokrytie NPŽ  v printových médiách 
je 6,86 %.   Prevažne však išlo o informovanie o vražde/zabití ženy mužom či inom prejave 
násilia, o prevenciu či  aktivity proti NPŽ išlo iba v jednom článku.   

Tab. 12. Mediálne pokrytie problematiky NPŽ v printových médiách v roku 2009 

 Názov média 
Spolu 

Nový Čas SME 

počet % počet % počet % 

  
  
  
  
  
  

Vražda/zabitie ženy mužom 10 45,5% 1 100,0% 11 47,8% 

Fyzické násilie 7 31,8% 0 ,0% 7 30,4% 

Sexuálne násilie 2 9,1% 0 ,0% 2 8,7% 
Partnerské násilie /týranie blízkou osobou 1 4,5% 0 ,0% 1 4,3% 
Prevencia NPŽ - kampane, programy, aktivity 1 4,5% 0 ,0% 1 4,3% 
Iné - špecifikujte v poznámkach 1 4,5% 0 ,0% 1 4,3% 

Spolu 22 100,0% 1 100,0% 23 100,0% 
Poznámka:  vybrané články denníka Nový Čas a denníka Sme vydaných  od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 
Relevancia správ NPŽ je  vzhľadom na umiestnenie a priestor, ktorým im bol venovaný (počet 
odsekov) pomerne vysoká. Až 52,2 ¿  článkom  bola venovaná celá strana a 26,1 % bolo 
umiestnených na titulnej strane.  Tieto správy však mali prevažne súkromný charakter , t. j.  išlo 
o osobne zafarbené správy vzťahujúce sa na individuálnu skúsenosť, ako súkromný, 

                                                             
13 Nový Čas: Najčítanejší a najobľúbenejší denník pre každého. Pre čitateľov, ktorí vyhľadávajú zrozumiteľný štýl vyjadrovania, „ľahkosť 
pera", dynamickú grafiku postavenú na množstve fotografií a výrazných farbách. Pre tých, ktorí majú záujem o bulvár, chcú byť rýchlo v 
obraze a neočakávajú analytické spracovanie materiálov. Zdroj: http://www.ringier.sk/clanok/19/novy-cas 
14 Kritériá výberu článkov pozri v prílohe č. 1 (Metodika GMMP) 

http://www.ringier.sk/clanok/19/novy-cas
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individuálny  problém z okruhu rodiny, súkromia, intímnych vzťahov,  „soft“ správy  implikujúce 
vedľajškovosť, trivilizáciu.   NPŽ sa tu teda netematizuje ak celospoločenský problém, ale ako 
zlyhanie partnerských či medziľudských vzťahov a  účelom medializácie NPŽ je väčšinou 
škandalóznosť prípadov vrážd žien  na zvýšenie predajnosti a čítanosti. 15 

Tab. 13: Relevancia správ NPŽ  v printových médiách  v roku 2009 (v %)  

Druh relevancie Vysoká  Stredná Nízka  Regionálny Národný  Verejný Ver./súk Súkromný 

Vzhľadom na 
umiestnenie  

26,1 43,5 30,4 - - - -  

Vzhľadom na priestor  52,2 43,5 4,3 - - - - - 
Geografický záber  - - - 95,7 4,3 - - - 
Verejný/súkromný záber - - - - - 13 30,4 56,5 
Poznámka:  škála relevancie umiestnenia vysoká =  titulná strana, stredná = 2-10 strana, nízka = 11 – 20 strana škála priestorovej 
relevancie  vysoká = celá strana,  stredná =  pol strany/2-3 odseky, nízka: 1 odsek 
Poznámka:  vybrané články denníka Nový Čas a  denníka Sme vydaných  od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Vzhľadom na pôvod správy išlo z  95,7 % o pôvodnú správu. Autorom bol zo 41% redaktor – 
muž,  pri ostatných správach  nebolo možné určiť pohlavie autora/ ky správy. Všetky články 
stavali na  informáciách údajných primárnych zdrojov – teda na informáciách od ľudí 
vystupujúcich v správach, alebo o osobách - objektoch  v správe (žiadna sa neopierala 
o sekundárne – prevzaté zdroje).  Z 22 článkov  o NPŽ v NČ bola fotografia  ženy, ktorá zažila 
násilie, uvedená v 14 prípadoch (63,6 %) Väčšina článkov predstavovala ženy ako obete (59 %) 
iba v 14 % žena bola opísaná ako tá, ktorá násilie prežila v zmysle vyzdvihnutia  rešpektu k jej 
odvahe.  Z 81 % tvorili objekty  týchto správ ženy, muži boli predmetom správy v 4 prípadoch.  
Pritom v 43,5% prípadoch bola  osoba,  o ktorej článok bol, opísaná cez rodin né či príbuzenské 
vzťahy (manželka/manžel, druh/družka a  pod.).  

V hodnotení  printových médií z hľadiska rodovej zodpovednosti  a vyváženosti rodovej 
prezentácie možno konštatovať nasledujúce zistenia:  

 ženy boli ústrednou témou článkov v  15,2 %  (51 článkov),  v  4 článkoch sa poukazovalo 
na rodové nerovnosti; 

 zo všetkých monitorovaných článkov iba  v  1,8% (6 článkov , 4 v Sme a 2 v NČ)  článok 
spochybňoval rodové stereotypy,  v  12,5 % (41 článkov , 18 v Sme a 23 v NČ ) rodové 
stereotypy vyslovene potvrdzovalo; 

 v prípade, že bolo možné určiť pohlavie autora/ ky článku,  ženy –redaktorky tvorili iba 
36,6 %; 

 ženy či už objektom , citované, alebo inak spomínané v  článkoch tvorili celkovo iba 29,3 
% 

 ženy – expertky  tvorili iba 15,3 %, hovorkyne  28,6 %; iba svedkyne – ženy prevažovali 
nad mužmi; 

 podľa veku osôb prezentovaných v  správach sa potvrdzuje, že väčšia pozornosť sa 
venuje mladším vekovým kategóriám žien ako starším ženám; ženy 19 – 34 ročné tvorili  
41,7% zo všetkých žien; muži boli rovnomernejšie rozdelení do troch  najmladších 
kategórií; príznačný je aj vyšší podiel starších mužov 50 – 64 ročných, ktorých bolo 3 
krát viac ako žien tej iste vekovej kategórie; 

 

 

 

                                                             
15 Viac pozri kvalitatívnu analýzu článkov NPŽ.  
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Tab. 14: Rodová prezentácie osôb  v printových médiách podľa funkcie (v roku 2009) 

Funkcia osoby v správe 
 

Pohlavie osoby Spolu 
 žena muž 

Objekt - správa je o danej osobe 
počet 194 476 670 
% 29,0% 71,0% 100,0% 

Hovorca 
 

počet 92 230 322 
% 28,6% 71,4% 100,0% 

Expert, komentátor 
 

počet 11 61 72 
% 15,3% 84,7% 100,0% 

Osobná skúsenosť 
 

počet 40 64 104 
% 38,5% 61,5% 100,0% 

Svedok 
 

počet 5 7 15 
% 33,3% 46,7% 100,0% 

Populárny názor 
 

počet 8 5 13 
% 61,5% 38,5% 100,0% 

Iné 
 

počet 1 0 1 
% 100,0% ,0% 100,0% 

Spolu 
  

počet 351 843 1197 
% 29,3% 70,4% 100,0% 

Poznámka:  vybrané články denníka Nový Čas a denníka Sme vydaných  od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 
 

Tab.  15: Vekové zloženie osôb v printových správach podľa pohlavia (2009) 

 
 

Vek osoby v správe 

pohlavie osoby 

Spolu žena muž 
  0 -18 počet 26 35 61 

% 19,7% 26,7% 23,2% 

19 - 34 počet 55 39 94 

% 41,7% 29,8% 35,7% 

35 -49 počet 36 34 70 

% 27,3% 26,0% 26,6% 

50 - 64 počet 9 18 27 

% 6,8% 13,7% 10,3% 

65+ počet 6 5 11 

% 4,5% 3,8% 4,2% 

Spolu 
  

počet 132 131 263 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Poznámka:  vybrané články denníka Nový Čas a denníka Sme vydaných  od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 

Rodovo citlivý jazyk  je nástrojom na podporu rodovej rovnosti a zvyšovania  zviditeľňovania 
žien ako plnohodnotných bytostí,  odborníčok a profesionálok. Príznačné je označovanie skupín 
osôb, ktoré sú tvorené ženami aj mužmi, niekedy prevažne ženami mužskými podstatnými 
menami – generickými maskulínami (GM). Sledovali sme ich výskyt.  Generické maskulínum sa 
celkovo v 335 správach vyskytovalo 535 krát, čo je 1,6 GM na jednu správu. O niečo vyšší výskyt 
bol v denníku Sme. Najčastejšie výrazné  nadužívanie GM bolo v označení „Slováci“ a „policajti“ . 
Opakom je LR, ktorý sa však vyskytoval 2 krát menej ako GM.  Na jednu správu pripadalo 0,69 
LM. V Novom Čase sme zistili viac LR (56 ¿).  
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Tab. 16. Výskyt generického maskulína a lexikálneho rodu v printových správach (2009) 
 Generické maskulínum Lexikálny ženský rod 

Počet % Počet % 

SPOLU  články 
V titulkoch  89 

100 
27 

100 V texte správy  446 207 
SPOLU  535 234 

Nový Čas 
 V titulkoch 46 

46,7 
21 

56 V texte správy 204 110 
SPOLU 250 131 

SME 
V titulkoch  43 

53,3 
6 

44 V texte správy  242 97 
SPOLU  285 103 

Poznámka:  vybrané články denníka Nový Čas a denníka Sme vydaných  od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

V textoch správ sa objavovali aj sexizmy (dokopy 21 výskytov), z ktorých vyberáme ukážky: 
„Alenka je nízke a štíhle dievča, násilníkovi ledva ušla; bezradná Renata;  prvá dáma; starenka; 
kočka, ktorá je najkrajšia; pod. Najviac sa vyskytovalo zdrobnenín, označujúcich aj dospelé ženy.  
Pojmy rodovej terminológie boli zistené iba v dvoch prípadoch.  

1.4. INTERNET – SPRAVODAJSKÉ PORTÁLY  

Predmetom monitoringu spravodajstva boli aj spravodajské, najviac navštevované portály 
www.topky.sk  a www.aktuality.sk podľa monitoringu AIM.  Ide o  špecifické národné 
spravodajské web-stránky ( nie regionálne a medzinárodné stránky), ktoré  sú pravidelne 
(najlepšie denne) navštevované aspoň 50 ¿  účastníkov (internetovej populácie)16. Kódované 
boli ad hoc – z archívu oboch portálov. Kritériom výberu správy na monitorovanie bol jej dátum 
zverejnenia (od 25.11.2009 – 10. 12.2009). Kódovaných bolo prvých 14 správ (10 z domáceho 
a 4 zo zahraničného spravodajstva). Vzhľadom na monitorovanie ad hoc, úplnosť správ 
v porovnaní s pôvodným „on-line“ zverejneným tým bola značne obmedzená.17 Sledované 
(kódované) boli byť iba tie správy  (spoty) vzťahujúce sa na spravodajstvo (nie celebrity, 
komentáre, inzerciu, editorial,  a pod.). Predmetom monitoringu sú správy do 3 layeru  (do troch 
kliknutí), nemonitorujú sa obsahy sociálnych sietí, blogy, diskusie – odozvy čitateľov).  

Celkovo bolo zmonitorovaných 254 správ (33 z www.aktuality.sk a 221 z www.topky sk. ). 
S tematikou NPŽ bolo zistených 14 spotov v sledovanom období, čo predstavuje 5,51 ¿ zo 
všetkých monitorovaných správ.  Všetky  spoty boli uverejnené na www.topky.sk.  
Najpočetnejšie  spoty z oblasti NPŽ sa zameriavali na fyzické násilie (50 ¿), vraždy žien  
(28,8¿), sexuálne násilie (14,3¿) a sociálne násilie  (7,1 ¿).  

Tab. 17: Relevancia spotov NPŽ internetových spravodajských portálov v roku 2009 (v %) 

Druh relevancie Vysoká  Stredná Nízka  Regionálny Národný  Verejný Ver./súk Súkromný 

Vzhľadom na 
umiestnenie  

- - - - - - -  

Vzhľadom na priestor  21,4 64,3 14,3 - - - - - 
Geografický záber  - - - 85,7 14,3 - - - 
Verejný/súkromný záber - - - - - 21,4 42,9 35,7 
Poznámka :škála vzhľadom na priestor vysoká =  pol strany a viac; stredná = 2-3 odseky, nízka = jeden odsek;  
  správy uverejnené na www.topky.sk  a www.aktuality.sk  od 25.11.  do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

                                                             
16www.topky.sk  navštívilo  v 10/2009 celkovo   864 428     a  www.aktuality.sk   779 165 ľudí.   Najnavštevovanejší bol internetový 
portál www.sme.sk , ale vzhľadom na zaradenie denníka medzi monitorované  printové médiá, z dôvodu duplicity bol portál 
z internetového monitoringu vynechaný.  
17Preto aj správ z www.topky.sk bolo iba 33, čo je určite oveľa menej ako  počet správ uverejnených v aktuálnom čase od 25. 10. – 10. 
12. 2009. Pre budúcnosť je teda nevyhnutné zachytiť zverejňovanie správ priamo online, pretože archívy web portálov nie sú úplné.  

http://www.topky.sk/
http://www.aktuality.sk/
http://www.aktuality.sk/
http://www.topky/
http://www.topky.sk/
http://www.topky.sk/
http://www.aktuality.sk/
http://www.topky.sk/
http://www.aktuality.sk/
http://www.topky.sk/
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Pôvodné správy, teda ako produkcia slovenského redaktor/ky tvorili  42,9 %, prevzaté správy 
(SITA, TASR) 57,1%.  Pohlavie autora/ky nebolo vo väčšine prípadov možné určiť.  V ½  spotov 
s tematikou NPŽ bola  žena opísaná ako bezmocná obeť,  iba v jednom prípade ako osoba, ktorá 
prežila. Medializácia bezmoci teda výrazne prevažovala nad medializáciou rešpektu k osobám 
o ich schopnosti ubrániť sa a  prežitia násilia.  

Celkové tematické spektrum spotov bolo zo 44% tvorené spotmi z oblasti kriminality (zväčša 
nenásilnej)  a nehôd, politika a vláda  (najviac domáce spravodajstvo) tvorilo 22,4 %,  spoty 
z oblasti medicíny  a zdravia 13 % ( najviac z oblasti epidémií – novej chrípky a pôrodnosti). 

Tab. 18: Tematické spektrum spotov internetového spravodajstva (v roku 2009) 

Tematické celky Počet  spotov  % 
 Politika a vláda 57 22,4 

Ekonomika 23 9,1 
Veda  a zdravie 33 13,0 
Sociálne a právne témy 16 6,3 
Kriminalita a násilie 112 44,1 
Celebrity, umenie, médiá a šport 12 4,7 
Dievčatá a deti  1 ,4 
Spolu 254 100,0 

Poznámka: správy uverejnené na www.topky.sk  a www.aktuality.sk  od 25.11.  do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Analýza internetového spravodajstva z hľadiska  rodovej zodpovednosti priniesla nasledujúce 
zistenia:  

 ženy boli ústrednou témou 13 spotov zo všetkých 254 spotov  (5,11%), 
 iba 4 zo všetkých spotov poukazovali na rodové nerovnosti; 12 spotov  (4,7%  však 

rodové stereotypy vyslovene potvrdzovalo,  a iba jeden spochybňoval rodové stereotypy. 
Ostatné spoty mali k rodovým stereotypom skôr ambivalentný vzťah,  

 ženy  ako objekty alebo osoby vystupujúce v spote tvorili  iba 28,1%, experti – muži 
tvorili 76,9%; ženy prevažovali iba nad hovorcami a tvorili 68%, 

 celkovo sa vyskytlo  440 generických maskulín, čo predstavuje 1,73 GM na jednu správu 
a 109 lexikálnych rodov (0,43 LR na jednu správu); pojmy rodovej terminológie ani 
odvolávanie sa na relevantný dokument z oblasti dodržiavania  ľudských práv žien  sa 
vôbec nevyskytovali. 
 

Tab. 19: Rodová skladba osôb vystupujúcich v spotoch v 2009 

  Pohlavie osoby Spolu 
žena muž 

Objekt - správa je o danej 
osobe 

Počet  97 378 476 
% 20,4% 79,4% 100,0% 

Hovorca 
Počet  68 32 100 
% 68,0% 32,0% 100,0% 

Expert, komentátor 
Počet  9 30 39 
% 23,1% 76,9% 100,0% 

Osobná skúsenosť 
Počet  1 3 4 
% 25,0% 75,0% 100,0% 

Svedok 
Počet  0 4 4 
% ,0% 100,0% 100,0% 

Spolu 
Počet  175 447 623 
% 28,1% 71,7% 100,0% 

Poznámka: správy uverejnené na www.topky.sk  a www.aktuality.sk  od 25.11.  do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 

http://www.topky.sk/
http://www.aktuality.sk/
http://www.topky.sk/
http://www.aktuality.sk/
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Tab. 20: Výskyt generického maskulína a lexikálneho rodu v spotoch internetového 
spravodajstva (2009) 
 Generické maskulínum Lexikálny ženský rod 

Počet  % Počet  % 

SPOLU  spoty 
V titulkoch  15 100 6 100 
V texte správy  425 103 
SPOLU  440 109 

Poznámka: správy uverejnené na www.topky.sk  a www.aktuality.sk  od 25.11.  do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

1.5 .  SÚHRNNÁ ANALÝZA SPRAVODAJSTVA 

Celkovo bolo zmonitorovaných 1574 správ spravodajstva, z čoho správ s  tematikou rodovo-
podmieneného násilia18 bolo iba 47. Mediálne pokrytie NPŽ  v správach spravodajstva 
v roku 2009 v sledovanom období bolo 2,98 %. Najviac správ bolo uverejnených v printových 
médiách (takmer všetky v Novom Čase).  Elektronické médiá (TV a rozhlas)   sa na mediálnom 
pokrytí NPŽ podieľali iba  21 %.   

Graf 3 

 
Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Zo všetkých správ NPŽ  42,6 %  informovalo o vražde/zabití ženy mužom, 36,2 % 
o fyzickom násilí na ženách, 8,5% o sexuálnom násilí. Ostatné formy násilia na ženách neboli 
často  predmetom informácie.  Iba 2 správy boli zamerané na prevenciu či kampane. Vysoký 
podiel správ o vraždách a fyzickom násilí na ženách prezrádza skôr  inštrumentálny  účel správ 
o NPŽ na zvýšenie  čítanosti či  sledovanosti  prostredníctvom škandalóznosti a vyvolávaním 
strachu, ako seriózne informovanie o NPŽ ako celospoločensk om probléme či o  ochrane žien pre 
násilím.  

Tab. 21: Tematické zameranie správ s násilím páchaným na ženách (2009) 
Tematické zameranie NPŽ Počet  % 

Vražda/zabitie ženy mužom 20 42,6 
Fyzické násilie 17 36,2 
Sexuálne násilie 4 8,5 
Ekonomické násilie 1 2,1 
Sociálne násilie 1 2,1 
Partnerské násilie /týranie blízkou osobou 1 2,1 
Prevencia NPŽ - kampane, programy, aktivity 2 4,3 
Iné  1 2,1 
SPOLU 47 100,0 
Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

                                                             
18 Obsah  kategórie rodovo-podmieneného násilia =  vražda/ zabitie ženy, sexuálne a šikanózne obťažovanie,   domáce násilie, 
znásilnenie, obchodovanie so ženami, mrzačenie  ženských genitálií a  iné škodlivé praktiky 

http://www.topky.sk/
http://www.aktuality.sk/


27 
 

Aj relevancia správ naznačuje tento účel.19 Vzhľadom na to, na ktorej strane či v akom poradí 
v slede TV či rozhlasových správ bola správa NPŽ umiestnená,  bolo až 46,8 ¿ všetkých správ 
NPŽ  umiestnených na titulnej strane alebo prvé v poradí (relevancia umiestnenia). Aj čo do 
priestoru (čas  alebo počet stĺpcov venovaných správe) sa zdá, že sa správa venovala primeraná 
pozornosť. Až 39,1 ¿ správ NPŽ dosiahlo vysokú priestorovú relevanciu, t.j. bola im venovaná 
celá strana v novinách, alebo televízna či rozhlasová správa trvala viac ako 1:18 minút 
(priemerný čas jeden správy).  Rovnaký podiel   správ - 39,1¿ dosiahlo však nízku priestorovú 
relevanciu.   
 
Tab. 22: Relevancia umiestnenia a priestoru správ NPŽ (v %, 2009) 

Stupeň 
relevancie 

Relevancia umiestnenia % Relevancia priestoru % 

Vysoká 1.  strana/ poradie 46,8  Celá strana/viac ako priemer 39,1 
Stredná 2. – 10. strana/poradie 27,7   ½ strany/ priemer -1/3 21,7 
Nízka  11. – 20 .strana/poradie 25,5   1 až 3 odseky/priemer – 2/3 39,1 
 Spolu 100,0  100 
Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Tab. 23: Relevancia geografického a vecného záberu správ NPŽ (v %, 2009) 
Stupeň 

relevancie 
Relevancia 

geografického záberu 
% Relevancia  vecného záberu % 

Vysoká Národný a medzinárodný 4,3 Verejný priestor 21,3 
Stredná Národný 4,3 Verejný s presahom na súkromný 29,8 
Nízka  Lokálny/regionálny 91,5 Súkromný priestor 48,9 
 Spolu 100,0  100 
Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 

Nízku relevanciu správ NPŽ prezrádza aj relevancia geografického záberu. Geografický záber 
správy implikuje  geografickú dôležitosť/ významnosť medializovanej správy z hľadiska  
Slovenskej republiky. Väčšina správ  NPŽ  - 91,5 ¿ mala význam pre slovenské mesto, komunitu, 
oblasť, región. Iba málokedy bolo násilie páchané a ženách predstavené v medzinárodnom  či 
celonárodnom  spoločenskom kontexte ako napr. porušovania práv žien či vzťahované na 
verejné politiky v tejto oblasti alebo konfrontované s celkovým výskytom NPŽ na Slovensku. 
Nízka relevancia správ NPŽ je  indikovaná aj zhodnotením správ na kontinuu  verejný – 
súkromný priestor. Typické pre správy NPŽ bolo, že takmer polovica ( 48,9 ¿)  opisovala 
udalosť zavraždenia či fyzického/sexuálneho násilia na žene ako súkromný, individuálny príbeh, 
problém súkromných vzťahov či v rámci rodiny. Uchopenie problému NPŽ ako súkromného 
problému tak naznačuje  vedľajškovosť a trivilizáciu v porovnaní s celospoločenskými  
problémami  z politického či ekonomického  života spoločnosti. Zatiaľ čo správam NPŽ  bol 
venovaný pomerne veľký časový  či plošný priestor a dobré umiestnenie, dôležitosť správ 
bola nivelizovaná  ich  spracovaním ako  súkromného a miestneho problému.  
 
Objektom správy NPŽ boli zo 67 ¿ ženy, zvyšok tvorili muži (prevažne ako podozriví či 
páchatelia). Išlo hlavne v sledovanom období  o medializovanú vraždu  lekárky či tety a jej 
sestry.   Zároveň v médiách ešte rezonoval prípad „ketaminového fantóma“, ktorému sa najmä 
Nový Čas venoval minimálne v 5 článkoch. Niekoľkokrát omieľané skutočnosti  a veľký priestor 
venovaný tomu istému prípadu vraždy či prepadnutia žien v niekoľkých vydania bulvárneho 
denníka   vyvoláva dojem permanentného  a všadeprítomného  ohrozenia žien.   
Média majú veľký priestor na to, aby nezobrazovali a neopisovali ženy, ktoré zažívajú násilie len 
ako bezmocné  a pasívne obete, nevyvíjajúce žiadnu aktivitu  či stratégie na to, aby sa z násilného 

                                                             
19 Zhodnoteniu relevancie predchádzalo zjednotenie jednotlivých škál  umiestnenia a priestoru pre rôzne  druhy médií (print 
a elektronické). Škála umiestnenia pre TV a rozhlas bola   získaná prekonvertovaním poradia správy v jednotlivom vysielaní. Škála 
priestoru (t.j. koľko  času jej bolo venovaného) bola získaná odstupňovaním  dĺžky v sekundách od priemerného času jednej správy ( 
r = 1,18 sekúnd). 
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vzťahu dostali či násiliu sa ubránili. Preferuje sa označenie osôb, ktoré prežili/zažili  
prepadnutie či násilie  v  zmysle ich vyzdvihnutia, obdivu,  rešpektu zvládnutia ťažkej situácie  a 
posilnenia vlastnej pozície. Možnosti autora/rky správy o NPŽ sú pritom viaceré. Môže  využiť 
priame označenie  žien slovami  alebo  použitím  zobrazenia, ktoré evokuje konkrétne emócie 
ako je obdiv a  rešpekt voči  pr ezentovanej osobe.  V monitorovaných správach NPŽ však bolo za 
sledované obdobie 52 % takých, ktoré  opisovali ženy vyslovene  ako obete a iba 10%  
označujúcich ženy , ktoré prežili (išlo prevažne  o neúspešný pokus ketaminového vraha). 
V mediálnom pokrytí problematiky násilia páchaného  na ženách prevažuje medializácia 
bezmoci žien.  
 
Výraznou charakteristickou mediálneho pokrytia tém NPŽ je, že z  83,3% ich 
prinášali/spracovali redaktori muži. Aj keď  veľa správ nebolo z  hľadiska pohlavia jej 
autora/rky identifikovaných, spôsob spracovania s nízkou vecnou a geografickú relevanciu, ako 
aj dôraz na bezmocnosť ženských obetí  môže naznačovať nedostatok rodovej  korektnosti 
a zodpovednosti hlavne u redaktorov- mužov.  Prevaha mužov-autorov prinášajúcich správy 
o NPŽ indikuje, že ženy-redaktorky  nepovažujú  problematiku násilia páchaného na ženách za 
svoju tému, ktorej by sa  mali primárne venovať a  korektne ju spracovať.  Potvrdzujú sa  tým 
zistenia z viacerých štúdií, že rod nemusí byť jediným faktorom výberu a  spracovania témy a nie 
všetky ženy- redaktorky  musia konať v  záujme ostatných žien (Vochocová, L., 2008, s. 136). 

Zamerajme sa teraz na analýzu médií z hľadiska ich nepriameho pôsobenia v prevencii NPŽ a to 
podporou rodovej rovnosti, upozorňovaním na porušovania práv žien aj v iných oblastiach,  
vyváženou rodovou reprezentáciou a používaním rodovo citlivého jazyka.  Podpora rodovej 
rovnosti a odstraňovanie rodových mocenských a  ekonomických rozdielov je jednou 
z podmienok  odstraňovania rodovo-podmieneného násilia na ženách. 

 celkovo bolo zistených 93 mediálnych výstupov, kde ženy boli ústrednou témou ( z toho 
55 % v printových médiách), t. j. 5,9 % zo všetkých monitorovaných správ, 

 17  mediálnych výstupov poukazovalo na rodové nerovnosti a iba 15  správ 
spravodajstva spochybňovalo rodové stereotypy; 83 bolo vyslovené takých, k toré rodové 
stereotypy  potvrdzovali; 

 
Tematické spektrum spravodajstva  v sledovanom období prezrádza, že politickému dianiu bol 
venovaný takmer identický priestor ako kriminalite. Oba tematické celky dosiahli podiel 24,5% 
respektíve 24,6 %.  Ekonomika (18,6%) a témy z oblasti zdravotníctva (15,6%) boli menej. Ak sa 
však pozrieme  dovnútra jednotlivých tematických celkov, z politických tém výrazne dominuje 
domáce spravodajstvo (16,2% zo všetkých správ) a z kriminality nenásilná kriminalita ako 
krádeže, prepadnutia, korupcia  pod. (8,6%). Správ, ktoré by sa zaoberali postavením žien bolo 
iba minimálne: ženy v politike 2 správy, ženy v ekonomických procesoch 1 správa, ľudské práva 
4 správy, zmena rodových vzťahov/rolí 2 správy, dievčatá – kultúrne postoje, praktiky, 
vzdelávanie, zdravie a násilie 5 správ.  
Graf 4 

 

Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009; Zdroj: IVPR, 2010 
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Rodová reprezentácia  

Dôležitým parametrom rodovej zodpovednosti médií je  rodová skladba reprezentácie, t. j. koľko 
žien  v správach prezentuje svoje názory, vyjadruje sa k daným problémom, k akým problémom 
sa vyjadrujú  a či tvoria  paritný podiel, ktorý im vzhľadom na ich 51,42 ¿ zastúpenie v populácii 
prislúcha.  Zároveň sme sledovali aj podiel redaktoriek, ktoré správy pripravovali  a aké témy 
prinášali.  

Tab. 24:  Rodová skladba osôb prinášajúcich a vystupujúcich v správach  (2009) 

 Autori/rky správ 
(redaktori/rky/hlásatelia/ľky) 

Osoby vystupujúce v správach 

počet % počet % 

Žena 663 39,8 1054 26,6 

Muž 813 48,9 2904 73,2 

Nemožno určiť  188 11,3 7 0,02 

SPOLU 1664 100,0 3965 100 

Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
 

Viac ako 11 ¿ správ nebolo možné priradiť žene či mužovi autorovi aj vzhľadom na to, že veľa 
správ bolo  nepôvodných – agentúrnych alebo autori/rky používajú neidentifikovateľné skratky 
svojich mien (prípad Nového Času). Zastúpenie žien- redaktoriek bolo 39,8¿, mužov 48,9 ¿. 
Zatiaľ čo pomer redaktorov/riek je pomerne vyrovnaný (rozdiel 10¿) nezodpovedá to nízkemu 
počtu správ prinášajúcich témy rodovej rovnosti. Indikuje to konštatovanie, že pohlavie 
redaktora/rky nezaručuje zvýšenie mediálneho pokrytia rodových tém, alebo poukazuje na 
vplyv vedenia redakcií (osoby šéfredaktorov/riek) a na pôsob prideľovania jednotlivých tém, 
ktoré sú pre zvyšovanie rodovej zodpovednosti médií nepriaznivé. Pozrime sa teraz, aké témy 
prinášajú redaktori- muži a aké redaktorky.  

Ženy redaktorky  sa najviac venovali  politickým témam (26,2¿) , ekonomických témam (22, 
7%) a kriminalite  a nehodám (19,4¿).  Sociálne témy či zdravie teda nie sú dominantnými  
témami správ, ktoré prinášajú a spracúvajú ženy redaktorky. Ak sa však pozrieme na porovnanie 
s ich kolegami , muži – redaktori predsa len viac prinášajú politické témy (53,1¿) a správy 
z oblasti kriminality a nehôd (54,1¿), ale aj v témach o umení/športe či celebritách  (55¿). Muži 
o niečo viac prinášali aj témy z oblasti zdravia a vedy (52,2¿). Celkovo však možno konštatovať, 
že muži –redaktori sa venujú  najviac politickým témam a správy z tejto oblasti tvoria 27,9% zo 
všetkých správ, ktoré priniesli muži redaktori.  

Tab. 25: Rodová skladba redaktorov/riek vzhľadom na tematické celky správ (2009) 

Tematické celky 
 
 

Redaktori/rky Spolu 

žena muž   

Politické témy 
  
  

počet 120 136 256 

¿ z tematických celkov 46,9% 53,1% 100,0% 

% z redaktorov/riek 26,2% 27,9% 27,1% 

Ekonomické témy 
  
  

počet 104 87 191 

¿ z tematických celkov 54,5% 45,5% 100,0% 

% z redaktorov/riek 22,7% 17,9% 20,2% 

Zdravie a veda 
  
  

počet 77 84 161 

¿ z tematických celkov 47,8% 52,2% 100,0% 

% z redaktorov/riek 16,8% 17,2% 17,0% 

Sociálne  a právne témy počet 31 28 59 
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¿ z tematických celkov 52,5% 47,5% 100,0% 

% z redaktorov/riek 6,8% 5,7% 6,2% 

Kriminalita a nehody 
  
  

počet 89 105 194 

¿ z tematických celkov 45,9% 54,1% 100,0% 

% z redaktorov/riek 19,4% 21,6% 20,5% 

Umenie, celebrity, šport 
  
  

počet 36 44 80 

¿ z tematických celkov 45,0% 55,0% 100,0% 

% z redaktorov/riek 7,9% 9,0% 8,5% 

Dievčatá , deti 
  
  

počet 0 3 3 

¿ z tematických celkov ,0% 100,0% 100,0% 

% z redaktorov/riek ,0% ,6% ,3% 

Iné témy 
  
  

počet 1 0 1 

¿ z tematických celkov 100,0% ,0% 100,0% 

% z redaktorov/riek ,2% ,0% ,1% 

SPOLU 

počet 458 487 945 

¿ z tematických celkov 48,5% 51,5% 100,0% 

% z redaktorov/riek 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Na tomto mieste by sme chceli spomenúť vekovú prezentáciu  televíznych hlásateľov a 
hlásateliek  hlavných správ spravodajstva. Celkovo je dominantná veková kategória 30 – 40  
ročných hlásateľských dvojíc.  Komerčná televízia očividne stavia na  stereotypnej rodovej 
dvojici „starší muž a mladšia žena“, ktorá iba  zdôrazňuje mainstreamové presvedčenie „že muž 
by mal byť starší“. Takéto presvedčenie  je však len podporou maskulínnej heterosexuálnej  
predstavy o páre muž – žena, kde muž aj z hľadiska seniorátu má byť autoritou.  V prípade žien 
hlásateliek/moderátoriek  je mladistvý vzhľad oceňovaný viac ako skúsenosť. Komerčné 
spravodajstvo navyše stavia na  hlásateľkách, moderátorkách a redaktorkách nielen ako 
producentiek  správ, ale aj ako  vizuálne  nápadného objektu propagovaným  ich súkromného 
života a všetko čo súvisí s ich „feminitou“.  Mediálny obraz  a popularita hlásateliek 
a moderátoriek mimo spravodajských správ  však výrazne kontrastuje s ich relatívnou 
neviditeľnosťou na rozhodovacích  a relevantných pozíciách( viac pozri kapitolu  č. 4. Rodový 
audit). 

Mediálne výstupy,  v ktorých boli ústrednou témou ženy bolo z 59,5% z pera muža – redaktora. 
Tie správy, čo poukazovali na rodové nerovnosti, vytvorili zo 60 ¿ muži (zo všetkých  správ so 
zistením pohlavia autora/rky).  Zo všetkých správ, ktoré  určite spochybňovali rodové 
stereotypy však až 70¿ bolo  od redaktoriek – žien,  zatiaľ čo opak – správy zvýrazňujúce 
rodové stereotypy  zo 62¿ pripadajú na redaktorov- mužov.  Ženy-redaktorky sú teda rodovo 
viac citlivé, či vzdelané v danej problematike.  

Pozrime  sa teraz na ostatné osoby vystupujúce v správach, či už ako objekty – teda o ktorých sa 
hovorí, alebo ktoré sa v správach vyjadrujú k danému problému a ich funkciu.  Celkovo, ako už 
bolo povedané, ženy ako objekty alebo  ako osoby s inou funkciou v správe tvoria iba 26,6¿. 
Muži výrazne dominujú vo všetkých  funkciách. Ako objekty správ tvoria 77,7%, hovorcov-
mužov bolo  58¿, experti/komentátori dokonca 82,2¿. Muži  vyjadrujú svoju osobnú skúsenosť  
v správach  2x častejšie ako ženy, ako svedkovia udalosti 64,2 ¿. Dokonca aj populárny názor 
vyjadrujú muži v správach častejšie ako ženy (55,8¿) aj  napriek tomu, že ich je v populácii 
menej ako žien.  Možno konštatovať  výraznú poddimenzovanosť žien a maskulínnu 
rodovú prezentáciu správ spravodajstva.   Ak sa  aj žena spomenie či objaví v správe, 
vystupuje najmä ako objekt správy (50,7¿).  
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Tab. 26. Rodová skladba osôb vystupujúcich v správach spravodajstva (2009) 

Funkcia osoby v správe 
 
 

Pohlavie osoby 
v správe SPOLU 

žena muž 

Objekt - správa je o danej osobe 
  
  

počet 533 1852 2385 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 22,3% 77,7% 100,0% 
% z pohlavia 50,7% 63,9% 60,4% 

Hovorca 
  
  

počet 267 368 635 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 42,0% 58,0% 100,0% 
% z pohlavia 25,4% 12,7% 16,1% 

Expert, komentátor 
  
  

počet 92 425 517 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 17,8% 82,2% 100,0% 
% z pohlavia 8,8% 14,7% 13,1% 

Osobná skúsenosť 
  
  

počet 44 89 133 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 33,1% 66,9% 100,0% 
% z pohlavia 4,2% 3,1% 3,4% 

Svedok 
  
  

počet 38 68 106 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 35,8% 64,2% 100,0% 
% z pohlavia 3,6% 2,3% 2,7% 

Populárny názor 
  
  

počet 76 96 172 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 44,2% 55,8% 100,0% 
% z pohlavia 7,2% 3,3% 4,4% 

Iné 
  
  

počet 1 0 1 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 100,0% ,0% 100,0% 
% z pohlavia ,1% ,0% ,0% 

SPOLU 
počet 1051 2898 3949 
¿  z osôb v mediálnom výstupe 26,6% 73,4% 100,0% 
% z pohlavia 100,0% 100,0% 100,0% 

Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
 

Rodovo citlivý jazyk 

K maskulínnemu mediálnemu prostrediu prispieva aj rodovo necitlivý jazyk, ktorý  ženy 
symbolicky ale aj fakticky zneviditeľňuje.  Tvary generického maskulína označujú skupiny žien 
a mužov iba  podstatnými menami mužského rodu. Dochádza tak k systematickej anihilácií žien 
aj v tých skupinách, kde majú reálne vyššie zastúpenie, napr. v populácii, medzi populáciou 
postproduktívneho  veku,  v školstve. Výskyt generického maskulína je výrazne prevažujúci nad 
opakom – lexikálnym rodom, označujúcim ženy podstatným meno v ženskom rode. 
V monitorovaných správach spravodajstva lexikálny rod  sa vyskytoval 4 krát menej ako 
generické maskulínum (24,1¿).  Obzvlášť  negatívne pôsobí aj výskyt generického maskulína 
v titulkoch a podtitulkoch  správ, ktoré svojím pôsobením už predznačujú  maskulínnu 
reprezentáciu a budia zdanie, akoby správa bola určená iba pre jednu polovicu populácie. 
Najčastejším generickým maskulínom  bolo označenie „Slováci“, „obyvatelia“, ale  časté aj 
„dôchodcovia“, „učitelia“, „politici“. V takýchto prípadoch ide o  výrazné nadužívanie generického 
maskulína.  

Tab. 26: Výskyt generického maskulína  lexikálneho rodu v správa spravodajstva roku 
2009 

 

 

 

 

Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
 

Typ média 
Lexikálny 

 rod 
Generické  

maskulínum 
Podiel  

LR z GM (v %) 
TV 240 1012 23,7 

Rozhlas 74 732 10,1 

Printy  234 535 43,7 

Internet 109 440 24,7 

SPOLU 657 2719 24,1 
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Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Najlepší pomer generického maskulína ku lexikálnemu rodu mali printové médiá, v ktorých LR 
tvorili iba 43,7%.  Paradoxom zostáva, že televízne spravodajstvo verejno-právnej televízie 
dosiahlo pomer LR ku GM 20,4%, zatiaľ  čo komerčná  televízia 28,5%.  Slo venský rozhlas, ktorý 
má vo svojom etickom kódexe  explicitne definovanú podporu rodovo- citlivého jazyka dosiahol 
pomer 14,3%.  

Výskyt sexizmov, ale ani  pojmov rodovej terminológie bol relatívne nízky. Sexizmy sa zväčša 
vzťahovali na  označovanie žien/di evčat zdrobneninou,  ktoré sú len výnimočné u  mužov či 
chlapcov.  Bulvárny denník operuje so sexizmami najčastejšie zo všetkých monitorovaných 
médií.  
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2. PRÍPADOVÝ MONITORING  

Prípadový monitoring má za cieľ  zachytenie  a zdokumentovanie mediálnych výstupov, ktoré  
sú z hľadiska sledovaných cieľov a  výskumných otázok relevantné a vzťahujú sa na predmetné 
oblasti a prevažne neboli  predmetom analýzy štandardizovaného monitoringu spravodajstva.  
Zdokumentované prípady majú poukázať hlavne na  modusy pochybení, ktoré sa  vyskytujú  
opakovane  a zároveň aj na pozitívne príklady korektného a  citlivého  mediálneho pokrytia 
problematiky NPŽ a rodovej rovnosti.  

Výberový súbor médií: akékoľvek médiá vydávané  a  šírené  na území Slovenskej republiky, 
z dôrazom na pôvodnú, slovenskú produkciu, celoplošnosť a  dostupnosť pre širokú verejnosť.  

Monitorovacie obdobie:   rok 2009 

Analytická jednotka: mediálny výstup relevantný  z hľadiska  pozitívneho alebo negatívneho 
pôsobenia v prevencii NPŽ a nepriameho spôsobenia  v oblasti rodovej rovnosti. 

Rámcové parametre na výber mediálneho výstupu ako prípadu a jeho zdokumentovanie sa 
opierajú o zásady profesionálnej žurnalistiky a etiky vrátane rodovo citlivého prístupu a úlohy 
médií a mediálnych profesionálov/liek ich (ne)šírenia. Tvoria ich parametre vypracované  
v rámci metodológie GMMP a osobitné nástroje kvalitatívnej analýzy vypracované pre účely 
analýzy. 

 Škála prevencie NŽ: 1. = obsah prispievajúci k výskytu NPŽ; 2. = mýtizujúci a nepravdivý 
obsah o NPŽ; 3. = zavádzajúci a nezinterpretujúc obsah NPŽ; 4. = obsah správy je 
prevenciou NPŽ.  

 Škála nulovej tolerancia násilia: 1. = priame podnecovanie k násiliu; 2. = nepriame 
podnecovanie k násiliu; 3. = udržiavanie status quo; 4. = presadzovanie nulovej 
tolerancie násilia 

 Škála rodovej korektnosti:  1. = hrubo stereotypné správy; 2. = subtílne stereotypné 
správy; 3. = rodové slepé správy; 4. = rodovo citlivé správy20  
 

2.1. NEGATÍVNE PRÍPADY  

Modusom mnohých, hlavne printových ale aj televíznych správ, sú správy o prípadoch násilia 
páchaného na ženách, ktoré  obsahujú však dezinterpretačný obsah o  násilí, čím udržiavajú 
nepriaznivý stav  nekorektného informovania o NPŽ. Často ide a j o správy zo zahraničia 
o sexuálnom zneužívaní žien príbuznými či odsúdení či neodsúdení  podozrivej osoby z  násilia, 
bez toho aby sa poukázalo na celospoločenský problém rodovo-podmieneného násilia.21  

KATEGÓRIA MÉDIA: Tlač/internetové médium ŽÁNER:  správa 

NÁZOV MÉDIA: Korzár.sk/ Tatranský 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press, a.s. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 06/10/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

žena/redaktork
a 

DÔVOD ZÁZNAMU: Zavádzajúci a dezinterpretujúci 
obsah o NPŽ 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV  

 nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 
Správa opisuje prípad vraždy ženy  pojmami 
lásky/vášne, čím páchateľa akoby  ospravedlňovala.  
Nepomenováva  prípad pravým menom ako rodovo-

„Danielu pred rokom brutálne zavraždil jej 
obdivovateľ“  
Tridsaťdeväťročný Anton M.  brutálne zavraždil 

                                                             
20 Detailný a úplný popis kvalitatívnych škál a ich stupňov proti v  prílohách 2. – 4.  
21 Pozri napr. aj  http://www.sme.sk/c/4344076/zamestnanec-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-sa-udajne-sexualneho-
nasilia-nedopustil.html; http://www.sme.sk/c/4835213/rabin-dostal-30-rokov-za-sexualne-zneuzivanie-svojej-
dcery.html ; http://www.sme.sk/c/4343723/muz-dostal-patnast-rokov-za-zabitie-manzelky.html 

http://www.sme.sk/c/4344076/zamestnanec-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-sa-udajne-sexualneho-nasilia-nedopustil.html
http://www.sme.sk/c/4344076/zamestnanec-slovenskej-polnohospodarskej-univerzity-sa-udajne-sexualneho-nasilia-nedopustil.html
http://www.sme.sk/c/4835213/rabin-dostal-30-rokov-za-sexualne-zneuzivanie-svojej-dcery.html
http://www.sme.sk/c/4835213/rabin-dostal-30-rokov-za-sexualne-zneuzivanie-svojej-dcery.html
http://www.sme.sk/c/4343723/muz-dostal-patnast-rokov-za-zabitie-manzelky.html
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podmieného násilia a neupozorňuje  na jeho 
celospoločenskú závažnosť. 

svoju platonickú lásku Danielu“ 
„Svoju chorobnú lásku riešil  radikálne“ (viac 
príloha č. 6/1) 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 3. Zavádzajúci a dezinterpretujúci obsah o NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  3. Udržuje nepriaznivé status quo 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 3. Rodovo slepá správa a premárnená príležitosť 

 

TYP MÉDIA: tlačené ŽÁNER: článok 

NÁZOV MÉDIA: Nový Čas 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Ringier. a.s.  

DÁTUM ZVEREJNENIA: 02/12/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

neznámy 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Zástojný problém 
prípadu NPŽ,  

odpútavanie pozornosti 
od podstaty 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Článok opisuje prípad dlhoročne týranej ženy 
svojím manželom, riešiaci však  nie násilie, ale  
var nosa ženy, ktorý bol údajne aj predmetom 
manželových posmeškov a nízkeho 
sebavedomia ženy.  Operácia nosa je tu 
zástojným problémom,  pričom  partnerské 
násilie na žene len pozadím prípadu. Ide 
o príklad zavádzajúceho a dezinterpretujúceho 
obsahu o NPŽ, ktorý len udržiava nepriaznivý 
status quo v oblasti NPŽ. Z rodového hľadiska 
ide rodovú slepú správu, pretože článok vôbec 
neberie do úvahu podstatu do úvahy 
a sústreďuje sa len na riešenie estetického 
problému ženy v kontexte zvýšenia jej 
sebavedomia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 3. Zavádzajúci a dezinterpretujúci obsah 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  3. Udržiavanie  nepriaznivého status quo 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 3. Rodovo slepá správa (premárnená príležitosť) 

Nepriamy dopad na výskyt NPŽ  má medializácia stereotypnej tradičnej feminity  
charakteristickej dobrým vzhľadom, podriadenosťou a disponibilitou pre mužov v  televíznych 
a rozhlasových reláciách či  seriáloch, v  ktorých sa sexistické prvky  opakovane objavujú, 
nespochybňujú a sú  akoby integrálnou súčasťou humoru a zábavy.  Typické  sú najmä pre 
bulvárne a komerčné médiá, ale nevyhnú sa im ani verejnoprávne relácie. 

KATEGÓRIA MÉDIA: Elektronické/rozhlas ŽÁNER: 
Ranné  rozhlasové 
vysielanie 

NÁZOV MÉDIA: Rádio Expres 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Expres Media, s.r.o 

DÁTUM 
ZVEREJNENIA: 

Júl/august  2009 
 6:00 – 10:00 

AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muž/ moderátor, 
redaktor 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Sexistické označenie žien 
a zneužívanie žien  ako 

sexuálnych objektov 
znižuje dôstojnosť žien 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 
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Ranná show redaktora Andreja Wallnera už 
svojím názvom evokuje, že ženy sú nahranie 
a patriace mužovi. Ide o výrazne nedôstojné  
a dehonestujúce označenie žien  vyžívajúce ich 
na spestrenie a sexuálny podtext letného 
vysielania.  Obsahom show boli okrem iného 
komentáre známych žien (väčšinou speváčok) 
k slovám populárnych piesní, často obsahujúce 
erotické alebo  rodovo stereotypné  konotácie. 
Fotografia  propagujúca reláciu na web-portál 
rádia navyše zneužíva ženské telo  
znázorňovaním jeho časti v plavkách  ako 
objektu nepatriacej konkrétnej ženskej bytosti. 
Ide o tak častú depersonalizáciu ženského tela 
bez mena.   

Andrej a jeho mačičky. 
Letná ranná show na Exprese: 
http://www.expres.sk/vysielanie/82/rela

cia/andrej-a-jeho-macicky.html  
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah  

 

KATEGÓRIA MÉDIA: elektronické ŽÁNER: Relácia Motormagazín 

NÁZOV MÉDIA: STV 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

STV 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 
Premiéra každú 

sobotu12:00 a /2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muž/ majiteľ externej 
producentskej firmy  

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Sexistické  a rodovo 
stereotypné 

zobrazovanie žien, 
sexistické 

a dehonestujúce 
komentáre  o ženách 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Relácia vysielaná verejno-právnou televíziou, 
aj keď dodávaná na kľúč externou 
producentskou firmou, zneužíva  najmä pri 
popise interiéru áut ženu, resp. skôr iba  časti 
jej tela ( odhalené novy, poprsie a pod. ). 
Zábery sú vždy komponované tak, aby pri 
simulácií jednotlivých funkcií auta bolo vidno 
aj nejakú časť  ženského tela.   Reportáže 
s výstav áut či motoriek vždy snímajú  aj  
ženy-hostesky, ktoré tu vystupujú ako 
„dekoračný doplnok“ tovaru určeného najmä 
pre mužov.  Komentáre pri  jednotlivých 
funkciách auta  často obsahujú   poznámky  
indikujúce nižšie schopnosti žien, napr.„ 
zvládnu to aj naše polovičky“.  Napriek  tomu, 
že motormagazín, ako avizuje stránka STV, je 
magazín určený pre všetkých účastníkov 
cestnej premávky, relácia je očividne voči 
ženám nepriateľská a šovinistická.  

  
Magazín pre motoristov a ostatných účastníkov cestnej 
premávky Slovenská republika. 
http://www.stv.sk/relacieaz/jednotka/motormagazin/  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  3. Obsah udržiavajúci nepriaznivé status quo 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah  

Kumulatívny  nepriaznivý dopad na utváranie identity žien a vzťahu mužov k ženám majú  
titulky  implikujúce predajnosť a komodifikáciu žien.  Každodenne uverejňovaná inzercia na 
sexuálne služby,  hodnotenie  ženských tiel odtrhnutých od ich osobností, ponuka  pozadí  do 
mobilných telefónov s vyobrazením nahých ženských tiel, je každodennou realitou, ktorú 
konzumuje každodenne minimálne milión Slovákov a Sloveniek.  

http://www.expres.sk/vysielanie/82/relacia/andrej-a-jeho-macicky.html
http://www.expres.sk/vysielanie/82/relacia/andrej-a-jeho-macicky.html
http://www.expres.sk/vysielanie/82/relacia/andrej-a-jeho-macicky.html
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Zdroj: Nový Čas, 27.11. 2009                                                                    Zdroj: Plus  jeden  deň, 10. 12. 2009 

 

Zdroj: Nový Čas, 2. 2009 

 

Zdroj: www.topky.sk 

Osobitným  príkladom  mediálneho sexizmu a násilia  sú videohry a počítačové hry propagované 
aj tlačovými a inými médiami.  Hoci hranie  počítačových hier má aj svoje pozitíva (napr. 
vytváranie pozitívneho vzťahu k informačným technológiám), odborníci upozorňujú na 
glorifikáciu a nadmerne zobrazovanie násilia.  Príkladom je  napr.  akčná strieľačka typu „Left for 
death, ktorej distribúcia bola v niektorých krajinách pre vysokú mieru násilia zakázaná.  

http://www.topky.sk/
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Zdroj: Sme/9.12.2009, http://hry.sme.sk/c/5147085/left-4-dead-2-oko-za-oko-prst-za-prst--redir.html  

V tejto súvislosti až smiešne pôsobí  doteraz zavedená regulácia opatrením, podľa ktorého  
originálne videohry a PC hry majú byť označené  nálepkou nevhodnosti pre mládež do 18 rokov, 
či  sprístupnenie cez internet len cez „odkliknutie“ že užívateľ má viac ako 18 rokov. Propagácia 
tvrdej maskulinity a jej pripodobnenej feminity  sú často sprevádzané aj sexizmami 
a znevažovaním žien.  

KATEGÓRIA MÉDIA:  Internetové  médium ŽÁNER: článok 

NÁZOV MÉDIA: www.sme.sk  
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 26/11/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muž/redaktor 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Znevažovanie žien 
a propagácia ich 

poddajnosti a 
použiteľnosti 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Článok obsahujúci recenziu počítačovej hry 
„simulátora zoznamovania“, v ktorej  
virtuálna ruka umožňuje  ohmatávať ženské 
telo. Článok je doplnený aktívnym odkazom 
na demo hry, kde je  sporo odeté ženské telo 
zobrazované ako predmet sexuálnej túžby 
s možnosťou ponižujúceho zneužitia. Autor 
článku síce naznačuje  odsúdenie autorov 
počítačového simulátora (šialení Japonci), 
napriek tomu opisovaním  možností 
(brutálne naťahovanie tváre, strkanie prstov 
do nosa, siahanie na prsia)  a sprístupnením 
dema hry umožňuje jeho šírenie 
a propagáciu.  

Šialení Japonci: ohmatávanie virtuálnej priateľky 
http://hry.sme.sk/c/512
6664/sialeni-japonci-
ohmatavanie-virtualnej-
priatelky.html 
  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  1. Priame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah  

Na tomto mieste chceme upozorniť na výrazný sexistický a mizogýnny charakter diskusných 
príspevkov, ktoré sa zväčša pri výsostne maskulínnom, alebo ženy podporujúcom mediálnom 
výstupe objavujú.  Osobitne pri zverejnení  vyššie uvedeného článku o virtuálnom simulátore sa 
objavili nasledovné diskusné príspevky: „na toto som čakal, konečne môžem povedať žene, nech 
si  začne baliť kufre“; „je to smiešne, odkedy majú Japonky také veľké...? A spravili jej ich poriadne 
ovisnuté, ako po 4 deckách“; „hehe, môže to dopadnúť aj tak, že heckeri dokážu na to 
najzaujímavejšie miesto nainštalovať virtuálne strúhatko na ceruzky, alebo drvič odpadu“. 

Vulgaritou, podnecovaním k násiliu a rasizmom upozornili diskusné fóra , ale aj  sociálne siete už 
vo viacerých prípadoch. Anonymnosť a beztrestnosť tu uvoľňujú agresivitu, často sprevádzanú 

http://hry.sme.sk/c/5147085/left-4-dead-2-oko-za-oko-prst-za-prst--redir.html
http://www.sme.sk/
http://hry.sme.sk/c/5126664/sialeni-japonci-ohmatavanie-virtualnej-priatelky.html
http://hry.sme.sk/c/5126664/sialeni-japonci-ohmatavanie-virtualnej-priatelky.html
http://hry.sme.sk/c/5126664/sialeni-japonci-ohmatavanie-virtualnej-priatelky.html
http://hry.sme.sk/c/5126664/sialeni-japonci-ohmatavanie-virtualnej-priatelky.html
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aj sexizmami a mizogýnnymi narážkami. Tu sa častokrát  naplno prejavia skutočné postoje 
a názory ľudí, napr. aj na politiku rodovej rovnosti, ktoré inak vo výskumoch verejnej mienky sú 
obalené politickou korektnosťou, resp.  ľudia odpovedajú ako sa patrí. Treba povedať, že 
v internetových diskusiách,  inak na veľmi nízkej úrovni, sa objavujú aj hlasy, ktoré odmietajú 
vulgárnosť a sexizmy a stavajú sa na obranu žien.  

Osobitým prípadom propagácie násilia a sexizmu sú prejavy  futbalových fanúšikov na 
štadiónoch. Ide zatiaľ o beztrestné  znevažovanie žien vo verejnom priestore, ktoré prispieva 
k celkovej tolerancii násilia a diskriminácii žien. Rasizmu, nacionalizmu a homofóbia sú často 
sprevádzané mizogýniou a znevažovaním žien v intenciách tradičnej tvrdej maskulinity.  

KATEGÓRIA 
MÉDIA: 

verejnosť ŽÁNER: Kreslený transparent  

NÁZOV MÉDIA: verejnosť 
SUBJEKT 
ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Organizátori futbalového zápasu 

DÁTUM 
ZVEREJNENIA: 

25/10/2009 

AUTOR/KA 
MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia
): 

Fanúšikova ultras  Slovana 

DÔVOD 
ZÁZNAMU: 

Hrubé 
znevažovanie 

žien, propagácia 
násilia  

PRÍPAD 
PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

„Spája sa najmä s chorálom 
bratislavského Slovana „Jebať 
Trnavu, (tú kurvu)“. V nedávnych 
derby zápasoch, aj v jarnej časti 
sezóny 2008/2009 či jesennej časti 
sezóny 2009/2010 sa na Tehelnom 
poli objavil kreslený transparent s 
textom „Jebať Trnavu“, na ktorom 
bol nakreslený erotický akt, pri 
ktorom muž (v klubových farbách 
Slovana) má sporo odetú ženu (v 
klubových farbách Spartaka 
Trnava) prehnutú cez koleno. Kým 
8. apríla 200961 ho podľa 
pozorovateľa LPR ultras Slovana 
vystavili len na niekoľko minút na 
svojom mieste pod Novou 
tribúnou, 25. októbra 200962 ho 
bez problémov vyvesili v sektore 
pod svetelnou tabuľou so skóre, 
kde sa nachádzal väčšinu zápasu 
bez zakročenia usporiadateľa 
zápasu.“22 

 
 
Ľudia proti rasizmu/OSF:  
Správa o prejavoch rasizmu, antisemitizmu, nacionalizmu, 
neonacizmu a ďalších typoch intolerancie na futbalových štadiónoch 
2008 a 2009,s. 63 
http://www.belasaslachta.sk/galeria/galeria.php?album=slovan_tt_j
esen09 
  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  1. Priame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah  

 

 

                                                             
22 http://www.belasaslachta.sk/galeria/galeria.php?album=slovan_tt_jesen09  

 

http://www.belasaslachta.sk/galeria/galeria.php?album=slovan_tt_jesen09
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TYP MÉDIA: Texty piesní/hudba  ŽÁNER: Hip-hop 

NÁZOV MÉDIA: Album Král 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

EMI 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 11/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

muž 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Mizogýnia a vulgarita  
tradičnej tvrdej 

maskulinity ako  súčasť 
kultúry násilia a  

patriarchátu 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Patrik Vrbovský alias  Rytmus, samozvaný kráľ 
slovenského hip-hopu,  vydal svoj tretí 
samostatný album so zvyčajnou dávkou 
vulgarizmov, sexizmov a tentoraz aj výrazných 
mizogýnnych postojov. Osobitne v piesni 
„Zlatokopky“ vulgárne napáda ženy. Vo 
vidoeoklipe  „Všetkým sa nezavďačíš“  
opakovane  sa objavuje sexuálne gesto.   
Sexismus  a rodovo-tradičné zobrazovanie žien 
a mužov  hip-hopovej scény  (nielen slovenskej) 
je  súčasťou udržiavania tzv. „legitímnosti“ 
verbálnych a fyzických násilníckych prejavov. 
Zároveň reprodukuje tradičnú tvrdú mužskosť 
s falošným zdaním „spravodlivého rozhorčenia“ 
a podnecuje k násiliu.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=EBf053Vxbp4  
http://www.youtube.com/watch?v=brdaKtnXtPI  
Text piesne „Zlatokopky“ 
„Prišla si z vyj.....nej dediny“; „ že ste ku...“; úplné p..e“; ... 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  1. Priame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah  

Súčasťou  nielen bulvárnych médií je mediálne šírenie a neustále reprodukovanie tradičnej 
feminity, t. j. kultu krásy nastaveného podľa maskulínnych princípov ( napr. veľké prsia), ktoré 
implikujú disponibilitu žien pre mužov, alebo  ich  predajnosť  cez  objektivizáciu a sexualizáciu 
ženských tiel.  Tradičná rodovo stereotypná feminita, častokrát  aj samotnými ženami 
nereflektovaná a vnímavá ako im  vlastná a prirodzená,  je v širšom kontexte súčasťou udržovania 
rodových mocenských vzťahov.  

TYP MÉDIA: printové ŽÁNER: článok 

NÁZOV MÉDIA: Nový čas zdravie  
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Ringier. a. s. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 12/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Žena/redaktorka 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Obsah propagujúci 
disponibilitu 

a poddajnosť ženských 
tiel patriarchálnym 

predstavám feminity 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

http://www.youtube.com/watch?v=EBf053Vxbp4
http://www.youtube.com/watch?v=brdaKtnXtPI
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Článok propaguje zákrok na zväčšenie ženských 
pŕs.  Estetické operácie  sú súčasťou   praktík  
patriarchálne nastavenej kultúry. Ženám sa 
vnucuje mediálne šírený obraz tradičnej  
feminity a spôsobuje reálne ale aj fiktívne nízke 
sebavedomie žien, ktoré tomuto obrazu 
nezodpovedajú. Prispôsobovanie ženských tiel 
predstavám mužov implikuje ich použiteľnosť 
a podriadenosť mužom ako súčasť udržiavania 
nerovných mocenských vzťahov medzi mužmi 
a ženami, ktoré sú širším spoločenským 
kontextom výskytu a reprodukcie rodovo-
podmieneného násilia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  3. Udržiavanie nepriaznivého status quo 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 2. Subtílne  rodovo stereotypný obsah 

Negatívnych príkladov je o mnoho viac, zamerali sme sa iba na  ich základne typy – modusy. Ich 
kumulatívny dopad je spôsobovaný  ich každodennosťou a „normálnosťou“, bez toho  aby boli 
reflektované regulačnými úradmi.  Feministické mediálne štúdiá identifikujú dva druhy publika:  
ženy a mužov, ktorí takéto obsahy identifikovali ako  nepriateľské a ponižujúce voči ženám 
a odmietajú ich, napr. aj bojkotom daných médií.  Iným druhom  publika sú ženy a muži, ktoré  
takéto obsahy považujú za normalitu a nechávajú sa  permanentne manipulovať mediálnou 
pseudorealitou. 23 

 

2.2. POZITÍVNE PRÍPADY  

V roku 2009 boli zaznamenané aj pozitívne prípady informovania o NPŽ. Vo väčšine prípadov 
ide o zachytenie aj širších okolností násilia,  upozornenie na jeho celospoločenský ľudsko-
právny  kontext, doplnenie štatistikami či odvolávanie sa na relevantné verejno-právne 
dokumenty. Príkladov je viac ako uvádzame,  v porovnaní s negatívnymi príkladmi sú však 
v menšine. Zameriavame sa opäť iba na  určité typy príkladov, ktoré tvoria vzory  mediálneho 
pokrytia problematiky násilia páchaného na ženách napĺňajúce svoju  preventívnu úlohu. 

TYP MÉDIA: Tlačené ŽÁNER: reportáž 

NÁZOV MÉDIA: Sme 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press. a.s. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 28.2. 2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muž+ žena/redaktori  

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Informovanie o prípade 
partnerského násilia 
a vyvolanie aktívnej 

pomoci ľudí 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

                                                             
23 Viac pozri diskusiu a záver (Vochocová, L., 2008) 



41 
 

Reportáž  opisuje prípad  týranie ženy a jej detí 
a detailmi o spôsoboch týrania vyvracia viaceré 
mýty o prípadoch NPŽ, napr. že žena môže 
hocikedy odísť (nemohla, lebo ju zamykal), mala 
s násilníkom  dobrovoľne deti ( nemala, lebo ju 
znásilnil) a pod.  Čitatelia a čitateľky sa 
dozvedajú o širších okolnostiach prípadu, o jeho 
cykloch, reakcii okolia. Reportáž navyše 
vyvoláva reakciu ľudí, ktorí chcú pomôcť a aj 
reálne pomôžu.   Daný príklad je pozitívnou 
ukážkou toho, akú moc môže mať 
medializovanie prípadov NPŽ. Situácia ženy a jej 
detí sa reálne zlepšila.  

 
http://www.sme.sk/c/4323761/zdochni-mne-je-to-
jedno.html  
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  4. Obsah správy  je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Presadzovanie nulovej tolerancie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI:  4. Rodovo- citlivý obsah 

 

TYP MÉDIA: tlačené ŽÁNER: správa 

NÁZOV MÉDIA: Sme 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press, a.s. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 15/03/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

TASR 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Informovanie 

o zámeroch politiky 
v oblasti  NPŽ 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Článok informuje o Národnom akčnom  pláne 
pre prevenciu a elimináciu NPŽ, ktorý  bol 
predložený na pripomienkové konanie. 
Informuje o zámeroch plánu a cituje z neho aj 
aktuálne štatistické údaje z rezortu polície. 
Zároveň  spomína aj úlohu médií v tejto oblasti 
a medzinárodné dohovory, ktoré NPŽ definujú 
a zaväzujú SR  plneniu  záväzkov v tejto oblasti. 
Článok bol uverejnený pod rubrikou „Žena.sme“, 
ktorá síce  neodôvodnene segreguje správy, 
ktoré sú určené pre všetkých  občanov 
a občianky SR. Paradoxom zostáva, že  
podrubrika správy, kde bola správa uverejnená 
je „láska, vzťahy, sex“, čo v kontexte násilia 
páchaného mužmi na ženách vyznieva viac než 
ironicky.  

Týraným ženám by 

malo pomôcť spoločné 

bývanie 
http://zena.sme.sk/c/4349573/tyranym-zenam-by-
malo-pomoct-spolocne-byvanie.html  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 4. Obsah správy je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Správa presadzuje nulovú toleranciu násilia 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: : 4. Rodovo citlivá správa 

 

TYP MÉDIA: Printové/internetové ŽÁNER: článok 

NÁZOV MÉDIA: Emma 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Spoločnosť 7 PLUS 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 13/08/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Žena 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Obsah informuje 

o možnosti pomoci   
prevencie sexuálneho 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

http://www.sme.sk/c/4323761/zdochni-mne-je-to-jedno.html
http://www.sme.sk/c/4323761/zdochni-mne-je-to-jedno.html
http://zena.sme.sk/c/4349573/tyranym-zenam-by-malo-pomoct-spolocne-byvanie.html
http://zena.sme.sk/c/4349573/tyranym-zenam-by-malo-pomoct-spolocne-byvanie.html
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obťažovania na 
pracovisku ako formy 

diskriminácie a rodovo-
podmieneného násilia  

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Článok informuje o diskriminácii žien  na 
pracovisku, sexuálnom obťažovaní a základných 
pravidlách ako ho odmietnuť. K téme sa 
vyjadruje právnička zo NSĽP a podáva 
fundované rady podložené vierohodnými 
údajmi  štátnej inštitúcie.   Sexuálne obťažovanie 
sa často opomína ako jedna z foriem násilia na 
ženách, resp. ako  forma rodovo-podmieneného 
násilia.  Pritom skúsenosti s aspoň jedným 
prejavom má veľmi veľa žien,  medializované sú 
však iba prípady opakovaného a hrubého 
sexuálneho obťažovania hraničiace so 
sexuálnym násilím.  

Spolu to vyhráme. 

 
http://emma.pluska.sk/emma/clanky/kariera-a-
peniaze/uspesne-zeny/spolu-to-vyhrame.html  
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 4. Obsah správy je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Presadzuje nulovú toleranciu k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 4. Rodovo citlivá správa 

 

TYP MÉDIA: tlačené ŽÁNER: článok 

NÁZOV MÉDIA: Sme 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press, a.s. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 30/10/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Žena/redaktorka 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Upozorňuje na  
porušovanie práv ľudí 

pracujúcich v sexbiznise 
a na ich ohrozenie 

násilím. 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Článok Dagmar Gúrovej informuje o pouličnom 
sexbiznise a upozorňuje na nebezpečných 
zákazníkov, ktorí napádajú a nútia 
k nedobrovoľnému sexu. Navyše poukazuje na 
upieranie ich práv na ochranu políciou. Zároveň 
informuje o organizáciách pomáhajúcich ženám 
pracujúcim v sexbiznise. Medializuje prípad 
branie rukojemníčky litovským kamionistom 

„Až 16 z dvadsiatich ľudí zo sexbiznisu v prieskume 
potvrdilo, že v priebehu roka ich zákazníci nútili 
k nedobrovoľnému sexu.“ 
„Mnohí si myslia, že ak niekto predáva sex, tak ho 
možno znásilniť“. 
„Polícia nepostihuje ponúkanie plateného sexu. 
Zasahuje, ak pri tom niekoho napadnú“. 
„Polícia tu nie je preto, aby takéto ženy chránila. Musia 
si uvedomiť riziko, do ktorého idú“ – policajný hovorca 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:4. Obsah správy je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Správa presadzuje nulovú toleranciu násilia 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: : 4. Rodovo citlivá správa 

 

TYP MÉDIA: printové ŽÁNER: správa 

NÁZOV MÉDIA: Sme 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press, a.s. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 09/03/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

TASR 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Pozitívne informovanie 
o pomoci občanov- 
mužov  polícií pri 
prepadnutí ženy 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

http://emma.pluska.sk/emma/clanky/kariera-a-peniaze/uspesne-zeny/spolu-to-vyhrame.html
http://emma.pluska.sk/emma/clanky/kariera-a-peniaze/uspesne-zeny/spolu-to-vyhrame.html
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Článok informuje o pomoci pri chytení násilníka 
zo strany dvoch mužov a ich následnom 
odmenení políciou.  Stručne informuje aj 
o forme násilia – prepadnutia ženy.  Jadrom 
správy  je síce  pomoc  mužov polícii 
a nezaoberania sa prepadnutiami žien, ale  
článok svojím obsahom podnecuje k spolupráci 
s políciou pri podobných prípadoch.  

„Polícia ocenila Trnavčanov, ktorí chytili nebezpečného 
násilníka“.  
„Muži boli ocenení za to, že keď počuli volanie obete 
lúpeže o pomoc, pustili sa za násilníkom. Bol ním 30-
ročný muž z okresu Piešťany, ktorý prepadol predavačku 
a udrel ku poriskom od sekery do hlavy.“ 
 
 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:4. Obsah správy je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Správa presadzuje nulovú toleranciu násilia 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: : 4. Rodovo citlivá správa 

Nepriame pôsobenie médií  v prevencii NPŽ podporou rodovej rovnosti môže mať rôzne 
podoby. Najúčinnejšie sú mediálne výstupy, ktoré priamo upozorňujú na rodové nerovnosti 
a diskrimináciu žien, alebo jednoducho dodržiavajú rodovo korektný jazyk. Pozitívne je aj 
odmietanie mizogýnnych a sexistických prejavov voči ženám.  

TYP MÉDIA: printové ŽÁNER: správa 

NÁZOV MÉDIA: Sme 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press, a.s.  

DÁTUM ZVEREJNENIA: 2.1.2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

TASR 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Príklad použitia  rodovo- 
citlivého jazyka ako 

dôležitú súčasť podpory 
rodovej rovnosti 

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Článok  informuje o predpokladanom dianí 
v roku 2009, na čo využíva odborné vyjadrenia 
dvoch sociologičiek.   Už titulok rodovo korektne 
označuje obe expertky podstatným menom 
v ženskom rode, teda  ženských lexikálny  
rodom.  Podobné korektné označenia sa 
vyskytujú v denníku   Sme opakovane (napr. 
http://www.sme.sk/c/4387909/psychologicka-
sikana-na-skolach-sa-stala-modou.html).  
Využívanie  ženského lexikálneho rodu je 
dôležitým prvkom  prezentácie žien ako 
profesionálok a nie ich zneviditeľňovania  
generickým maskulínom.    

Sociologičky: Rok 2009 

bude bohatý na verejné 

témy 
http://www.sme.sk/c/4246454/sociologicky-rok-
2009-bude-bohaty-na-verejne-
temy.html#ixzz0vRCEWJVB 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:4. Obsah správy je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Správa presadzuje nulovú toleranciu násilia 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: : 4. Rodovo citlivá správa 

 

TYP MÉDIA: Tlačené ŽÁNER: komentár 

NÁZOV MÉDIA: Pravda 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Perex. a.s. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 27.10.2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muž/komentátor 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Odsúdenie 
neopodstatneného 

mizogýnneho 
obviňovania žien  

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Komentár Máriusa Kopcsaya reaguje na výroky 
rektora  Trenčianskej univerzity , ktorý  

„Na vine sú ženy“.  
Táto fakulta má problémy s tým, že je tam 85% žien, 

http://www.sme.sk/c/4387909/psychologicka-sikana-na-skolach-sa-stala-modou.html
http://www.sme.sk/c/4387909/psychologicka-sikana-na-skolach-sa-stala-modou.html
http://www.sme.sk/c/4246454/sociologicky-rok-2009-bude-bohaty-na-verejne-temy.html#ixzz0vRCEWJVB
http://www.sme.sk/c/4246454/sociologicky-rok-2009-bude-bohaty-na-verejne-temy.html#ixzz0vRCEWJVB
http://www.sme.sk/c/4246454/sociologicky-rok-2009-bude-bohaty-na-verejne-temy.html#ixzz0vRCEWJVB
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neoprávnené prideľovanie diplomov dáva za 
vinu  ženám pracujúcim na univerzite. Redaktor 
identifikuje výroky ako nekorektné voči ženám, 
čím prispieva k rodovo-citlivému charakteru 
správy. Autor – muž takéhoto článku je 
významný aj z hľadiska stránenia žien 
a podpory rodovej rovnosti zo strany mužov.  

hromada je  rozvedených a riešia si svoje vnútorné 
problémy“ rektor univerzity.  
... absurdné a voči ženám vrcholne nekorektné 
výhovorky“... 
„Treba veriť, že sa Mikolaj postaví k problému ako 
chlap...“ 
 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  4. Obsah správy  je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Presadzovanie nulovej tolerancie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI:  4. Rodovo- citlivý obsah 

 

TYP MÉDIA: Tlačené ŽÁNER: správa 

NÁZOV MÉDIA: Sme 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Petit Press, a.s.  

DÁTUM ZVEREJNENIA: 10.5. 2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 
VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

TASR 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Príklad informovania 
o problematike rodovej 

rovnosti ako  
predpokladu znižovania 

výskytu rodovo- 
podmieneného násilia na 

ženách  

PRÍPAD PREDMETOM  
SŤAŽNOSTI REGULAČNÝCH 
ORGÁNOV 

- 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Článok informuje o nízkom zastúpení 
slovenských žien vo vláde,   v Národnej rade 
a ostatných dôležitých  pozíciách verejnej sféry. 
Informácie sú prevzaté z TASR a celkovo sa 
opierajú o správu o dodržiavaní ľudských práv 
SNSĽP, pričom  sa spomína aj  politika rodovej 
rovnosti, práve prijímaná stratégia rodovej 
rovnosti a iné významné inštitúcie.  
Poskytovanie informácií  o problematikách 
rodovej rovnosti je dôležitou súčasťou 
prevencie NPŽ.  

„Slovenská republika je ako členská krajina Európskej 
únie viazaná rešpektovaním princípu rovnosti pohlaví 
pri tvorbe všetkých politík. Zvyšovanie podielu žien na 
správe vecí verejných je jedným z opatrení, ktorými sa 
má rovnoprávnosť v rámci rodových schém "muž a žena" 
zabezpečiť (....) S týmto cieľom bola koncom roka 2007 
zriadená Rada vlády SR pre rodovú rovnosť, ktorá okrem 
iného prerokovala a schválila Národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na roky 2009 2013.“  

http://www.sme.sk/c/4835647/slovensko-je-medzi-
poslednymi-v-zastupeni-zien-vo-vlade.html  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  4. Obsah správy  je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Presadzovanie nulovej tolerancie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI:  4. Rodovo- citlivý obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sme.sk/c/4835647/slovensko-je-medzi-poslednymi-v-zastupeni-zien-vo-vlade.html
http://www.sme.sk/c/4835647/slovensko-je-medzi-poslednymi-v-zastupeni-zien-vo-vlade.html
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3. MONITORING REKLAMY A PRODUKTOV MARKETINGOVEJ  KOMUNIKÁCIE  

Monitoring reklamy a produktov marketingovej komunikácie  má podobné charakteristiky ako 
prípadový monitoring médií. Analytickou jednotkou je tu však výstup reklamnej alebo 
marketingovej produkcie. Aj v tomto prípade vychádzame z nastavenej metodiky monitoringu. 24 

Sledované parametre na zhodnotenie reklamných produktov vychádzajú zo zákona o reklame 
a najmä  jej zásady, že „reklama nesmie obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť,  ... 
ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia,....“ ( Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3). Vychádzajú zo zásad spoločensky zodpovednej 
reklamy, medzi ktoré patrí aj nediskriminácia, neurážanie,  neznižovanie dôstojnosti 
a uplatňovanie rodovej  perspektívy. V  podstate sledujú princípy  etických zásad reklamnej  
praxe s dôrazom na dodržiavanie  rodovo – citlivého prístupu a uplatňovanie rodovej 
perspektívy ako integrálnej súčasti etických zásad reklamy.  Pri pomíname zásady  Rezolúcia 
o diskriminácii žien v reklame Európskeho parlamentu A4-0258/1997 záväzné aj pre slovenský 
mediálny trh: 
 rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a  implementácie rovnosti medzi pohlaviami , 
 prispievať k  žiaducej zmene postojov na dosiahnutie rovnosti, 
 odmietanie komerčného rozširovania obrazov žien znižujúcich dôstojnosť žien a lebo 

rovnosť s  mužským pohlavím, 
 odmietanie sexistických stereotypov v obsahu, obrazoch a jazyku reklamy, 
 upustiť od potupovania žien ako sexuálnych objektov  pre mužov cez technické prostriedky 

a od vizuálnych  reprezentácii ako redukovanie ženskej roly na externú krásu a sexuálne 
využitie, 

 zdôrazniť dôležitosť žien v  spoločnosti, v  práci, v rodine a vo verejnom živote, 
 vyzýva opäť k  vyrovnanej participácii žien a mužov v produkcii a na rozhodovacej úrovni 

reklamného priemyslu a médií. 
Pridávame  ešte dve ďalšie zásady z samoregulačných mechanizmov  z  oblasti reklamy: 
 nepoužívať estetické sugescie, ktoré by nepriamo vyvolávali dojmy a  postoje vedúce  

k sociálnej exklúzii, netolerancii, rasizmu a sexizmu,25  
 humor a umelecké objekty a historický kontext môžu byť pozitívne súčasti reklamy, avšak 

tieto prvky by nemali slúžiť ako dôvod k  stereotypnému znázorňovaniu žien a mužov 
a správania, ktoré je neakceptovateľné . 26   

Kombináciou  zásah spoločensky zodpovednej reklamy a  rodovo špecifickej perspektívy sme 
sformulovali nasledovné   rámcové kvalitatívne parametre: 

PARAMETER POPIS 

Autorita 
Reklama usiluje o rovnomernú prezentáciu žien a mužov v pozícii autority 
a expertízy, či už je to voice -over alebo  priama prezentácia  žien a mužov  
v reklame. Sprievodné slová nečíta mužský hlas.  

Sexualizácia 

Reklama sa vyvarováva nepatričného využívan ia sexuality žien a mužov. 
Sexualizáciou sa tu myslí správanie, ktoré vedie k sexuálnemu uspokojovaniu 
druhých. Ak sú sexuálne prvky pre daný produkt alebo pre kreatívne 
spracovanie relevantné, sú  použité s citom a rešpektom. Osoby (ženy, muži, 
deti) v reklame  nie sú primárne vykreslené cez svoj sexuálny charakter. 
Dospelé ženy nie sú zobrazované ako deti a zároveň im nie je pripisovaná 
sexuálna charakteristika dospelých žien. Sociálna a sexuálna interakcia 
znázorňuje ženy a  mužov ako rovnocenných partnerov a neposilňuje 

                                                             
24 Holubová, B., 2009, http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Metodika.pdf, s. 77- 80 
25 Odporúčanie pri vyhodnocovaní reklám, Kanada, v P. Kubáková, P.,  Wennerholm – Čáslavská, T., 2009  
26 Portrayal of Gender. Report on Advertising Self, Regulation Across Europe, 2008, v P. Kubáková, P.,  Wennerholm – Čáslavská, T., 
2009 

 

http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Metodika.pdf
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stereotypné vnímanie, ako napríklad mužskú nadvládu a ženskú podriadenosť. 
Reklama nepoužíva ženské telá alebo ich častí pokiaľ nemajú žiadnu spojitosť 
s propagovaným tovarom, inak ide o sexuálne vykorisťovanie.  Reklama 
neznázorňuje ženy ako sexuálne koristi a objekty sexuálnej túžby pre mužov 
ani pre nikoho iného. Ženy v reklame (ale an muži) nevystupujú sporo odeté ( 
napr. v spodnej bielizni, v plavkách), ako to nie je pre reklamu podstatné. 
Neoznačuje sexuálne obťažovanie za normálne správanie. Produktom nesmú 
byť prisudzované rodovo stereotypné charakteristiky. 

Rodová 
stereotypizácia  

Ženy  v reklame nevystupujú alebo nie sú stereotypne spájané s rolou  
manželiek a matiek, domácich paní,  krásavíc, odborníčok na  milostné a citové 
vzťahy. Nevystupujú v reklame na skrášľovacie, kozmetické, čistiace, odevné , 
zdravotné alebo chudnúce prostriedky. Nevystupujú v profesijne 
podriadených pozíciách sekretárok, asistentiek, ošetrovateliek.  
Muži  nie sú  stereotypne spájaní  s fyzikou silou a autoritou, výlučne ako 
slobodní dobrodruhovia a sexuálne aktívne osoby, odborníci a profesionáli, 
dobyvateľ, bojovník, svalovec a narcista. 

Násilie 

Ženy ani muži nie sú znárodňovaní v nadriadenej pozícii voči druhému 
pohlaviu, alebo v závislej pozícii.  Reklama nepoužíva obrazy násilia (otvorene 
ani s narážkami), pričom násilím sa rozumie fyzické, sexuálne, psychické, 
sociálne a ekonomické násilie. Reklama neglorifikuje násilie a nelegitimizuje 
násilie ako normálny spôsob riešenia sporov a konfliktov.  Reklama nepoužíva 
obrazy používania sily z získaniu dominancie. Ženy nie sú zobrazované ako 
obete (neviktimizuje ich) a muži ako násilníci (nekriminalizuje mužov), ak to 
nie je podstatou reklamy.  

Diverzita 

Reklama znázorňuje ženy a mužov v širokej škále rozmanitosti a zároveň 
zapojených do rôznych aktivít v domácnosti aj mimo nej. Zdôrazňuje ženy 
participujúce v rôznych profesiách a zastávajúcich významné verejné pozície, 
ako aj mužov participujúcich v rolách starostlivosti o druhých a citlivých otcov 
svojich detí. Zdôrazňuje diverzitu  rodinných  modelov (lesbické a gejské 
rodiny, viacgeneračné rodiny, náhradné rodiny, jednorodičovské rodiny 
a pod.). Diverzita je zjavná aj čo do rôzneho veku (starších ľudí, najmä ženy), 
vzhľadu  (vymykajúcich sa univerzálnej  kráse a priemernosti) a pôvodu žien 
a mužov zobrazovaných a vystupujúcich v reklame.  

Jazyk 
Reklama používa rodovo citlivý jazyk, neexkluduje ženy či mužov, neponižuje 
ich, nedefinuje ženy cez  ich osobný vzťah a rodinný status, mužov 
nekriminalizuje. 

V nasledujúcej analýze sme sa zamerali iba na reklamy, kampane a marketingové produkty, 
ktoré boli  publikované v slovenských médiách.  Neuvádzame zahraničné  mediálne kampane, 
hoci cez internetové portály či vysielanie zahraničných televízií je ich  šírenie,  dostupnosť 
a pôsobenie aj na Slovensku viac než  isté. 

 

3.1. NEGATÍVNE PRÍPADY  

 

TYP MÉDIA/ 
REKLAMY 

 Internetová reklama PRODUKTY A SLUŽBY: Reklama na IQ test 

NÁZOV MÉDIA: Rádio Expres ZADÁVATEĽ:  Etarget 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 11-12/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Diskriminácia na základe 
pohlavia, zneužitie ženského 

tela a sexuality na 
propagáciu produktu, ktorý 

s propagovanou službou 
vôbec nesúvisí 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 
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Internetová reklama na test inteligencie 
propagovaná zobrazením ženy so sexuálnym 
podtextom nemajúca žiadnu spojitosť 
s propagovaným tovarom. Reklama znázorňuje 
ženy ako objekty sexuálne túžby, objektivizuje 
ženské telo.  Implikuje poddajnosť 
a použiteľnosť ženského tela.  
 

 
Nudíš sa? Skús IQ Test 
Otestujte svoju inteligenciu v 
spoľahlivom a overenom IQ teste. 
IQ-Attack.sk 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah  

 

TYP MÉDIA: 
Inzercia v printoch, TV 

spoty, rozhlas 
PRODUKTY A SLUŽBY: 

Kampaň na propagáciu 
televíznej relácie Krimi 
Noviny 

NÁZOV MÉDIA: TV JOJ 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

MAC TV s.r.o. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 05/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Propagácia násilia  
a stereotypná 
reprezentácia mužov ako 
násilníkov a 
kriminálnikov 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

Áno/  negatívny nález 
Evid. č. 50(05-03) 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Kampaň  na krimi noviny sa svojou  expresivitou 
snaží presadiť vo vysielacom čase, ktorý je už 
dlhodobo obsadený konkurenciou. Využíva na to 
stereotypné ikony  násilníckych  mužov 
a kriminálnikov.  Súčasťou kampane je aj 
obrázok ženy – političky bez tváre, ktoré majú 
byť tiež súčasťou vysielania krimi novín. 

 

 
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/joj-ma-v-novej-
kampani-zakrvaveneho-maesiara-aj-cez-neho-promuje-
krimi-noviny-video-.html 
 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 2. Mýtizujúci a nepravdivý obsah 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný mediálny produkt 

 

 

http://sk.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=1&hh=QMlcGbmIOPmFmjwgOTygOPkRnjwiDTwMOMlEXf0fSMlQxLJfkMlQnjyzJcmYDT0iJN5I0MlUnfmEGT0E0MwE2Y3iJfwYDNmdOM5MxNhdJM1c0N2QmYhhONlsmj1iJNwU0Nyz0dmEDMwYOMlYxfyfSMwAJNWzDcmAJNlI2LmADM5EDN1iJNWzOcmM0Nwc0MWz0Y&at=1260432330&
http://sk.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=1&hh=QMlcGbmIOPmFmjwgOTygOPkRnjwiDTwMOMlEXf0fSMlQxLJfkMlQnjyzJcmYDT0iJN5I0MlUnfmEGT0E0MwE2Y3iJfwYDNmdOM5MxNhdJM1c0N2QmYhhONlsmj1iJNwU0Nyz0dmEDMwYOMlYxfyfSMwAJNWzDcmAJNlI2LmADM5EDN1iJNWzOcmM0Nwc0MWz0Y&at=1260432330&
http://sk.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=1&hh=QMlcGbmIOPmFmjwgOTygOPkRnjwiDTwMOMlEXf0fSMlQxLJfkMlQnjyzJcmYDT0iJN5I0MlUnfmEGT0E0MwE2Y3iJfwYDNmdOM5MxNhdJM1c0N2QmYhhONlsmj1iJNwU0Nyz0dmEDMwYOMlYxfyfSMwAJNWzDcmAJNlI2LmADM5EDN1iJNWzOcmM0Nwc0MWz0Y&at=1260432330&
http://sk.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=1&hh=QMlcGbmIOPmFmjwgOTygOPkRnjwiDTwMOMlEXf0fSMlQxLJfkMlQnjyzJcmYDT0iJN5I0MlUnfmEGT0E0MwE2Y3iJfwYDNmdOM5MxNhdJM1c0N2QmYhhONlsmj1iJNwU0Nyz0dmEDMwYOMlYxfyfSMwAJNWzDcmAJNlI2LmADM5EDN1iJNWzOcmM0Nwc0MWz0Y&at=1260432330&
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/joj-ma-v-novej-kampani-zakrvaveneho-maesiara-aj-cez-neho-promuje-krimi-noviny-video-.html
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/joj-ma-v-novej-kampani-zakrvaveneho-maesiara-aj-cez-neho-promuje-krimi-noviny-video-.html
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/joj-ma-v-novej-kampani-zakrvaveneho-maesiara-aj-cez-neho-promuje-krimi-noviny-video-.html
http://sk.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=1&hh=QMlcGbmIOPmFmjwgOTygOPkRnjwiDTwMOMlEXf0fSMlQxLJfkMlQnjyzJcmYDT0iJN5I0MlUnfmEGT0E0MwE2Y3iJfwYDNmdOM5MxNhdJM1c0N2QmYhhONlsmj1iJNwU0Nyz0dmEDMwYOMlYxfyfSMwAJNWzDcmAJNlI2LmADM5EDN1iJNWzOcmM0Nwc0MWz0Y&at=1260432330&
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TYP MÉDIA: 
Kinospot/internet/ 

paneurópska kampaň 
PRODUKTY A SLUŽBY: obchod 

NÁZOV kampane: Dress for the moment 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Zadávateľ New Yorker/ 
TwinFilm Group 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 03/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muž/režisér 

DÔVOD ZÁZNAMU: 

Sexismus a objektivizácia 
ženského tela 
v kombinácii 

s drastickým humorom 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

nie 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Kampaň odevnej  firmy vo svojich  reklamných 
produktoch už tradične využíva  sexizmus 
v podobe využívania mladých žien 
v  stereotypnej úlohe univerzálnych krásavíc 
predvádzajúcich dizajn odevnej firmy vrátane 
spodnej bielizne. Mladé ženy sú tu vždy  
predmetom túžby mužov a ich vojerizmu. 
Navyše sú  ženy zobrazované ako tie, ktorým sa 
ich vlastné predvádzanie a okukovanie mužmi 
páči a vzbudzuje sa dojem, že ženy sú šťastné 
a radostne využívajú mužov.  Charakteristickým 
prvkom kampaní tejto firmy je drastický čierny 
humor. Zneužívanie ženských tiel, objektivizácia 
ženského tela a sexizmu sú veľmi často 
kombinované s humorom, čím nahotu 
a sexizmus trivializujú a ospravedlňujú.  

 

 
http://medialne.etrend.sk/reklama-spravy/new-yorker-
stavil-na-cierny-humor-aj-na-slovensku-video-.html  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 1. Obsah prispievajúci k výskytu NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah 

 

TYP MÉDIA: billboard PRODUKTY A SLUŽBY: služby 

NÁZOV MÉDIA: 
Erotic shop- 

videopožičovňa 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Majiteľ sex shopu 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 01/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muž/majiteľ sex shopu 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Objektivizácia  

a sexualizácia , rodová 
stereotypizácia  

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

Áno/pozitívny 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Reklama – billboard na webstránku a 
videopožičovňu  Erotic shopu. Na billboarde 
umiestnenom na križovatke sú zobrazené dve 
mladé ženy  v erotickom spodnom prádle. 
Rada pre reklamu konštatovala porušenie 
etického kódexu pre reklamu hlavne z dôvodu 
použitého média a umiestnenia reklamy 
vzhľadom na prístup maloletých.  Odvoláva sa 
pritom na bod 1.1. II. časti kódexu, kde sa už 
hovorí o porušení  všeobecných noriem 
slušnosti a mravnosti. Majiteľ obchodu 
a zadávateľ reklamy obhajuje svoj billboard  
faktom, že vo svojom obchode predáva aj 
spodnú bielizeň, takže je v poriadku že sú ženy 
v spodnej bielizni a že erotické pomôcky  pre 
dospelých sú  bežnou formou erotiky, s ktorou 
sa maloletý stretávajú na každom kroku.  

 
- 
 
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  - 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah 

http://medialne.etrend.sk/reklama-spravy/new-yorker-stavil-na-cierny-humor-aj-na-slovensku-video-.html
http://medialne.etrend.sk/reklama-spravy/new-yorker-stavil-na-cierny-humor-aj-na-slovensku-video-.html
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 TYP MÉDIA: Outdoor /billboard PRODUKTY A SLUŽBY: služby 
NÁZOV  KAMPANE : „Milujem svoju prácu“ ZADÁVATEĽ: Infowork, spol. S.r.o. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 10/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Objektivizácia  

a sexualizácia, rodová 
stereotypizácia  

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

Áno/pozitívny 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

 
Na billboarde inzerujúcom pracovné príležitosti  
je zobrazená dvojica evokujúca sexuálny akt, 
pričom vizuál zobrazuje ženu ako predmet. V 
súvislosti s kontextom prostredia práce sa 
asociuje   úloha žien na pracovisku ako  sexuálne 
využiteľných objektov.   Arbitrážna komisia 
Rady pre reklamu rozhodla, že reklama ako je v 
rozpore s ustanoveniami časti I. bodu 3.4., časti 
II bodu 1.1. a časti II bodu 3.7. Etického kódexu 
(dňa 3.9. 2009). Jedným  z dôvodov bolo aj 
zobrazenie dvojice v polohe evokujúcej sexuálny 
kontext  bez priameho súvisu s prezentovaným 
produktom, v danom prípade ponukou 
pracovných príležitostí. Po úprave sa zadávateľ 
reklamy snažil čo  to „napraviť“ dokreslením 
prvkov evokujúcich voľnočasové aktivity, ktoré 
mali prekryť nohy ženy.  

 
Po „náprave“ 

 
http://www.strategie.sk/sk/sedy/spravy/reklama/ak-rpr-posudzovala-6-
staznosti.html  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  - 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah 

 

TYP MÉDIA: 
Internetová reklama, 

videospoty 
PRODUKTY A SLUŽBY:  tovar 

NÁZOV  KAMPANE : „Najkrajšie silikóny“ ZADÁVATEĽ:  S.N.A.I.L. s.r.o. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 10/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Znevažovanie, 

objektivizácia   ženských 
tiel  

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

Áno/pozitívny (5.10.09) 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Reklama na silikónové tmely využíva ženské 
telo  neetickým a ponižujúcim spôsobom. AK 
RPR po posúdení všetkých relevantných 
podkladov dospela hlasovaním k záveru, že 
sťažnosť je opodstatnená a predmetná kampaň 
je v rozpore s ustanovením časti II., bodu 1.3. 
Etického kódexu reklamy: „Zobrazenie ženy v 
predmetnej reklame s použitím dvojzmyselného 
významu slova „silikóny“ je degradujúce a 
nedôstojné pre ženu a nie je v širšom zmysle v 
kontexte s predmetom alebo cieľom reklamy. 
Takáto hyperbolizácia v reklame na silikónové 

 

  
 

http://www.strategie.sk/sk/sedy/spravy/reklama/ak-rpr-posudzovala-6-staznosti.html
http://www.strategie.sk/sk/sedy/spravy/reklama/ak-rpr-posudzovala-6-staznosti.html
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tmely a jej vizuálne stvárnenie je nenáležité a 
porušuje všeobecné normy slušnosti.“  
S internetovou reklamou bola spojená aj súťaž 
o 15 fliaš alkoholu za  poslané fotografie. Hoci 
negatívny kauzálny  vplyv   ponižujúceho 
a sexistického zobrazovania žien v médiách na 
výskyt násilia  na ženách nebol zatiaľ  
signifikantne potvrdený, vplyv na  zneužívanie 
žien v reklame a marketingu na komerčné účely 
určite má.  Dôkazom toho je aj táto reklamná 
kampaň.  
 

 
 
http://www.najkrajsiesilikony.sk/  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  - 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah 

 

TYP MÉDIA: billboard PRODUKTY A SLUŽBY:  tovar 

NÁZOV  KAMPANE : 
„Keď parapeta, tak 

VAŠA“ 
ZADÁVATEĽ: VAŠA, s.r.o. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 10/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Znevažovanie, 

objektivizácia   ženských 
tiel  

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

Áno/pozitívny (3.12.09) 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Zobrazenie ženy v predmetnej reklame nie je ani 
v širšom kontexte spojené s predmetom a 
cieľom reklamy a je samoúčelné. Ide o klasické  
neužívanie ženského tela  na propagáciu tovaru, 
teda o komercionalizáciu ženského tela  a jeho 
komodifikáciu.  Zadávateľ reklamy je predajcom 
parapiet a držiteľom rôznych certifikátov, napr. 
aj manažérska kvality. Ich vízia je  byť 
spoľahlivým a serióznym partnerom pre svojich 
zákazníkov (zdroj: webstránka firmy).  
V súvislosti so sexistickou reklamou vyznievajú  
ocenia ako aj podnikateľská vízia ako  zlý vtip.  
Možné sankcie, alebo samoregulačné opatrenia  
napr. obchodnej komory, môžu  smerovať 
k odobratiu  manažérskych certifikátov.  Takéto 
možnosti sa však na Slovensku zatiaľ 
nevyužívajú. 

 
  
- 
 
  

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  - 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah 

 

TYP MÉDIA: Billboardová reklama PRODUKTY A SLUŽBY:  tovar 

NÁZOV  KAMPANE : 
Z našich cien padnete na 

zadok 
ZADÁVATEĽ: OKAY Slovakia, s.r.o. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 11/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Znevažovanie, 

objektivizácia   ženských 
tiel  

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

Áno/pozitívny (3.12.09) 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 
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Vizuál, na ktorom si žena v provokatívnej polohe 
zakrýva rukou rozkrok. Ide  o reklamu na 
predajnú sieť elektrospotrebičov. Dochádza k 
dehonestovaniu ženy, pričom obsahové ani 
vizuálne prevedenie nemá nič spoločné s 
akýmikoľvek elektrospotrebičmi a takisto ani 
nevyjadruje nízke ceny.   Rok predtým (2008) 
mala tá istá firma veľmi podobne dehonestujúci 
billboard, taktiež uznaný  RPR ako porušujúci 
etický kódex reklamy.   Napriek upozorneniu a 
odporúčaniu stiahnuť  reklamu, sa o rok 
podobná kampaň opakovala. Účinnosť 
samoregulačných orgánov v oblasti reklamy je 
tu spochybnená.  Do hry vstupujú ešte 
organizácie na ochranu spotrebiteľov, alebo iné 
občianske organizácie, ktoré môžu vyzvať na 
bojkot danej firmy či obchodnej siete, prípadne 
ešte tvrdšie sankcie. Zaujímavosťou obchodnej 
siete je, že má vlastné kreatívne oddelenie pre 
marketingovú komunikáciu.  Odporúčame 
dovzdelanie  firemných marketérov v oblasti  
spoločensky zodpovednej reklame.  

 
http://tvnoviny.sk/spravy/som-reporter/foto-tento-bilboard-poburuje-
kosicanov.html , 2009 

 
 http://marketer.hnonline.sk/c1-29830820-reklamna-kampan-z-nasich-
cien-sa-urobite-je-neeticka , 2008 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ:  - 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  2. Nepriame podnecovanie k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 1. Hrubo stereotypný obsah 

3.2.POZITÍVNE PRÍPADY 

 

TYP MÉDIA: 

inzercia, outdoor, P.O.S., 
internet, TV - 

kinoreklama, netradičné 
médiá 

PRODUKTY A SLUŽBY: 
Charitatívna  reklamná 
kampaň 

NÁZOV KAMPANE: 
Nielen modriny z vás 

robia obeť 
SUBJEKT ZODPOVEDNÝ  
ZA ZVEREJNENIE 

Avon Cosmetics 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 01/2009 
AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

Muži/   pracovníci z 
Vaculík Advertising 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Jedna z mála kampaní 

proti násiliu  na ženách 
v roku 2009.  

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Pokračovanie mediálnej kampane komerčnej 
kozmetickej firmy Avon. Ťažiskovou témou sú 
nefyzické prejavy násilia, pričom hlavným 
cieľom projektu naďalej zostáva zlepšiť 
informovanosť o problematike domáceho 
násilia páchaného na ženách. Komerčná firma 
spolupracuje s MVO Aliancia žien Slovenska.  
V rámci kampane  sa poskytla ženám 
zažívajúcim násilie možnosť spojiť sa 
s odborníčkami cez SOS linku a  internetové 
fórum kampane. Zároveň je diskusné fórum aj 
priestorom pre vyjadrenie  solidarity so ženami 
zažívajúcimi násilie a povzbudenia  v ich úsilí 
o vymanenie sa z násilného vzťahu.  Kampaň je 
možné podporiť aj kúpou symbolov odhodlania.  

 
http://www.avon.sk/PRSuite/APDNnc.page  
 
http://www.avonprotidomacemunasiliu.sk/  
 

HODNOTENIE 
ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ: 4. Obsah produktu je prevenciou NPŽ 
ŠKÁLA TOLERANCIE K NÁSILIU:  4. Produkt presadzuje nulovú toleranciu k násiliu 
ŠKÁLA  RODOVEJ KOREKTNOSTI: 4. Rodovo citlivý produkt 

http://tvnoviny.sk/spravy/som-reporter/foto-tento-bilboard-poburuje-kosicanov.html
http://tvnoviny.sk/spravy/som-reporter/foto-tento-bilboard-poburuje-kosicanov.html
http://marketer.hnonline.sk/c1-29830820-reklamna-kampan-z-nasich-cien-sa-urobite-je-neeticka
http://marketer.hnonline.sk/c1-29830820-reklamna-kampan-z-nasich-cien-sa-urobite-je-neeticka
http://www.avon.sk/PRSuite/APDNnc.page
http://www.avonprotidomacemunasiliu.sk/
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4. RODOVÝ AUDIT MEDIÁLNYCH SUBJEKTOV A INŠTITÚCIÍ  

V nasledovnej kapitole sa zameriame  hlavne na kvantitatívne zmapovanie účastí žien ako 
producentiek mediálnych výstupov, resp.   tých osôb, ktoré potencionálne môžu mať vplyv na 
obsah mediálnych výstupov – vedenie mediálnych inštitúcií.  Viaceré bádateľky a bádatelia 
v tejto oblasti však upozorňujú , že  vyššie zastúpenie žien  nie je dostačujúcim faktorom na 
zmenu mediálnych obsahov.  Do hry vstupuje aj produkčný a organizačný kontext na výsledný 
produkt (Vochocová,  2008, s. 133).  Rodový audit  jednoduchého „spočítania žien“  je však 
základom a využiteľný  na presviedčanie „tvrdými dátami“.  

4.1. RODOVÁ SKLADBA OSÔB  VO VEDENÍ  VYBRANÝCH MEDIÁLNYCH  INŠTITIÚCIÍ  

Slovenský mediálny trh  je dynamickým sektorom a vlastnícke vzťahy a prepojenie nie sú vždy 
jednoducho identifikovateľné. Hlavne v roku 2009, keď čítanosť, sledovanosť niektorých médií 
klesala a objem reklamy sa znížil v dôsledku hospodárskej krízy, dochádzalo k personálnym 
výmenám,  fúziám či zánikom viacerých firiem.  

Navyše viaceré  súkromné mediálne firmy sú akciovými spoločnosťami a nie je  možné 
odhadnúť  mieru vplyvu   akcionárov a akcionárok  či  dozorných rád na obsah  mediálnych 
výstupov.27  Tým chceme naznačiť, že vedenie mediálnych subjektov pravdepodobne nie je vždy  
jediným orgánom, ktorý určuje a dozerá na  obsah mediálnych výstupov.  Preto aj podiel žien vo 
vedení  mediálnych subjektov nemusí byť rozhodujúcim  a ani významným faktorom pri voľbe 
tém, spôsobov spracovania mediálnych výstupov a presadzovania spoločenskej zodpovednosti  
v oblasti rodovej rovnosti či násilia páchaného na ženách.  Do hry vstupujú aj mimorodové 
faktory ako je replikovanie  celkového rodového usporiadania mocenských vzťahov 
v spoločnosti,    osobitosti novinárskej a mediálnej pracovnej kultúry a individuálne stratégie 
žien  a mužov v mediálnej oblasti.  Diskusii o tejto problematike venujeme viac priestoru 
v záverečnej kapitole.  

Tab. 27: Televízie  

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov vedenia/manažmentu 
Spolu Muži Ženy % žien 

TA3 8 5 3 37,5 
TV Markíza 11 7 4 36,3 
STV 12 10 2 16,6 
TV JOJ 9 8 1 11,1 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií 
Zdroj: IVPR,  2010 

Televízie na Slovensku , médiá s najväčším dosahom a vplyvom,  riadia na najvyšších postoch 
generálnych a výkonných riaditeľoch muži. Vo vedení  11 členného  trhového lídra – TV Markízy, 
sú 4 ženy a ich kompetencie sa vzťahujú na ekonomickú, personálnu či marketingovú činnosť v 
televízií. Komerčná dvojka na trhu  - TV JoJ, má však spomedzi televízií vo vedení iba 2 ženy, čo 
tvorí slabých 11 ¿.  

Jediným  elektronickým médiom s významným podielom na trhu,  ktoré riadi žena, je rádio 
Expres. Vo vedení sú celkovo 4 ženy, čo vytvára ich 80¿ podiel. Obsahová analýza správ 
spravodajstva tohto rádia však nepotvrdzuje  nižší výskyt  rodovo nekorektných správ a výskyt 
sexizmov.  Aj  verejno-právny rozhlas vedie žena  a podiel žien vo vedení tu tvorí 50¿.  Podobné 
zistenia sa potvrdzujú aj  iné výskumy. Vo viacerých krajinách stratil národný rozhlas svoje 
publikum na úkor televízneho a bol predbehnutý aj ako spravodajské médium.  So znížením 
prestíže  rozhlasu sa znížila aj miera mužského súperenia o prácu v tejto oblasti a bola 
prenechaná ženám, ktoré túto medzeru vyplnili (Zoonen, L. 2000).  

                                                             
27 Ministerstvo kultúry zaviedlo povinnú evidenciu periodickej tlače aj čo do vlastníctva mediálnych subjektov 
(http://www.culture.gov.sk/pertlac/index ). Štatistika  o osobách či vední  periodickej tlače nie je odstupná.  

http://www.culture.gov.sk/pertlac/index
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Tab. 28: Rádiá  

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov vedenia/manažmentu 
Spolu Muži Ženy % žien 

Rádio Expres 5 1 4 80 
Slovenský  rozhlas28 8 4 4 50 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií 
Zdroj: IVPR,  2010 
 

Pre printové médiá, ich existencia a obsahové zameranie, sú významní vlastníci, resp. 
vydavateľské domy pod ktoré prislúchajú. Zmeny vedenia či podielov  vlastníkov (najmä 
zahraničných) sú veľmi časté a sekundárne vplývajú aj na vedenie samotných tlačových médií.  
Vedenie vydavateľských domov sa vyznačuje pomerne výraznou rodovou nerovnováhou 
a okrem Perexu, sú ženy vo vedení vo výraznej menšine.  Podobná situácia je potom aj vo 
vedeniach samotných  najčítanejších printových médií.  Paradoxom zostáva, že vo vedení 
najúspešnejšieho bulváru s výrazným sexistickým charakterom, ktorý číta milión  žien a mužov, 
je žena. 29 

Tab. 29: Vydavateľské domy 

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov vedenia/manažmentu 
Spolu Muži Ženy % žien 

Perex , a.s. 30 2 1 1 50 
Petit Press, a.s. 31 5 3 2 40 
Ringier  Slovakia , a.s.  8 6 2 25 
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. 8 6 2 25 
Ecopress , a. s. 32 4 3 1 25 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií 
Zdroj: IVPR,  2010 
 

Viaceré štúdie potvrdzujú, že medzi postavením ženy  na čele média a rodovou citlivosťou  
mediálnych obsahov nemusí existovať žiadna súvislosť.  Zistilo sa , že ženám vo vedúcej pozícií   
sa vždy  neoplatí byť solidárnymi so ženami – novinárkami či inými profesionálkami z médií a už 
vôbec nie je sa v maskulínnom mediálnom priestore veľmi identifikovať so ženskou 
perspektívou.  Celkovo je totiž šanca pre ženy dostať sa do vedúcej pozície ťažšia a menej 
pravdepodobná, t .j. ženy majú celkovo nižšiu kariérnu mobilitu ako  muži. Preto prevládajúcou 
predstavou je nižší pracovný status žien, s ktorým sa neradno stotožňovať. Preto často u žien vo 
vedúcich pozíciách (nielen v mediálnom sektore)  dochádza k tzv. fenoménu tokenizmu, t. j. 
prílišné stotožňovanie sa  žien s tradičnými maskulínnymi profesionálnymi  hodnotami za 
účelom upevnenia vlastnej pozície a predchádzaniu rodového napätia (Vochocová,  L., 2008, s. 
136) 
 
 Tab. 30: Printové  médiá 

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov vedenia/manažmentu 

Spolu Muži Ženy % žien 
Plus 7 dní  7 3 4 57,1 
Pravda 4 3 1 25 
Nový Čas 9 7 2 22,2 
Hospodárske noviny 5 4 1 20 
Denník SME 4 4 0 0 
Trend  4 4 0 0 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií 
Zdroj: IVPR,  2010 

                                                             
28 Vedenie  rozhlasu  4 a 4  vedenie Rádio Slovensko,  Regina, Devín a  FM 
29 Aj vo vedení druhého bulvárneho  konkurenčného denník je žena. Ženy sú aj vo vedeniach väčšiny tzv. ženských časopisov či 
redakcií „ženských“ televíznych kanálov, napr. TV Doma,  
30  Denník Pravda, členovia predstavenstva (Obchodný register SR) 
31 Vydáva: denníky SME, Új Szó, Korzár, týždenník Vasárnap, dvojtýždenník Tv Svet, regionálne týždenníky MY a sieť bezplatných 
novín ECHO. Vedenie predstavenstva.  
32 Hospodárske Noviny, Prečo nie, Investor, Doprava  Logistika, HN Reality, Daňový sprievodca 
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V súvislosti s počtom žien v manažmente mediálnych subjektov sa viaceré  štúdie odvolávajú na  
„kritického množstvo“ žien vo vedení, ktoré má vplyv na zmenu pracovnej kultúry aj obsah 
mediálnych výstupov.   Koncept „kritického množstva“ hovorí, že jedna žena  v príbehu, vo 
vedení či  na konferencii splynie s mužskou väčšinou, dve ženy  bojujú už o pozornosť a tri ženy  
dosahujú kritického, rozhodujúceho množstva (Morna, C.L.- Made, A, 2007). Treba pripomenúť, 
že záležať bude aj od celkového množstva rozhodujúcich ľudí vo vedení, resp.  počte mužov túto 
kritickú masu žien obklopujúcich Iné štúdie zas potvrdzujú, že „vpustením“ žien na vedúce 
pozície v médiách ide len o účelné získanie ženského publika či čitateliek, ktoré sa v období 
klesajúcich ekonomických ziskov, najmä tradičných médií,  stávajú významnou cieľovou 
skupinou (Vochocová, L.  2008). 

Najvýznamnejšie  reklamné agentúry čo do obratu a popularity sú taktiež výrazne maskulínnym 
prostredím.   Vo vedeniach väčšinou nemajú žiadnu ženu. Ženy sa do vedenia dostávajú väčšinou 
iba v tom prípade, ak sú zakladateľkami či majiteľkami agentúry (prípad Progress Promotion).  

Tab. 31: Reklamné agentúry 

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov 

vedenia/manažmentu 
Spolu Muži Ženy % žien 

Progress Promotion Bratislava 4 3 1 25 
Istropolitana D' Arcy, spol. s r.o.  3 3 0 0 
Wiktor Leo Burnett, s.r.o.  4 4 0 0 
Muw / Saatchi & Saatchi, spol. s r.o. 5 5 0 0 
Publicis/Knut, s.r.o.  3 3 0 0 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií 
Zdroj: IVPR,  2010 

Podobná situácia je aj v producentských firmách, ktoré ponúkajú televízne a iné programy (napr. 
súťaže krásy a pod.).  Ukazuje sa , že čím tvrdšie konkurenčné prostredie  s vysokým možným 
finančným ziskom, tým je priestor pre ženy užší. S výnimkou ich vlastnej podnikateľskej aktivity.  

Tab. 32: Producentské firmy 

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov 

vedenia/manažmentu 
Spolu Muži Ženy % žien 

 Oreo, s.r.o.  4 3 1 25 
Produkčný dom Forza, a.s.  3 3 0 0 
Maya, spol.s.r.o. 3 3 0 0 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií 
Zdroj: IVPR,  2010 

Pozrime sa teraz na verejno-právne médiá, ktoré viaceré vo svojich etických kódexoch majú  
podporu rodovej rovnosti či  zlepšovanie situácie žien. Paritné zastúpenie žien vo vedení 
dosahuje iba Slovenský rozhlas, na čele s riaditeľkou. STV a TASR majú výrazne 
poddimenzované zastúpenie žien vo svojom vedení.  Podobne je to aj v regulačných 
a samoregulačných orgánoch, ktoré dozerajú na etické a zákonné predpisy v oblasti mediálnej 
produkcie.  60¿ žien má  iba Tlačová rada, 42¿ komisia pre reklamu.  

Tab. 33: Verejno-právne médiá 

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov 

vedenia/manažmentu 
Spolu Muži Ženy % žien 

Slovenský  rozhlas33 8 4 4 50 
STV 12 10 2 16,6 
TASR  6 5 1 16,6 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií; Zdroj: IVPR,  2010 

                                                             
33 Vedenie  rozhlasu  4 a 4  vedenie Rádio Slovensko,  Regina, Devín a  FM 
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Tab. 34: Regulačné a  samoregulačné orgány 

Názov  média/inštitúcie 
Počet členov  orgánu 

Spolu Muži Ženy % žien 
Tlačová rada 5 2 3 60 
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu 12 7 5 41,6 
Rada STV 14 9 5 35,7 
Správna rada TASR 5 4 1 20 
Rozhlasová rada 15 13 2 13,3 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 10 8 1 11,1 % 
Poznámka:  k 31.12.2009, informácie získané z webstránok príslušných inštitúcií 
Zdroj: IVPR,  2010 

Celkovo v priemere tvoria ženy na vedúcich pozíciách sledovaných inštitúcií 25,9 ¿, čo výrazne 
nezodpovedá  počtu absolventiek mediálnych, žurnalistických a reklamných odborov.  

 

4.2. RODOVÁ SKLADBA  OSÔB  V TELEVÍZNYCH A  V ROZHLASOVÝCH MÉDIÁCH  

Súhrnné štatistické údaje o rodovej skladbe  žien a mužov pracujúcich v médiách34 vypovedajú  
o miere rodovej nerovnováhy v mediálnej reprezentácií. Ženy zabezpečujúce televízne vysielanie 
tvoria  39,1% zo všetkých osôb, televízne novinárky však už 52,4%.  Vo verejno-právnej televízii 
či  komerčnej, podiel žien novinárok je približne 57¿ , resp. 55 ¿. Redaktorky  spravodajstva 
a publicistiky  celkovo tvoria 51,5%, v STV sa však nerovnováha prehlbuje na 41¿. Ženy však 
výrazne dominujú na administratívnych miestach a muži zase na technických.  Práve technické 
profesie vykonávané mužmi majú najväčší podiel na výrazne nižšom, 39,1% podiele žien zo 
všetkých osôb pracujúcich v televíziách. 

Tab. 35: Osoby zabezpečujúce vysielanie televíznej programovej služby (v roku 2009)35 

  

 

Všetci televízni 
vysielatelia 

Verejno-právni 
vysielatelia (STV) 

Ostatní vysielatelia 

  

 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu 2 828,75 1 107,83 1 063 419 1 765,75 688,83 

- z toho zamestnanci vysielateľa 2 118,91 849,00 1 030 406 1 088,91 443,00 

Programový personál (okrem 
novinárov) 

624,66 328,83 274 156 350,66 172,83 

Novinári 598,50 314,16 136 58 462,50 256,16 

-  z toho redaktori spravodajstva a 
         publicistiky 

506,50 261,16 122 50 384,50 211,16 

Technický personál 951,67 126,17 391 79 560,67 47,17 

Administratíva 327,00 236,67 134 106 193,00 130,67 

Ostatní 326,92 105,00 128 20 198,92 85,00 

Zdroj: Štatistika ministerstva kultúry SR , 2009 

Ženy  pracujúce v administratíve a muži na technických pozíciách v elektronických médiách 
potvrdzujú  horizontálnu segregáciu, ktorá môže byť extenziou ich domácich povinností. 
Podobne sa môže prejavovať aj prisudzovanie určitých typov relácií  a tém ženám – novinárkam 
či mediálnym profesionálkam na základe predpokladu rodovo stereotypného „ženského záujmu“ 
– napr.  programy pre deti, vzdelávacie programy, rodinné programy,  ľudské a emotívne 
príbehy).  Prijímanie žien – profesionálok do elektronických médií môže byť teda opäť za 
účelom pritiahnutia ženského publika.  

                                                             
34 http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/infoteka/statistika-kultury/statistika-kultury-za-rok-2009  
35 Priemerný evidenčný počet - prepočítaný 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/infoteka/statistika-kultury/statistika-kultury-za-rok-2009
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Tab. 36: Osoby zabezpečujúce vysielanie rozhlasovej  programovej služby (v roku 2009)36 

  

 

Všetci rozhlasoví  
vysielatelia 

Verejno-právni 
vysielatelia (SRo) 

Ostatní 

  

 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu 908 449 436 239 472 210 

- z toho zamestnanci vysielateľa 550 293 436 240 114 53 

Programový personál (okrem 
novinárov) 

275 147 55 40 220 107 

Novinári 336 165 253 133 83 32 

- z toho redaktori spravodajstva a 
         publicistiky 

269 139 205 109 64 30 

Technický personál 142 23 76 20 66 3 

Administratíva 97 80 47 46 50 34 

Ostatní 104 54 5 0 99 54 

Zdroj: Štatistika ministerstva kultúry SR , 2009 

U rozhlasových vysielateľov je rodová skladba vyrovnanejšia, a ženy tvoria celkovo 49,4 % ( 
V SRo 54,8 a v komerčných 44,9%). Ako novinárky publicistiky a spravodajstva tvoria celkovo 
51,6%, v  SRo dokonca 53%, v komerčných 46,8.¿.  Administratíva je takmer výlučne 
vykonávaná ženami. Podiel žien na technických profesiách je vyrovnanejší iba v SRo, inak 
celkovo tvoria iba 16 %. Štatistické výkazníctvo o osobách pracujúcich v periodickej tlači, či 
internetových médiách, bohužiaľ, nie je dostupné. 

Taktiež chýbajú  presné informácie o pracovnej kultúre či náborovej kultúre  médií, ktoré môžu 
významne prispievať k rodovej skladbe mediálnych pracovníkov a pracovníčok ako ja 
vertikálnej segregácií.  Poznatky zo zahraničných štúdií však potvrdzujú, že ani médiá svojou 
pracovnou kultúrou sa nevyčleňujú  z väčšiny maskulínne nastaveného  pracovného prostredia, 
charakteristického hierarchiou, budovaním súťaživej atmosféry, dôrazom na výkon 
a nerešpektovaním rodinných povinností pracovníčok a pracovníkov. Navyše sa tu glorifikujú 
negatívne atribúty žurnalistiky – dlhé  a neohraničené pracovné doby, práca cez víkendy a po 
nociach, stres.  Významným prvkom maskulínnej mediálnej   pracovnej kultúry je vtipkovanie až 
na hranici šikanózneho  správania a sexuálneho obťažovania  a tzv. „krčmová  tradícia“,  ktorá 
ešte viac predlžuje už aj tak dlhé pracovné hodiny. Upevňuje však mužské siete a mužské partie  
kamarátov z práce. Náborové praktiky sú zväčša nesystematické a fungujú cez priateľské 
neformálne siete. Dôležitým poznatkom je aj tzv. homosociálne správanie mužských manažérov. 
Znamená tendenciu mužov vidieť v ženách neistotu  a vyhýbať  sa im a zväčša siahať k domnele 
spoľahlivejšiemu a predvídateľnejšiu správaniu mužov, ktoré sa vníma ako menej 
problematické a teda aj viac žiaduce (Lowrey, 2004  v Vochocová, 2008. S, 141 – 143) 

 

4.3. RODOVÁ SKLADBA ABSOLVENTOV/TIEK  MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ  

Tretím, doplňujúcim okruhom údajov  v rodovom audite sú počty absolventov a absolventiek 
študijných programov z oblasti masmediálnych štúdií a žurnalistiky. Už dlhodobo v týchto 
odboroch prevažujú ženy a tvoria viac ako 70% podiel. V školskom roku 2007/2008 absolvovalo 
I. – III. stupeň vysokoškolského  štúdia týchto  odborov 75,5¿ žien zo všetkých absolventov,  
o rok neskôr už 77¿. Veľká časť žien sú absolventkami externej formy týchto programov.  

                                                             
36  Priemerný evidenčný počet - prepočítaný 
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Podobné výsledky potvrdzujú aj čísla z Európy a krajín Severnej Ameriky, kde  absolventky  
komunikačných odborov tvoria  od 51 do 90¿ (Fröhlich, 2004, in Vochocová, L. 2008, s. 150) 

Tab. 37: Absolventi a absolventky masmediálnych a  žurnalistických odborov VŠ 
k 31.12.2009 

Študijný odbor/Študijný program 

Diplom obdržali absolventi I. a II. stupňa  

denná forma 
externá 
forma  

slovenského iného štát. 

štát. občian. občianstva 

spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy 

Verejné školy 
      

7218700 masmediálne štúdiá /Bc/ 41 37 0 0 0 0 

7218701 masmediálne štúdiá - 
masmediálna komunikácia   /Bc/ 

114 92 0 0 75 60 

7218702 masmediálne štúdiá - 
marketingová komunikácia   /Bc/ 

171 133 1 0 177 132 

7218703 masmediálne štúdiá - 
marketingová komunikácia a reklama /Bc/ 

50 44 0 0 35 26 

7218706 masmediálne štúdiá  
- integratívne štúdiá hudby  Bc/ 

5 2 0 0 0 0 

7218800 masmediálne štúdiá 40 34 0 0 14 9 

7218801 masmediálne štúdiá - 
masmediálna komunikácia 

92 74 0 0 64 50 

7218802 masmediálne štúdiá - 
marketingová komunikácia 

113 79 0 0 153 113 

7222700 žurnalistika   /Bc/ 109 79 1 1 17 15 

7222800 žurnalistika 94 71 2 2 0 0 

Súkromné školy 

      7218801 masmediálne štúdiá - 
masmediálna komunikácia 0 0 0 0 7 5 
7218802 masmediálne štúdiá - 
marketingová komunikácia 0 0 0 0 9 7 

Spolu 829 645 3 3 551 417 
Zdroj: Ministerstvo školstva SR, UIPŠ 

Veľký záujem žien študovať odbory z oblasti médií a reklamy  sa vysvetľuje obrazom  tradičnej 
feminity, ktoré trhovo orientovaná žurnalistika  a marketing šíria, reprodukujú a potrebujú, t.j. 
dobrý vzhľad, záujem o druhých ľudí, starostlivosť a súcit  Iným vysvetlením je, že ženy sú 
tradične označované ako lepšie komunikátorky,  čo môže  zatraktívňovať tieto odbory pre ženy.  
Ide však o rodovo stereotypné očakávania, ktoré robia tieto profesie „vhodné“ pre ich rod. 
Očakávania boli vytvorené zavádzajúcimi psychologickými prístupmi, ktoré potvrdzovali  
všeobecnú rodovú odlišnosť verbálnych a komunikačných schopností žien a mužov  bez toho, 
aby poukázali aj na odlišné socializačné rodové vzorce v detstve, napr.  učenie dievčat  vytvárať 
harmonickú atmosféru.  (Vochocová, L., 2008, s. 135, 150).   

Výrazne vysoký podiel externe študujúcich žien, okrem nedostatku miesť na dennom štúdiu, 
môže byť vysvetľovaný aj osobitosťou individuálnej stratégie žien – žurnalistiek dosiahnuť  
pracovného postupu a lepšieho pracovného postavenia. Ide o tzv. „fixáciu“  na vzdelanie, keď 
zvyšovaním svojej kvalifikácie a dopĺňaniu  technických a technologických kompetencií  chcú 
získať rovnosť a uznanie vlastných schopností a profesionality žurnalistky, nezávisle od toho, že 
sú ženami. Ide tu o presvedčenie, že  lepšie vzdelanie zabráni  ich diskriminácii na pracovisku  
a nebudú vytláčané z hlavného  mediálneho a žurnalistického diania mužskými kolegami.  
Výskumy však ukazujú, že ženy s vyšším vzdelaním môžu mať vyššiu šancu získať dobrú pozíciu 
na pracovisku, priama úmera medzi kvalitnou vzdelania a vyššou pozíciou však neexistuje(ibid).  

Podľa výraznej prevahy žien – absolventiek relevantných odborov by sa totižto  očakávalo, že ich 
podiel v médiách ako profesionálok, ale aj vo vedení  mediálnych inštitúcií bude výraznejší, 
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dokonca dominantný.  Ale výsledky rodovej skladby vedení mediálnych  firiem, či výsledky 
štandardizovaného monitoringu však ukazujú, že tomu tak zďaleka nie je.  Podobné výsledky  
boli zistené aj v iných európskych krajinách a potvrdzuje sa, že feminizácia médií je len mýtus.  
Pre súčasné médiá a marketing je typická nerovnováha medzi vysokou viditeľnosťou žien 
a ich nízkym vplyvom v odbore (Fröhlich, 2007 v Vochocová, L. 2008, s. 135). 

 

5. EFEKTÍVNOSŤ ZÁKONNÝCH A  SAMOREGULAČNÝCH  OPATRENÍ  

5.1. RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  

Rada  dohliada na dodržiavanie licenčných a registračných  zákonných predpisov v oblasti 
vysielania a retransmisie. V nasledujúcom sa zameriame iba na monitoring sťažností a podaní, 
ktoré sa vťahovali na obsah  televízneho a rozhlasového  vysielania. V roku 2009 Rada 
zaevidovala celkovo 304 sťažností, z ktorých sa až 286 týkalo obsahu.37 Počet takýchto sťažností 
každoročne  mierne narastá, čo môže indikovať zvyšovanie mediálnej gramotnosti obyvateľov 
a obyvateliek Slovenska.38 Sledovali sme sťažnosti  a sankcie vzťahujúce sa na ochranu ľudskej 
dôstojnosti  a ľudskosti (§ 19) a reklamu a telenákup (§ 32, po novelizácií § 31)  zákona 
308/2000 Z.z., ktoré obsahujú relevantné ustanovenia vzťahujúce sa aj k zobrazovaniu násilia, 
 znevažovaniu alebo hanobeniu a diskrimináciu na základe pohlavia. Celkovo Rada v roku 2009 
udelila  86 sankcií (16  v rozhlasovom  a 70 v televíznom vysielaní).  Z toho však iba  17 sa 
vzťahovalo na relevantné ustanovenia, zväčša porušenie ochrany maloletých.39  

Tab. 38: Počet porušení  relevantných zákonných ustanovení zistených Radou pre 
vysielanie a retransmisiu v roku 2009 

Hlavné  ustanovenia zákona 308/2000 Z.z. vzťahujúce sa 
k NPŽ a k diskriminácii na základe pohlavia 

TV Rozhlas 
SPOLU 

STV ostatné SRo ostatné 
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a 
ľu

d
sk

ej
 

d
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st
o

jn
o

st
i 

a 
ľu

d
sk

o
st
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§ 19 ods. 1, Programová služba a všetky jej zložky nesmú 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom 
zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a 
slobôd iných  

0 5 0 0 5 

§ 19 ods. 2,Programová služba a všetky jej zložky nesmú 
a) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou 
podnecovať nenávisť na základe pohlavia,.... 

0 0 0 0 0 

O
ch

ra
n

a 
m

al
o

le
tý

ch
 §20, ods. 1 - 8 Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby 

sa nevysielali programy alebo iné zložky 
programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, 
psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä 
také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, 
neodôvodnené násilie,... 

3 9 0 0 12 

R
ek
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m

a 
a 

te
le

n
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p

 

§ 32, ods. 4, Vysielaná reklama a telenákup nesmú 
a) porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach 
ľudí a vyvolávať u nich pocit strachu, 
b) obsahovať akúkoľvek diskrimináciu na základe 
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, národného alebo 
sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo 
k etnickej skupine 

0 0 0 0 0 

SPOLU 3 14 0 0 17 
Zdroj: Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2009, 
ttp://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516  

                                                             
37 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2009, 
ttp://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516  
38 V roku 2008 to bolo  215 sťažností,  186 v roku 2007 a 185 v roku 2006, Správy o stave vysielania a činnosti  Radi pre vysielanie 
a retransmisiu 2006 – 2009, http://www.rada-rtv.sk/sk/spravy/index.php?kategorieId=180&rozbalitClanky=249#clanky_249  
39 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2009, 
ttp://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516 , s. 48 - 106 

 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.rada-rtv.sk/sk/spravy/index.php?kategorieId=180&rozbalitClanky=249#clanky_249
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
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Osobitne sa sledujú aj porušenia § 16  zákona 308/2000 Z.z, o všestrannosti informácií 
a názorovej pluralite, objektívnosti a nestrannosti v spravodajských programoch. Vzťahujú sa 
však prevažne iba na predstaviteľov politického spektra   ( vládnuce vs. opozičné politické 
strany). Zabezpečene rodovo vyváženej r eprezentácie  zákon neupravuje a z tohto 
hľadiska je zákonná úprava nedostačujúca.  

Bližšia analýza sťažností  však ukázala, že predmetné ustanovenia  na ochranu ľudskej 
dôstojnosti  (§ 19) zväčša  namietajú  porušenie dobrého mena nedovoleným zverejnením 
identity sťažovateľa, uverejnením neoverených informácií, či zásah do ľudskej dôstoj nosti 
vulgárnymi a sexuálnymi narážkami.   Ani jedna sťažnosť nesmerovala k  znevažovaniu alebo 
hanobeniu na základe pohlavia. Jedna sťažnosť sa vzťahovala na možné urážanie homosexuálnej 
menšiny (uznaná ako neopodstatnená).  Z relevantných sťažností vyberá me: 
„TV markíza 

 Dnes, zo dňa 30.03.2009 – Rada uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 33.000,00 € za 
odvysielanie spravodajského príspevku s názvom Dobodaná žena v nemocnici za porušenie § 19 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Predmetný príspevok mal svojím obsahom a spôsobom 
spracovania zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti, dobrej povesti a dobrého mena osoby, o zranení 
ktorej informoval. 

 Televízne noviny, zo dňa 14.09.2009 – Sťažovateľ namietal, že odvysielaním príspevku s  názvom 
Sexuálny škandál na fare došlo k zásahu do práva na zachovanie dobrého mena osoby, ktorá bola 
v príspevku prezentovaná. Rada začala správne konanie vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. K 31.12.2009 správne konanie nebolo ukončené.  

TV JOJ 
 Noviny, z dní 21.05.2009 a 23.05.2009 – monitoring bol vykonaný na základe sťažnosti 

smerujúcej voči odvysielaniu mena, priezviska a podobizne obžalovaného pedagóga, ktorý bol 
podľa sťažovateľa  v príspevkoch Docent obťažoval študentky a Ak sú študentky zneužívané 
prezentovaný v krajne nepriaznivom duchu ako páchateľ sexuálneho trestného činu, čím mala 
byť porušená zásada  prezumpcie neviny. Sťažovateľ tiež namietal, že nebola zabezpečená 
nestrannosť a  objektívnosť programu a že neodzneli všetky relevantné informácie. Rada začala 
správne konania vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 
čiže možného zásahu do ľudskej dôstojnosti  v príspevku dotknutej osoby, pričom správne 
konanie týkajúce sa vysielania zo dňa 23.05.2009  zastavila. V súvislosti s vysielaním zo dňa 
21.05.2009 Rada potvrdila porušenie uvedeného ustanovenia, čím sťažnosť posúdila ako 
opodstatnenú a vysielateľovi uložila sankciu – pokutu 3.500,00 €. 

FUN Rádio - Rada sa nestotožnila s námietkami sťažovateľa a sťažnosť, ktorej predmetom bola pesnička 
Fuck you odvysielaná bez cenzúry dňa 05.10.2009 v čase o 13:24 hod., a teda podľa sťažovateľa 
v čase  nevhodnom vzhľadom na maloletého poslucháča, posúdila ako neopodst atnenú.“40 

Sťažnosti na reklamu, ktorá by obsahovala diskrimináciu na základe pohlavia  sa vôbec 
nevyskytli. Väčšina sťažností odvolávajúca sa na  ustanovenia o  vysielanej reklame a telenákupe 
(§ 32) sa vzťahovali na skrytú reklamu.   

Vzhľadom na celkový po čet sťažností v predmetnej oblasti m ožno konštatovať, že mediálna 
gramotnosť  sťažovateľov  a sťažovateliek  v oblasti   diskriminácie  na základe pohlavia  je veľmi 
nízka. Dôvodom však môže byť aj nedostatočná zákonná úprava, ktorá neposkytuje explicitnú 
možnosť sa voči nenáležitému mediálnemu komunikátu brániť.   Chýba definícia sexizmu, 
sexistickej objektivizácie najmä ženských tiel,  rodového stereotypu a stereotypizácie a pod.  

 

5.2. TLAČOVÁ RADA  

Tlačová  Rada sa opiera o Kódex novinárskej etiky  Slovenského syndikátu novinárov. Ošetrenie 
nepropagovania násilia páchaného na ženách  či   zákaz ned iskriminácie na základe rodu  nie je 

                                                             
40 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2009, 
ttp://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516  

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1516
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v Kódexe priamo ustanovené. Prípadné sťažnosti sa teda nemajú  v etickom kódexe o čo oprieť.  
V roku 2009  Tlačová rada riešila celkovo 17 sťažností, z toho  4 sťažnosti posúdila ako 
opodstatnené a porušenie etického kódexu SSN.41 Iba v jednom prípade možno konštatovať  
kontextový súvis s problematikou násilia, keď došlo k zasiahnutiu do súkromného života , 
zníženie  dobrého mena osoby  a uverejnenia  nepravdivých informácií 42. 

 

5.3. RADA PRE REKLAMU  

V roku 2009 posudzovala Rada pre reklamu (RPR) celkovo 88 sťažností.43 Z toho 43 nálezov 
bolo  pozitívnych (48,8%).  Porušení relevantných ustanovení Etického kódexu  (Časť II. body 
1.1 – 1.3 a 3.3 – 3.7) vzhľadom  na podnecovanie k násiliu,  nedovoleného zobrazovania žien 
a porušenia slušnosti bolo celkovo  8 ( 18,6 ¿ zo všetkých pozitívnych nálezov a 9 ¿ zo všetkých 
sťažností).   Ako neporušenie  sledovaných relevantných zásad boli posúdené asi 1 až  2 
sťažnosti. Pozitívne nálezy sa najviac opierali o obsahový a a vizuálny nesúlad, 
nekorešpondovanie  často dehonestujúco zobrazenej ženy s propagovaným produktom/službou.  

Opravné prostriedky RPR  sú však veľmi obmedzené. V  prípade pozitívneho nálezu, t.j. môže 
RPR  iba vyzvať či odporučiť zadávateľovi či vydavateľovi  sporného mediálneho výstupu  jeho 
stiahnutie, opravu a pod. Záleží potom už len na zadávateľovi či tak urobí.  V prípade tlačových 
médií novinár či novinárka sú povinný uverejniť opravu či ospravedlnenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 http://www.trsr.sk/vyrocnespravy.htm 
42 Za uverejnenie  špekulatívnej  správy v týždenníku Plus 7 dní ešte roku 2008   o údajnom tehotenstve  Petry Paroubkovej Tlačová 
rada vyslovila pokarhanie (http://www.trsr.sk/vyrocnespravy.htm) 
43 http://www.rpr.sk/sk/nalezy?rok=2009  

http://www.trsr.sk/vyrocnespravy.htm
http://www.rpr.sk/sk/nalezy?rok=2009
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DISKUSIA  A ZÁVERY 

 Úloha médií v utváraní postojov verejnosti k násiliu páchanému na ženách je 
nezastupiteľná. Korektným informovaním o prípadoch násilia, jeho možných riešeniach, jeho 
prezentácie ako verejného  a ľudsko-právneho problému  môže významne zvýšiť citlivosť ľudí 
na problém násilia a pozitívne ovplyvniť aj samotné ženy zažívajúce násilie.  Na druhej strane 
však médiá rodovo-stereotypnou prezentáciou  spoločenských rolí žien môžu prispievať k  
udržiavaniu nepriaznivého stavu rodových nerovností a nepriamo aj k výskytu rodovo-
podmieneného násilia páchaného na ženách. 

Monitoringom  sme zisťovali, ktoré pôsobenie médií je prevažujúce. Ako sa médiá zhosťujú 
pozitívnej – preventívnej úlohy NPŽ a ako  svojou rodovo-nekorektnou produkciou, ale aj 
vlastným rodovým usporiadaním a fungovaním prispievajú   k udržiavaniu rodových nerovností.  

Štandardizovaným monitoringom spravodajstva vybraných médií počas 16 dní   sme mapovali 
mediálne pokrytie správ o násilí páchanom na ženách, relevanciu  týchto správ vzhľadom na 
priestor, umiestnenie, geografický a vecný záber. Zamerali sme sa aj na spôsob ako sa o NPŽ 
referovalo, na čo bol kladený dôraz, ako boli ženy zažívajúce násilie prezentované a kto tieto 
správy prinášal.  Nepriame pôsobenie médií v prevencii NPŽ podporou rodovej rovnosti  
v  obsahovej ale aj reprezentačnej skladbe mediálnych výstupov sme doplnili zisťovaním rodovo  
citlivého  jazyka používaného v médiách.  

Celkovo bolo zmonitorovaných 1574 správ spravodajstva, z čoho správ s tematikou rodovo-
podmieneného násilia bolo iba 47. Mediálne pokrytie NPŽ  v správach spravodajstva v roku 
2009 v sledovanom období predstavovalo 2,98 %.  V súčasnosti nemožno zhodnotiť, či je to 
dosť alebo málo. Kritérium dostatočnosti nemožno len tak arbitrárne určiť. Hodnota za rok 2009 
bude slúžiť ako porovnávacia hodnota pri zopakovaní monitoringu. Najviac správ bolo 
uverejnených v printových médiách (takmer všetky v Novom Čase) a v internetovom 
spravodajstve.  Elektronické médiá (TV a rozhlas)   sa na mediálnom pokrytí NPŽ podieľali iba  
21 %.   

Aj keď väčšina správ o NPŽ bola uverejnených v komerčných médiách, treba  upozorniť na 
bližšie zameranie predmetu NPŽ a spôsob spracovania  problematiky. Zo všetkých správ NPŽ  
42,6 %  informovalo o vražde/zabití ženy mužom, 36,2 % o fyzickom násilí na ženách, 
8,5% o sexuálnom násilí. Ostatné formy násilia na ženách neboli takmer vôbec   predmetom 
správ.  O psychickom násilí, ktorého výskyt je najčastejší, neinformovala ani jedna správa.  Iba 2 
správy boli zamerané na prevenciu či kampane proti NPŽ.  Paradoxne, práve v sledovanom 
období od 25.  novembra  do  10. decembra, ktoré sa  medzinárodne pripomínajú ako dni 
aktivizmu proti násiliu páchanom na  ženách, sa najmä v bulvárnom denníku opakovane 
rozoberala vražda lekárky a  prepadnutia „ketamínovým fantómom“. V predvečer 
medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách (25. novembra) sme však  zaznamenali   aj 
celú reláciu  venovanú práve tejto problematike, vysielanú vo večerných hodinách Slovenského 
rozhlasu.  Vzhľadom na termín a druh relácie však nebola do monitoringu zahrnutá.  

Prevažujúca relevancia správ spravodajstva o NPŽ napovedá, že prípady násilia  plnia inú, ako 
preventívnu úlohu. Relevancia správ  o NPŽ na základe umiestnenia  a rozsahu  správy bola 
pomerne vysoká, keď až  46,8¿ správ bolo umiestnených na prvej strane alebo v relevantnom 
poradí, resp. 39,1¿ správam bola venovaná celá strana alebo  viac ako priemerný čas na jednu 
správu. Z hľadiska geografického  záberu však  až 91,5¿ správ malo regionálno-lokálny význam, 
t. z.  problematika násilia páchaného na ženách bola prezentovaná ako „miestny“, nie 
celonárodný spoločenský problém. Podobne aj zisťovanie relevancie vecného záberu  na 
kontinuu  verejnosť – súkromie ukázalo, že  až 48,9¿ správ sa vzťahovalo na individuálnu 
skúsenosť – súkromný vecný priestor. Problematika  NPŽ je tak  predstavená nie ako verejný 
problém, ale individuálny - osobný problém, čím bola zatlačená  do súkromno-rodinného 
priestoru, ktorý indikuje nižšiu dôležitosť a nevyžaduje si celospoločenské riešenie.  
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Vysoký podiel správ o vraždách a fyzickom násilí na ženách, ktorým najmä  bulvárne  
spravodajstvo venovalo veľký priestor a relevantné umiestnenie, avšak iba lokálnu 
a individuálnu relevanciu, svedčia o zneužívaní problematiky násilia  páchaného  na ženách 
bulvárom. Správy o násilí na ženách  v bulváre  plnia inštrumentálny účel, keď vyvolávaním 
strachu, zdania permanentného ohrozenia žien  a dôrazom na škandalóznosť  prípadov sa má 
zvýšiť predajnosť a čítanosť/sledovanosť média.   
 
Ďalšou nepriaznivou charakteristikou spracovania správ o NPŽ je, že až 52% správ opisovalo  
ženy zažívajúce násilia buď explicitne alebo implicitne ako  bezmocné obete. Pritom 
v skutočnosti ženy vyvíjajú najrôznejšie stratégie ako násilníkovi uniknúť a z násilného vzťahu 
sa vymaniť.  Hrubým zjednodušovaním, jazykom vzbudzujúcim ľútosť a dojem osudovosti  sa 
tak len využíva prezentácia nešťastia druhých.  Média takýmito správami len reprodukujú 
údajnú pasivitu a odovzdanosť žien, miesto toho, aby poukázali na reálne možnosti  aktívneho 
prístupu obrany voči násiliu.  

Monitoringom spravodajských správ sme sa snažili  zistiť,  kto prinášal správy o NPŽ.  Autorstvo 
mnohých správ nebolo možné identifikovať vzhľadom na vysoké percento prevzatých  
agentúrnych správ, ale aj používania anonymných skratiek či pseudonymov. Zo správ, ktorých 
autorka či autor boli zistení, bolo až 83,3% takých, ktoré spracovali redaktori – muži. 
Zodpovedá to mierne prevažujúcemu podielu mužov –redaktorov prinášajúcich správy z oblasti 
kriminality, zároveň to však nasvedčuje aj tomu, že práve  redaktori – muži   môžu spôsobovať 
bulvarizáciu problematiky NPŽ a zároveň aj to, že ženy-redaktorky  si neosvojili tému NPŽ za 
svoju vlastnú. Vplyv iných faktorov na výber témy ako je pohlavie  autora/rky   analyzujeme pri  
rodovej skladbe  mediálnej produkcie.  

V ďalšej analýze sme sledovali, ako médiá plnia svoju nepriamu úlohu v prevencii násilia 
páchaného na ženách tým, že vo svojich obsahoch budú podporovať rodovú rovnosť, používať 
rodovo korektný jazyk a nereprodukovať rodové nerovnosti. V monitorovacom období 
spravodajstva sme zaznamenali  93 správ, t. j. 5,9%  zo všetkých správ, v ktorých ženy  
boli ústrednou témou.  17  mediálnych výstupov poukazovalo na rodové nerovnosti a iba 15  
správ spravodajstva spochybňovalo rodové stereotypy; 83 bolo vyslovené takých, ktoré rodové 
stereotypy  potvrdzovali.  Opäť však nemáme  kritérium, ktoré by stanovovalo dostatočnosť 
takéhoto mediálneho pokrytia,   možnosť porovnania bude možná až  opakovaním monitoringu.  

Rodová skladba obsahovej reprezentácie  správ spravodajstva je výrazne maskulínna. Z osôb  
tvoriacich objekt správy alebo  v správach vystupujúcich či citovaných, tvorili ženy iba 
26,6 %. Zvyšok, teda takmer ¾ osôb v správach, boli muži a dominovali vo  všetkých  funkciách. 
Ako objekty správ tvorili 77,7%, hovorcovia 58¿, experti/komentátori dokonca 82,2¿. Muži  
vyjadrujú svoju osobnú skúsenosť  v správach  2x častejšie ako ženy, ako svedkovia udalosti 
tvoria muži 64,2¿. Dokonca aj populárny názor vyjadrujú muži v správach častejšie ako ženy 
(55,8%) aj  napriek tomu, že ich je v populácii  početne menej ako žien. 

Výraznú maskulínnu reprezentáciu mediálnych výstupov spravodajstva vysvetľuje  teória 
zrkadlenia. Tá tvrdí, že médiá iba odzrkadľujú správanie, vzťahy, hodnoty a normy prevládajúce 
alebo dominujúce v určitej spoločnosti. Ak teda verejný život spoločnosti je tvorený, 
reprezentovaný najmä mužmi a spoločnosť má patriarchálny charakter, aj mediálne výstupy 
budú len  patriarchálne.  Opakom je názor, že médiá kultúru pasívne len nereflektujú, ale ju aj 
aktívne formujú (Renzetti,C., Curan, D.J., 2003) a vstupujú do  pretvárania a vytvárania reality 
svojím pôsobením. Tento názor je potom pretavený do princípu „slobody  prejavu so 
zodpovednosťou“ a opiera sa o etické princípy  profesionálnej žurnalistiky.  Treba však 
zdôrazniť, že ak štandardy profesionálnej žurnalistiky či spoločenská zodpovednosť reklamy 
a marketingu  sú rodovo necitlivé a len odzrkadľujú normatívne patriarchálne nastavenie 
spoločenskej štruktúry,  princíp  slobody prejavu so zodpovednosťou  bude z rodovej 
perspektívy bezpredmetný. 
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K maskulínnemu mediálnemu prostrediu prispieva aj rodovo necitlivý jazyk, ktorý  ženy 
symbolicky ale aj fakticky zneviditeľňuje.  Tvary generického maskulína označujú zmiešané 
skupiny žien a mužov iba  podstatnými menami mužského rodu. Dochádza tak k systematickej 
anihilácií žien aj v tých skupinách, kde majú reálne vyššie zastúpenie, napr. v populácii, medzi 
populáciou postproduktívneho  veku,  v školstve. Výskyt generického maskulína je výrazne 
prevažujúci nad opakom – lexikálnym rodom, označujúcim ženy podstatným meno v ženskom 
rode. V monitorovaných správach spravodajstva lexikálny rod  sa vyskytoval 4 krát menej ako 
generické maskulínum (24,1¿).   

Zisťovali sme aj rodovú skladbu samotných autorov a autoriek správ spravodajstva a témy 
správ, ktoré prinášajú. Rodová skladba  produkcie správ spravodajstva je pomerne 
vyrovnaná, aj keď žien–redaktoriek prinášajúcich správy  bolo o 5 % menej ako mužov- 
redaktorov.  Veľa správ však vzhľadom na pohlavie jeho tvorcu či tvorkyne zostalo 
neidentifikovaných (11¿).  Tematické rozdelenie správ, ktoré prinášali  redaktorky a ktoré 
redaktori nemožno považovať za výrazne rodovo stereotypné. Aj keď muži –redaktori sa 
podieľali o niečo výraznejšie na prinášaní  politických  správ  (53,1¿), správ z kriminality a o 
nehodách (54,1¿), ale aj témy o športe/umení a celebritách (55¿). Ženy-redaktorky zase 
prevažovali pri ekonomických témach (54,5¿) a sociálnych a právnych témach (52,5¿). 

Prípadový monitoring mediálnych výstupov odkryl najmä výskyt mýtizujúcich 
a obsahovo nekorektných správ o násilí páchanom na ženách.  Zavádzajúce informovanie  
o násilí páchanom na ženách ako o násilí z vášne či upriamenie pozornosti na zástojný problém 
je častým modusom správ o NPŽ hlavne v bulvárnych médiách. Nepriame podporovanie násilia 
na ženách  hrubo rodovo stereotypným obsahom mediálnych výstupov spôsobujú  hlavne 
obsahy indikujúce komodifikáciu a objektivizáciu ženských  tiel a sexizmus. Prezentácia tvrdej  
tradičnej maskulinity vo videohrách,  hip-hope či vo verejnom priestore, často spojená 
s mizogýnnymi  a homofóbnymi prejavmi,  udržiava nepriaznivý stav vnímania násilia, ako 
legitímneho nástroja  riešenia konfliktov, aj ako  súčasť potvrdzovania a utvárania maskulinity.  

Zaznamenali sme však aj pozitívne prípady, keď práve medializácia prípadu NPŽ, 
neobmedzujúca sa iba na povrchné informovanie skutočne rozprúdila verejnosť a naštartovala 
aktívnu pomoc.  Viaceré prípady poukazovali aj na ľudsko-právny a celospoločenský kontext 
NPŽ, ako aj na neobvyklé, menej známe formy rodovo-podmieného násilia. Rodová rovnosť, ako 
podmienka eliminácie násilia na ženách, zas bola podporovaná odsúdením mizogýnneho 
napádania žien, alebo používaním rodovo-citlivého jazyka.  

Výrazne viac negatívnych ako pozitívnych prípadov sme zaznamenali pri analýze 
produktov marketingovej komunikácie.  Okrem mediálnej kampane komerčnej firmy proti 
násiliu na ženách, v roku 2009 neprebehla žiadna celoplošná reklamná kampaň v tejto oblasti. 
Zaznamenané však boli hrubo stereotypné obsahy, znevažovanie žien a nesúlad obsahu 
a propagovanej služby, ktoré zneužívajú a objektivizujú ženské telá ako dekoračný predmet,  
neosobný objekt sexuálneho záujmu pre mužov.   

Prezentácia feminity  v mediálnom  prostredí  vo všeobecnosti nezodpovedá rôznorodosti 
žien a rôznorodosti ich záujmov, ich pozícií a postavenia v spoločnosti. Dominantné sú 
nasledovné charakteristiky ideálu mediálnej feminity: podriadenosť, použiteľnosť a povoľnosť.  
Rodinné seriály,  romantické  romány a ženské časopisy  sú vnímané ako objektívne a vytvárajú 
kult  feminity a heterosexuálnej romance. A keďže sú väčšinou konzumované ženami,  vytvárajú 
tak  agendu tzv. ženského sveta (Zoonen, L., 2000, s. 30 – 35). Ide o zacyklenosť vplyvu médií  a 
vytvárania reality, keď  opakovanou prezentáciou pseudoreality sa vytvára normalita ženského 
sveta a mainstreamové ženské publikum.  
 
Feministické mediálne štúdiá však  upozorňujú aj na aktívnosť publika, ktoré môže kriticky 
reflektovať  a odmietať  obrazy  tradičnej feminity a maskulinity.  Obyčajne je však publikum 
schematicky a zjednodušujúco dichotomizované na tie/tých, čo  identifikujú vplyv sexisticky 



64 
 

a patriarchálne utváranej mediálnej produkcie na mocenské udržiavanie podriadenosti žien. Na 
druhej strane stoja tí/tie, ktorí  permanentným patriarchálnym brainwashingom povýšili 
mediálnu produkciu na každodennú realitu a  „zdravého rozumu“. (ibid) 

Významnú  úlohu pri ovplyvňovaní mediálnych a marketingových obsahov môžu mať zákonné 
a samoregulačné mechanizmy presadzované poverenými inštitúciami. V tejto súvislosti je 
pomerne potešujúce, že ako najefektívnejším samoregulačným orgánom zo všetkých ostatných  
sa v tejto oblasti javí Rada pre reklamu, ktorá v roku 2009  uznala väčšinu sťažností 
odvolávajúcich  sa na relevantné zásady. Celkovo však bolo sťažností na  porušenie zásady 
nediskriminácie na základe pohlavia  minimálne, čo svedčí o nízkej  mediálnej gramotnosti 
publika v tejto oblasti, ale aj o nedostatočnosti zákonných a samoregulačných inštitúcií.  
Chýba formulovanie rodovo nevyváženej  obsahovej prezentácie mediálnych výstupov ako 
porušenia zásady objektívnosti  a zdrojovej nevyváženosti správ, definícia sexizmu, zákaz 
rodovo necitlivého a diskriminačného jazyka  a zákaz zobrazovania neodôvodneného násilia aj 
v programoch pre dospelé osoby, a pod. K celkovo nepriaznivému stavu prispieva aj  nízka 
efektivita opravných prostriedkov spôsobená nízkou intenzitou postihu či vymožiteľnosti 
nápravy.  

Rodový audit   mediálnych  inštitúcií  potvrdil  výraznú  vertikálnu rodovú  nerovnováhu, 
keď v  priemere tvoria ženy vo vedeniach  vybraných manažmentov  necelých 26 ¿. Paritné 
zastúpenie alebo ženu vo vedení majú mediálne subjekty, ktorých prestíž sa  na trhu znižuje  
(napr. rozhlas) alebo je v ohrození. Výnimku tvoria  zakladateľské podnikateľské aktivity 
samotných žien. Výrazná vertikálna rodová segregácia nezodpovedá už dlhodobému viac ako 
70¿ podielu žien absolventiek mediálnych a reklamných vysokoškolských odborov.  
Nevyvážená rodová skladba osôb pripravujúcich televízne  vysielanie  (39,1¿ žien) a nízke 
zastúpenie žien  vo vedeniach mediálnych subjektov naznačuje, že ženy – profesionálky 
nezastávajú svojmu vzdelaniu zodpovedajúcu pozíciu  a  prácu.   

Aj keď vyšší počet žien v danej sfére a v mocensky relevantných pozíciách je základným 
predpokladom na zmenu mediálnych výstupov, nemusí byť jediným faktorom vstupujúcim do 
hry. Vyšší počet  žien – profesionálok v spravodajských redakciách nemusí byť vždy  
dostatočnou zárukou  pozitívnych zmien vyššieho a korektnejšieho pokrytia  tém NPŽ a rodovej  
rovnosti.  Viaceré štúdie potvrdzujú, že na obsah mediálnych výstupov vplýva aj  tzv. „rutinný 
spravodajských diskurz“  média,  od ktorého záleží ako sa  bude pristupovať k téme rodových  
nerovností. Často je táto téma  vnímaná rovnako ako  iné témy „sociálnych menšín“, napr.  
migrantov, ľudí so zdravotným postihnutím a pod. napriek tomu, že žien je v populácii väčšina. 
(Vochocová, 2008., s. 148).   Čo sa týka  genderového usporiadania spravodajských redakcií, na 
udržovanie a reprodukovanie  nižších pozícií žien – žurnalistiek  a ich nižšieho vplyvu pôsobia 
viaceré faktory: 

a) Existujúce rodové usporiadanie  politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych vzťahov 
v dane  spoločnosti. 

Mediálne organizácie a inštitúcie sú súčasťou diskriminačného  a rodovo- rigidného trhu práce a  
vyznačujú sa takisto horizontálnou a vertikálnou segregáciou. V podstate reprodukujú rodové 
vzorce prevažujúce v spoločnosti vo všeobecnosti. Tradičné sociálne normy sú replikované aj  
v zdanlivo  objektivitu a nezávislosť hlásajúcich spravodajských  redakciách. Napríklad vedenie 
spravodajstvo STV  tvorí  13  ľudí, z toho iba 3 sú ženy (23,7¿), na šéfredaktorských postoch sú 
výhradne muži.44  Aj podiel žien vo vedúcich pozíciách  na  celkovom slovenskom trhu práce už 
dlhodobo  dosahuje približne iba 30%.  V regionálnych redakciách spravodajstva STV však už 
nájdeme aj jednu šéfredaktorku. Potvrdzuje to známy fakt, že čím „periférnejšia“   organizácia 
alebo nižším post v hierarchii, tým je väčšia nádej pre ženy dostať sa na vplyvnú pozíciu.  
 

 

                                                             
44 http://www.stv.sk/spravodajstvo/redakcia/vedenie-redakcie/  

http://www.stv.sk/spravodajstvo/redakcia/vedenie-redakcie/


65 
 

b) Novinárska kultúra v spravodajských organizáciách 
Osobitne sa výskum pracovnej kultúry spravodajstva na Slovensku zatiaľ nerealizoval. Výskumy 
z iných krajín však potvrdzujú, že  spravodajské redakcie sa  tak ako aj ostatné pracoviská, 
vyznačujú maskulínnym nastavením pracovného prostredia v podobe permanentnej časovej  
disponibility,  nadčasov bez zohľadňovania rodinných povinností,  mužskými sieťami so silnou 
vnútornou solidaritou a vyčleňovaním kolegýň aj prostredníctvom sexuálneho obťažovania 
a mužským šovinizmom (Fleming, Steiner, Lowrey in Vochocová, J., 2000, s. 144 – 145). 
 
c) Aktívne stratégie individuálnych žien a mužov alebo ich skupín, ktoré sa pokúšajú daný stav 

zmeniť alebo reprodukovať 
Na Slovensku neboli zaznamenané kauzy individuálneho snaženia žien  - žurnalistiek  získať  
významnú pracovnú pozíciu v spravodajstve. Aspoň neboli  zverejnené.  Väčšinou sa „rodová 
karta“ pri  obsadzovaní dôležitých postov vôbec neotvára a nespochybňuje sa  platnosť 
predpokladu, že dôležité posty zastávajú ľudia s najlepšími schopnosťami a kompetenciami na 
túto pozíciu bez ohľadu pohlavia. Nie je dôvod sa však domnievať, že na pracoviskách 
spravodajských redakcií neplatia tie isté zistenia, ktoré sa potvrdzujú aj v iných pracovných 
prostrediach. Ženy väčšinou musia vynaložiť o mnoho viac úsilia, aby získali vedúcu pozíciu; 
zvyčajne ju získajú, keď muži už nemajú o pozíciu záujem (zníženie prestíže, uvoľnenie miesta 
kvôli nedostatku mužských uchádzačov, alebo postupu mužského vedúceho na vyššiu pozíciu);  
vtedy ak sa pracovná pozícia vyznačuje veľkou problémovosťou alebo neistotou  (napr. v čase 
krízy, hrozba škandálov, finančného prepadu) a pod.45  Za mimorodový vplyv  na zmenu 
rodového usporiadania  v redakciách  sa považuje aj komerčný záujem  média, keď  
z konkurenčných dôvodov sa dostávajú do popredia ženy – žurnalistiky aby pritiahli ženské 
publikum.46  Otázne zostáva, ako komercionalizácia  ovplyvní podobu spravodajstva a či nedôjde 
k posilneniu  dôrazu na rodové diferencie a to ako ľudské, tak aj novinárske (Fröhlich, Ross, 
Lofgren-Nilson v Vochocová, L., 2008, s. 148).  
 
Identifikované  boli tri základné  individuálne stratégie žien – žurnalistiek ako sa vyrovnať 
s maskulínnou podstatou novinárskej kultúry. Prvou z nich je „female ghetto“ alebo inak 
„marioneta“, ktorá prestavuje súbor  taktík, ktoré  nie sú proti dominantnej novinárskej kultúre 
a mužmi nie sú vnímané ako hrozba. Ide o zoskupovanie žien do tzv. ženských rubrík, 
magazínov, relácií  určených hlavne pre ženské publikum. Novinárskou komunitou sú však 
zatracované a považované za nekompetentné  „malé dievčatká“. Druhou stratégiou je infiltrácia 
žien medzi mužov a stávaním sa „jednej z mužov“. Mužskými kolegami je takáto žurnalistka 
často vnímaná ako hrozba,  s ktorou sa vyrovnávajú jej označením ako  neženskej, tvrdej  či 
agresívnej. Treťou je  opozičná taktika s označením „jedna zo žien“, ktorá spochybňuje  podstatu 
maskulínne definovaného novinárstva  a snaží sa ju urobiť viac feminínnou.  Novinárky často, 
aby unikli tlaku a sexizmom  spravodajských redakcií, unikajú a pracujú na voľnej nohe, alebo 
rezignujú a novinárskej remeslo opúšťajú.  Existujú samozrejme aj muži – novinári, ktorí 
považujú mainstreamovú novinársku kultúru za problematickú a snažia sa ju zmeniť. Štúdiami 
bolo zistené, že takéto snahy si vyžadujú vysokú dávku presvedčenia  a výdrže (ibid.). 
 
Viaceré štúdie naznačujú, že všetky individuálne stratégie  sú pascou a že napr. fixácia na 
neustále dopĺňanie vzdelania s cieľom vyrovnať sa s diskrimináciou na pracovisku, alebo snaha 
o dosiahnutie  autonómnosti cez  prácu na voľnej nohe či  vlastné podnikateľské  mediálnej 
aktivity žien sú absenciou   ich  reálnej  a vytrvalej ochoty   sa organizovať na základe rodu.  
Syndikáty novinárok či  špecifické spoločenstvá žien pracujúcich v mediálnej oblasti sú skutočne 
veľmi zriedkavé a na Slovensku chýbajú úplne.  Hlasy za zvýšenie žien na vedúcich pozíciách  v 
médiách  či za  odstraňovanie tematickej getoizácie – segregácie žien   nepočuť.   Boj za slobodu 
tlače a slobodu prejavu,  za nezávislosť médií od politickej moci sú  aktuálnou agendou  na 

                                                             
45 Viac pozri napr. Szapuová, Kiczková, Zazulová, (ed:) 2009: Na ceste k rodovej rovnosti. Ženy a muži  v akademickom prostredí, Iris, 
Bratislava. 
46 V 80. rokoch, takto začali uvažovať manažmenty švédskych médií, keď bez ich pôsobenia by zrejme ku žiadnej zmene nedošlo.  
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Slovensku už dlhodobo. Rodová karta sa tak, ako v mnohých  iných oblastiach, vôbec neotvára  
a nepovažuje za prioritnú.   

Chceme upozorniť, že mediálnych trh vo všeobecnosti, slovenský trh nevynímajúc, svojím 
segmentom  printov, relácií, dokonca celých televíznych staníc (kanálov) sa podieľa na getoizácií 
žien.  Príkladom sú rubriky pre ženy (Sme, Pravda,...), ženské časopisy  (Nový Čas pre ženy, Eva, 
Emma, Mamina a pod.) a ženské kanály (Doma, Joj Plus), ktoré  prispievajú k rodovej 
diferenciácií a presviedčajú ženy, že ich záujmy sú iné ako záujmy ostatného sveta, t. j. 
mužského.  Vo všeobecnosti je „v modeloch mediálnej komunikácie rod vnímaný ako viac-menej 
stabilná a ľahko identifikovateľná dištinktívna kategória medzi ženami a  mužmi, ktorá má byť 
„správne“ prezentovaná“ (Zoonen,L. 2000).  

Na záver ešte hodnotíme realizovaný monitoring a jeho obmedzenia. Násilie na ženách  
a porušovanie princípov rodovej rovnosti úzko súvisí aj s homofóbnymi prejavmi 
a nenávistnými prejavmi voči neheterosexuálnym ľudom . V monitoringu sme sa takými 
mediálnym výstupom nevenovali, ale  potieranie takýchto prejavov vnímame ako súčasť 
prevencie NPŽ a presadzovania rodovej rovnosti.  

Výskum mediálnych obsahov a rodovej štruktúry mediálnych inštitúcií by mal byť doplnený aj 
výskumom  publika, resp. skúmanie toho, ako jednotlivé mediálne obsahy na  ženy a mužov 
skutočne pôsobia a  ako ich vnímajú. Zmena  reprezentácie žien a mužov v mediálnych obsahoch, 
ak aj zlepšenie pozície žien – profesionálok v mediálnych inštitúciách ešte nič nehovorí o  o tom, 
aké dôsledky môžu mať obsahy na príjemkyne a príjemcov či na celú spoločnosť (Voch ocová, L., 
2008). Pozornosť treba venovať aj dlhodobým účink om mediálnych obsahov, ktoré vznikajú 
postupne a priamo, bez účasti filtrujúceho vedomia. „ Odborníci upozorňujú na to, ž e aj vedomím 
spracovaný mediálny program, na ktorý divák bežne zabudne, môže mať neuvedomované 
dlhodobé účinky. Práve v  tom spočíva neb ezpečenstvo privyknutia istý m násilným scenárom,  
napr. aj o ženách“ (Slavíková, 200, 6 - 14). 
 
Rozhodujúca je miera vplyvu sexistických a násilníckych  mediálnych výstupov na deviantné či 
antisociálne správanie ľudí a  škodlivú socializáciu detí.  Výskumy v tejto o oblasti poukázali na 
to, že  priama korelácia medzi  napr.  konzumáciou pornografie a násilným správaním mužov  
voči ženám, či  vplyv sexistických scén na  deviantné  rodové správanie nebol i  zatiaľ dostatočne 
preukázané. Tieto poznatky však boli získané väčšinou experimentálnym sociálno-
psychologickým prístupom a zameriavali sa zväčša iba na  krátkodobé  kognitívne alebo 
behaviorálne efekty. Dlhodobý účinok nebol zatiaľ relevantne preskúmaný. Viaceré štúdie  
potvrdzujú signifikantný vplyv určitéh o typu mediálnych výstupov na predstavy a očakávania 
ľudí.  Napr.  konzumácia  sitkomových seriálov  v Amerike   koreluje s presvedčením, že ženy 
a muži majú sexuálne aféry, určite sa rozvedú, majú  nelegitímne deti a  že ženy  sú len 
v domácnosti a nikdy nepracujú. Dôležitými faktormi diferencujúcimi takéto presvedčenia sú tu 
však vek, vzdelanie a rod  (Steeves in Zoonen, 2000, s. 35). 
 
V závere ešte v krátkosti prinášame zhodnotenie  použitej metodológie. Zameriame sa hlavne na 
jej obmedzenia  a odporúčania na zlepšenie:  

 štandardizovaný monitoring spravodajstva  treba uskutočniť v  reálnom čase, alebo 
krátko po zverejnení mediálnych výstupov vzhľadom na obmedze nosť doby dostupnosti 
v archívoch či na  webe;  

 zjemniť  a  zjednotiť škály priestorove j relevancie a umiestnenia pre všetky druhy médií; 
 zjednotiť   vekové kategórie s  cieľom podrobnejšej a  valídnejšej vekovej  mediálnej 

prezentácie; 
 podrobnejšie  rozpracovať premenné  na zisťovania potvrdzovania či spochybňovania 

rodových stereotypov;  
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 štandardizovať zber prípadov zo všetkých druh ov médií  a v období   celého roka 
( vzhľadom na vypracovanie metodiky až ku koncu roku 2009, nebolo možné 
zaznamenať všetky relevantné prípady);  

 zistenia  analyzovať teoretickými  konceptmi a empiricky potvrdenými vysvetleniami 
z dostupných výskumov v tejto oblasti; 

 zaznamenať relevantné legislatívne zmeny v  mediálnej a marketingovej oblasti, ktoré  
by mohli mať vplyv na  obsah mediálnych výstupov . 
 

Celkovo hodnotíme metodológiu GMMP doplnenú o špecifické premenné pozitívne. Svojimi 
štandardizovanými parametrami umožňuje medzinárodné porovnanie, ale aj hlbšiu analýzu 
národných špecifík. Škály na hodnotenie obsahovej stránky sú dostatočným nástrojom na 
hodnotenie  monitorovaných prípadov z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách aj 
podpory rodovej rovnosti. 
 

SUMMARY 

The aim of  the  monitoring was to investigate how media and  marketing communication  fulfil 
their social accountable role in prevention of violence against women and in promotion of 
gender equality as precondition of elimination of the gender-based violence.  We conducted  
standardized media news monitoring  during 16 days  by the means of internationally 
recognized and used methodology of the Global Media Monitoring Project. The  basic gender 
sensitive variables  were amended with national special variables  measuring  the occurrence of 
gender  non-discriminatory language, substantive relevance on continuum public-private and 
more others.  

The results of news monitoring indicate that the media coverage of VAW news is  relatively  high 
(2,98% of all news), but the way how  the issues of VAW are  presented is rather contra 
productive  for the VAW prevention. The most VAW news were published in tabloids and 
commercial media, where the issue is misused as a mean of higher marketability and 
readability of the media. Namely the most  of  the news referred  to extreme form of VAW – 
murders, sexual and physical assaults, whereas all other forms of VAW were not the subject of 
interest. The prevention campaigns of VAW were mention only in 2 news.   

The  evidence that the VAW issues are only a tool for invoking fear and permanent threat for 
women is  given by the relevance of the news.  Although the size and location relevance were 
rather high, the geographical and substantive scope were low. Thus the VAW issues were 
presented like  local problem and partners and family problems,  witch  do not deserved all 
society attention and policy solutions.  Of course, there are also exceptions, when mostly the 
public media paid attention to international campaigns and other politics action. Another 
common feature of the VAW news is, that  presentation of the powerlessness of the women 
prevailed over the surveillance.  Most of the women are described as passive  and submissive 
victims, not surviving and struggling the violence, but only waiting for their fate.  

The  contra productive way of the VAW news presentations could be due to the fact, that 83.3% 
of the news were brought  by male redactors. It indicates that the men  journalists are not rather 
gender sensitive and in  the same time, that the VAW issues are not arrogated by female  
authors.  The analysis of selected media outputs  showed that  the  stories of VAW are described 
by the language of passion and  the core problem is replaced by another, for  yellow press more 
attractive topic.  Such manipulation  reproduces mythic and unaccountable presentation of VAW 
topics.   

Positive examples of  media outputs were  found, too.  The positive influence of media was 
proofed, when  the story on women´s  surviving the  partner violence was published and the 
wide public was mobilized for active help. More articles dealt with unusual form  of violence, like 
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the rapes of persons working in sexbusiness or sexual harassment at workplace. Very useful 
were news, were the issue of VAW was connected to human rights of women and completed 
with police statistics and relevant political documents.  

On the other way, the level of gender equality promotion by  the media coverage is very 
low. It is evident by the gender structure of content and news presentations.  The share of news, 
where women were  objects or acting or quoting persons,  constitute only 26,6% of all persons  
in news.  It can be stated, that women do not make the news and are invisible in news in the 
same time. Men dominated in all functions. Men composed e.g. 82.2% of all experts acting in 
news or  men expressed their  personal experience 2 times more than women.  

The invisibility of women in public life promoted by media coverage is supported also by the use 
of gender insensitive and discriminatory language. The generic masculine used for  the 
labelling  of gender mixed groups of people,  was 4 times  more frequent than  the proper female 
lexical gender. However, the gender structure of news producers – redactors was more balanced 
and women editors share was only 5 % lower than of the men.  Although not significant gender 
stereotyped topics distribution among female and male editors was discovered, men  slightly 
outnumbered in political and criminal news, women in social  and  economic topics.   

Crucial is, however, the vertical gender segregation when, in average, women  comprise only 
26 % of   persons in media boards. The relation  between  the number of women in boards and 
media coverage of  gender equality relevant topics is not straightforward. But  the critical mass 
of women in boards or as  media owners  is the first precondition to make a change of the media 
a advertisement content. 

The analysis of selected  marketing outputs  confirms, that the advertisement is  one of the 
strongest reproducer of the  rude gender stereotyping. The objectification and sexualisation 
of female bodies was misused for  advertising goods and services inconsistent with the visual 
presentation. Propagation of the traditional  feminity featured by submissiveness, compliance 
and readiness for men  on one side  and the promotion of  traditional vulgar masculinity often 
connected to misogynous and homophobic manifestations  on the opposite side are perceived as 
common and usual.   

In this way, it is gratifying, that the  most effective  self-regulation institution is specially the 
Council for Advertisement, which in 2009 confirmed most  of the complaints referring to 
relevant principles as positive violation. All other  legal and self-regulatory bodies were not 
effective at all,  which indicates either the poor media literacy of the public in terms of gender-
based discrimination, or, and this is more probable, the low sufficiency of the regulatory 
measures. The formulation of  gender-biased media content presentation as an infringement of 
the principle of objectivity and imbalance in sources of information is  missing. The definition of 
sexism, the prohibition of gender insensitive and discriminatory language and unjustified 
violence displayed  for adults, are absent too. 

The  relatively high visibility of women in media as attractors and universal beauties, is  
in  sharp contrast with their low power and real influence in area of media and especially of 
advertisement. Female graduates of the media and communication studies outnumber  the male 
graduates for a long time. The share of 39.1% of women in TV broadcasting production or the 
mentioned  26%  share of  female decision –makers  do not account to the high education levels 
of the female media professionals. Female journalists are rather ghettoized to programmes, 
columns, channels or media  “for women”.  They managed to get  to the  top  only when the  
prestige  of the position is not high enough for men, or when the  male owners  of the media used  
women stakeholder to  attract female audience.  One of  the way, how to change the masculine 
media and advertising environment  and subsequent also masculine coverage content,  is the 
patient uncovering the discriminatory mechanisms of male power  enforcement  with 
supportive female professionals organisations.  
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PRÍLOHY  

1. MANUÁL ŠTANDARDIZOVANÉHO   MONITORINGU SPRAVODAJSTVA 

(Príklad monitoringu denníkov. Pre ostatné typy médií boli vypracované  osobitné manuály s malými 
rozdielmi vzhľadom na merné jednotky ) 

I. ÚVODNÉ INFORMÁCIE 
 Počet  denníkov  
2  printové denníky s celonárodným pokrytím. 
Výber denníkov, kritéria výberu denníka: 

 s najväčším celoplošným pokrytím  
 s najväčšou váhou  - kritérium čítanosti  
 s rozličným  vlastníckym pozadím a odrážajúcich rozmanitosť mediálneho usporiadania  
 typ novín  „kvalita“ vs.  „populárne“ noviny 

Čo kódovať  
Kódujte 14 článkov z  hlavných stránok jednotlivých denníkov.  Začnite  titulnou stránkou – tu kódujte 
všetky spravodajské  články. Potom prej dite na ostatné hlavné články na ostatných stránkach.  Kódujte len 
články  - nie úvodníky,  komentáre, listy redakcii.  Ak článok začína na hlavnej stránke a  pokračuje na inej, 
kódujte celý článok.  Niektoré správy sa skladajú z  fotografie s titulkom, titulkom alebo krátkeho textu.  
Kódujte tieto tak isto ako dlhšie články.  
Nekódujte: úvodníky, komentáre, listy redakcii, zoznamy/upútavky na články vo vnútri novín, karikatúry 
a vtipy, správy o počasí, reklamy a  inzerciu.  
Poznámka: ak neviete, či nejaký člá nok kódovať, alebo nie, okódujte ho aj tak a  pridajte poznámku, prečo 
ste si neboli istý jeho kódovaním.  
Aké sú hlavné správy na stránkach: každé noviny sú rôzne usporiadané a neexistuje jednotná štruktúra.  
To je niekoľko hlavných typov usporiadania:  

- vo všeobecnosti, hlavné stránky denníkov sú venované  národnému (domácemu), 
medzinárodnému a v niektorých prípadoch aj regionálnemu spravodajstvu 

- špeciálne sekcie novín ako športové, životného štýlu či pre podnikateľov by v  zásade nemali byť 
kódované. Ak je udalosť zo sveta športu, biznisu alebo  celebrít považované za dôležitú v  záujme 
všetkých čitateľov,  bude umiestnená na hlavných spravodajských stránkach.  

- majte na pamäti hlavný cieľ projektu:  sledovať zastúpenie žien a  mužov v hlavných  udalostiach 
dňa.   Ak zistíte, že  existuje len veľmi málo  článkov  zahrňujúcich ženy ako  v  najdôležitejších 
správach, tak to je stav situácie.  Nemali by ste zámerne vyhľadávať články, ktoré sa zmieňujú 
o ženách  alebo sú o ženách.  
 

II. KÓDOVACÍ SYSTÉM PRE DENNÍKY 
(kódy a popis sleduje premenné v maske variable view SPSS na jednotlivých riadkoch)  

http://www.sav.sk/journals/zurnal/full/oz0101f.pdf
http://www.google.com/books?hl=sk&lr=&id=SnT2tnhJ7u0C&oi=fnd&pg=PP9&ots=l0Yr1TOHBv&sig=QAdKNQ3i2Xy14FU-3GyKSY0Xz-4#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/books?hl=sk&lr=&id=SnT2tnhJ7u0C&oi=fnd&pg=PP9&ots=l0Yr1TOHBv&sig=QAdKNQ3i2Xy14FU-3GyKSY0Xz-4#v=onepage&q&f=false


72 
 

Identifikačné údaje  
1. Médium - označuje hlavný typ média   

1= printové;  
2 = elektronické (tv a rozhlas);  
3 = internetové 

2. Názov -  označuje názov konkrétneho média vybraného pre monitoring. 1 = nový čas, 2 = sme, 3 = tv 
markíza, 4 = stv, 5 = rádio expres, 6 = sro, 7 = topky, 8 = aktuality   

3. Vydanie – dátum vydania článku vo formáte  dd.mm.yy (napr. 25.11.09) 
4. Číslo správy – označuje číslo článku zaradeného do ďalšieho monitorovania. Vzhľadom na max. Počet 

14 článkov, čísla budú v intervale od 1 do 14.  
Tematické zaradenie správy 
5. Predmet – označuje o čom článok je.  Umožňuje zaradenie každého článku do jednej z 52 kategórií 

predmetov. Obsah jednotlivých kategórií vnímajte ako kľúčové slová objavujúce sa v správe, ale aj ako 
popis  predmetu článku. Kategóriu „iné“ z daného okruhu  (kategórie 8, 18, 25, 36, 44, 50) a kategóriu 
52  používajte ako poslednú možnosť.  
Pred zaradením článku do predmetnej kategórie vyberte jedno kľúčové slovo, ktoré   najlepšie 
popisuje  ako je  udalosť v článku  opísaná. Pamätajte že jedna a tá istá udalosť môže byť opísaná 
z viacerých uhľov pohľadu. Napríklad článok uverejnený v Keni o voľbách amerického prezidenta 
môže byť  o tom, čo voľby znamenajú pre vnímanie USA v zahraničí (kód  6 – zahraničná politika), 
alebo o tom, čo môžu americké voľby priniesť Keňanom pri voľbe vlastných politických vodcov (kód 4 
– domáce spravodajstvo).  Niekedy môže nastať, že v jednom článku budú viaceré predmety.  Vyberte 
ten, ktorému je venovaný  najväčší priestor či váha, t. z. najväčší priestor a počet komentárov.  

Politika a vláda 
=  Ženy  v politike a na rozhodovacích pozíciách (lokálne, regionálne, národné) 
=  Ženské volebné kandidátky ((lokálne, regionálne, národné) 
 = Mier, vyjednávanie, prístup (lokálne, regionálne, národné) 
 = Iné  témy domáceho politického spravodajstva -  vláda (lokálna, regionálna, národná), parlament, 
voľby, príhovory/prejavy, politický proces -  zasadnutia, činnosť  koalície/opozície, .. 
 = Globálne partnerstvá (medzinárodný  obchodný a finančný systém, napr. Európsky obchodný 
priestor, WTO, OECD, IMF, Svetová banka, dlhy, ..) 
 = Zahraničné/medzinárodné politiky, vzťahy s inými krajinami, vyjednávanie, zmluvy/dohovory, EU, 
OSN, mierové dohovory 
 = Národná obrana, náklady na zbrojenie -  obranu, vojenský výcvik, vojenská prehliadka/sprievod 
vnútorná bezpečnosť a pod. 
 = Iné politické  témy a témy vzťahujúce sa na vládu (špecifikovať v poznámkach) 

Ekonomika 
 = Politika ekonomiky, stratégie, modely (národné, medzinárodné)... 
 = Ekonomické ukazovatele, štatistika, podnikanie, obchod, zásoby trhu,.. 
 = Ekonomická kríza, štátne zásahy do podnikov, zánik a vznik podnikov, ich fúzie 
 = Chudoba, bývanie, sociálna politika, opatrenia/pomoc tým v núdzi 
 = Participácia žien v ekonomických procesoch (neformálna práca, platená práca, nezamestnanosť, 
neplatená práca) 
 = Iné témy trhu práce/zamestnanosti, odbory, vyjednávanie, zamestnanosť /nezamestnanosť,... 
 = Vidiecka/lokálna ekonomika, poľnohospodárstvo, farmárčenie, politika poľnohospodárstva, 
pozemkové práva,... 
 = Spotrebitelia, ochrana spotrebiteľov, regulácia, ceny, podvody na spotrebiteľoch 
 = Doprava, logistika,  infraštruktúra/diaľnice 
 = Iné témy ekonomiky a ekonómie(špecifikovať v poznámkach) 

Veda a zdravie 
 = Veda, technológie, výskum, financovanie, objavy/inovácie, vývoj,.. 
 = Zdravie, bezpečnosť, lekárstvo, zdravotné postihnutie, medicínsky výskum, financovanie (okrem 
HIV/IDS) 
 = HIV a AIDS,  incidencia, politika, liečenie, nakazení ľudia, ... 
 = Iné epidémie, vírusy, nákaza, chrípka, BSE, SARS,... 
 = Kontrola pôrodnosti, plodnosť/pôrodnosť, sterilizácia, potratovosť 
 = Environmentalistika, životné prostredie, znečisťovanie, globálne otepľovanie, ekológia, turizmus 
 = Iné z oblasti vedy a alebo zdravia (špecifikovať v poznámkach) 

Sociálne  a právne témy 
 = Vývoj, udržateľnosť, komunálny vývoj 
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 = Vzdelávanie, starostlivosť o deti, od predškolského vzdelávania  po univerzity , vzdelávanie 
dospelých financovanie školstva,  gramotnosť,.. 
 = Rodinné vzťahy, intergeneračný konflikt,  osamelí rodičia, ... 
 = Ľudské práva, ženské práva, detské práva, práva gayov a lesieb, práva menšín 
 = Náboženstvo, kultúra, tradície, kontroverzie, náuka, oslavy, praktiky  
 = Migrácia, utečenci, žiadatelia o azyl, etnické konflikty, integrácia cudzincov, rasizmus, xenofóbia,.. 
 = Ženské hnutie, aktivizmus, udalosti, demonštrácie,  obhajoba rodovej rovnosti 
 = Zmena rodových  vzťahov, rolí a vzťahov medzi mužmi a ženami vo vnútri aj mimo domu,.... 
 = Rodinné  právo, zákon o rodine, vlastnícke práva vo vnútri rodiny, dedičské práva a zákony,... 
 = Právny systém, justičný systém, legislatíva (okrem rodinnej, vlastníckej a dedičskej legislatívy),... 
 = Iné  sociálne a právne záležitosti  (špecifikovať v poznámkach) 

Kriminalita a násilie 
 = Nenásilná kriminalita, krádež, korupcia (vrátane politickej a zneužitia politickej moci,  predaj drog, 
...) 
 = Násilná kriminalita, vražda, únos, prepadnutie, násilie spojené z drogami,... 
 = Rodovo-podmienené násilie, vražda/ zabitie ženy, sexuálne a šikanózne obťažovanie,   domáce 
násilie, znásilnenie, obchodovanie so ženami, mrzačenie  ženských genitálií a iné škodlivé praktiky 
 = Zneužívanie detí, sexuálne násilie  na deťoch,  obchodovanie s deťmi, zanedbávanie 
 = Vojna, občianska vojna, terorizmu, štátom páchané násilie,... 
 = Výtržnosti/nepokoje, demonštrácie, verejné nepokoje,... 
 = Katastrofy, nehody, hladomory, zemetrasenie, povodne, hurikány, pády lietadiel, autonehody 
 = Iné správy o kriminalite a násilí (špecifikuj v poznámkach) 

Celebrity, umenie, médiá a šport 
 = Správy o celebritách, narodeninách, sobášoch, úmrtiach, nekrológy, slávni ľudia, príslušníci, 
kráľovských rodín,... 
  = Umenie, zábava, voľný čas, kino, divadlo, literatúra, tanec,... 
  = Média, vrátane nových médií (počítače, internet), zobrazovanie žien alebo aj mužov, pornografia,... 
  = Súťaže krásy, modelky, móda, odporúčania na skrášľovanie,  estetická  a kozmetická chirurgia,... 
 = Šport, udalosti, hráči, zariadenia, tréning, politiky, financovanie,... 
 = Iné správy o celebritách, umení, médiách (špecifikovať v poznámkach) 

Dievčatá – deti 
  = Správy o dievčatách (maloletých), začleňovanie, kultúrne postoje a praktiky  vzťahujúce sa na 
dievčatá, vzdelávanie, zdravie, ekonomické vykorisťovanie, násilie (len vzťahujúce sa n a dievčatá) 

Iné 
 = Iné témy neobsiahnuté v predchádzajúcich kategóriách 

6. Predmet  NPŽ (násilia páchaného na ženách) – označuje konkrétne  predmety v rámci 
problematiky NPŽ. Článok sa zaraďuje do  jednej z kategórií iba v prípade, ak bol článok 
v predchádzajúcej premennej zaradený do kategórie 39 – rodovo podmienené násilie. 
1.  = Vražda/zabitie ženy mužom   - úmyselné aj neúmyselné, z nedbanlivosti 
2.  = Psychické násilie páchané mužmi  na ženách – neustála kritika, ponižovanie, nedôstojné 

správanie sa k žene, vyhrážanie, vyvolávanie strachu, krik a nadávky 
3.  = Fyzické násilie páchané mužmi na ženách – facky, buchnáty, zvalenie na zem, škrtenie, pálenie, 

ohrozovanie nožom/zbraňou, zbitie, napadnutie s ublížením na zdraví, bez ublíženia na zdraví,  
4.  = Sexuálne násilie : znásilnenie /nútenie k sexuálnych praktikám,  sexuálne napadnutie, pokus 

o znásilnenie, sexualizované násilie  
5.  = Ekonomické násilie páchané na ženách – neprispievanie na domácnosť,  na výživu  na deti, 

rozpredávane spoločného majetku, rozbíjanie spoločných vecí,  obmedzovanie zamestnania ženy 
6.  = Sociálne násilie – neustála kontrola ženy mužom, zakazovanie vychádzania  a stretávania sa 

s príbuznými, priateľmi/kami, zakazovanie stretávania sa s príbuznými, zakazovanie rozprávania 
sa s inými mužmi, 

7.  = Partnerské násilie, týranie blízkou osobou (bývalým či súčasným partnerom – manžel, druh, 
milenec, inými príbuzným – otec, brat, strýko, otčim,syn,...) 

8.  = Sexuálne obťažovanie na pracovisku: verbálne/neverbálne, bossing/peering, vydieranie 
9.  = Obchodovanie so ženami: sexuálne vykorisťovanie, prostitúcia, pornografia, kupliarstvo 
10.  = Škodlivé praktiky – bulímia/anorexia, nebezpečná estetické zákroky,  mutilácia,... 
11.  = Informovanie o pomoci ženám zažívajúcim násilie, službách,  poradenstve, linky pomoci, ženské 

domy/azylové domy 
12.  = Prevencia rodovo-podmieneného násilia, kampane, programy, aktivity 
13.  = Iné špecifikujte v poznámkach 
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Relevancia správy 
7. R1 – relevancia správy vzhľadom na umiestnenie článku v danom vydaní denníka. Zaraďte každý 

monitorovaný článok do jednej z nasledovných kategórií:   
1 =  umiestnenie článku na 1. strane – titulke;  
2 =  druhej až desiatej strane;  
3 =  jedenástej až dvadsiatej strana;   
4 = dvadsiatej prvej a ďalšej strane.   
Zaraďujte článok podľa umiestnenia jeho začiatku, hoci iba titulku či fotografie. Pokračovanie článku 
už nezaraďujte.  

8. R2 – relevancia správy vzhľadom na  priestor – dĺžku článku. Odhaduje sa dĺžka článku podľa počtu 
odsekov či stĺpcov. 1 =  jeden stĺpec/odsek textu, 2 =  dva až tri stĺpce/odseky, 3 =  pol strany, 4 =  celá 
strana a viac. Štandardný stĺpec či  odsek textu nie je daný.  

9. R3 – relevancia správy vzhľadom na geografický záber – dôležitosť, významnosť správy z hľadiska 
Slovenskej republiky.  
1 =  Lokálny, miestny  = má význam pre slovenské mesto, komunitu, oblasť, región 
2 =  Národný ( domáci), = správa je dôležitá  v rámci Slovenska 
3 =  Národný a iný  -  významná pre Slovensko a iné krajiny 
4 = Medzinárodný/zahraničný = významné  pre iné krajiny alebo svet vo všeobecnosti (napr. globálne 
otepľovanie, uzatváranie dohovorov a pod.) 

10. R4 – relevancia správy vzhľadom na  vecný  priestor  na kontinuu verejnosť – súkromie vzťahuje sa 
na vecné uchopenie problematiky správy ako verejného alebo súkromného problému.  
1 = Verejný priestor  =  problematika správy je predstavená ako  verejná problematika vzťahujúca sa 

na široké masy ľudí, v záujme všetkých, ako verejné dobro, „hard“ správa implikujúca dôležitosť 
, ako hlavná, kľúčová správa 

2 = Verejný s presahom na súkromný a opačne = vzájomné prelínanie  oboch priestorov implikujúcich 
ich súvislosti, keď súkromné sa stáva aj verejným a verejné  aj súkromným 

3 = Súkromný priestor  = osobne zafarbené správy vzťahujúce sa na individuálnu skúsenosť, ako 
súkromný, individuálny  problém z okruhu rodiny, súkromia, intímnych vzťahov,  „soft“ správy  
implikujúce vedľajškovosť, trivilizáciu 

11. Pôvod_správy  -  zaradenie správy podľa  toho, či ide o pôvodnú správu daného denníka 
(redaktora/rdaktorky), alebo o prevzatú správu z inej tlačovej agentúry ci média.  

         1 = pôvodný článok daného denníka (spravidla označený menom redaktora/rky, alebo skratkou, 
iniciálkami, pseudonymom, a pod. 

         2  =  prevzaté z SITA, TASR 
         3  = prevzaté z iných tlačových agentúr, či časopisov(ČTK, Reurters, Blesk, AHA a pod....) 
 Reprezentácia 
12. Autor_ pohlavie – v prípade pôvodného článku  (teda označenia v predchádzajúce premennej 
kategóriou 1) a v prípade, že je meno  autora/rky známe, označiť  do 1 = žena, 2 = muž,  v prípade 
nemožnosti identifikovania pohlavia podľa  mena, skratky, iniciálok a pod. označiť 3 = nemožno určiť. 
13. Osoba alebo sekundárny zdroj 
Pre každú právu kódujte, či je správa založená na informáciách na osobách, skupinách,  lebo subjektoch 
o ktorých článok je. Alebo na sekundárnych zdrojoch47, t. j. informáciách v inej  správe, , inom článku, inej  
častí písomnej  informácie  
0 =  neviem 
1 = osobách 
2 = sekundárny zdroj 
14. Osoba v článku – ak ide o správu založenú na informáciách o osobách, kódujte každú osobu v článku: 

- o ktorej článok pojednáva, o ktorej sa píše, ale nie sú v článku  priamo citovaní/é., nie je s nimi 
robený rozhovor 

- ktorá je v článku priamo alebo nepriamo citovaná (priame citovanie – jej slová sú vytlačené 
v článku a uvedené v úvodzovkách, alebo je s ňou robený rozhovor).  Osoba je citovaná nepriamo  
-  je slová sú parafrázované, zhrnuté v článku, alebo uvedené  ako nepriamo reč – povedal.., 
uviedol..., vypovedal....  

Nekódujte: 
- Skupiny (napr. skupina zdravotných sestier, zamestnanci, občania,..) 
- Organizácie, podniky, kolektívy, politické strany ap od. 

                                                             
47 priamo alebo nepriamo citovaný v článku. Napr. v článku sa píše o správe OSN, potom je OSN 
sekundárnym zdrojom; píše sa o rokovaní vlády, potom je vláda sekundárnym zdrojom 
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- Postavy z románov, noviel , filmov 
- Nežijúce  historické postavy (iba ak je článok o nich) 

1 = osoba o ktorej  článok pojednáva 
2 = osoba priamo alebo nepriamo citovaná v článku 
15. Pohlavie osoby  - pre každú osobu v článku kódujte jej pohlavie 
1 = žena 
2 = muž 
3 = transgender, transsexuál 
4 = nemožno určiť 
16. Vek osoby – pre každú osobu kódujte jej vek, ak je priamo uvedený v článku. Chcem vedieť ako sú 
muži a ženy popisovaní v hľadiska veku.  Aj keď poznáte skutočný vek danej osoby,  ale táto skutočnosť 
nie je uvedená v článku, neuveďte nič..  Aj keby ste boli schopná odhadnúť vek osoby, neuveďte nič.  
Napíšte  vek osoby – absolútne číslo 
17 . Povolanie/funkcia osoby  - pre každú osobu v článku kódujte je profesiu alebo funkciu. Vyberte 
povolanie, ktoré je najviac relevantné v kontexte popisovanej udalosti.  Podnikateľov/ľky (SZČO) kódujte 
podľa ich zamerania. Ak ide o podnikateľa v oblasti IT – kódujte  číslom 7, ak ide o o vlastníka IT firmy 
kódujte  číslom 10.  ak nie je známe, akú profesiu osoba vykonáva, nekódujte nič. 
1. = kráľovská rodina, monarcha (aktuálny, bývalý), člen kráľovskej rodiny 
2.  = predstaviteľ/ka vlády, politik/čka, prezident/tka, minister/rka, politický líder/ka, člen/ka 

politickej strany, hovorca/kyňa 
3. = zamestnanec/kyňa vlády, vysoký štátny úradník/čka, diplomat/tka, úradník/čka správy, 

administratívy 
4. = polícia, obrana, para-militantné skupiny, domobrana, mestská polícia, dozorca/kyňa, bezpečnostné 

zložby (SBS, a pod.), hasič/ka 
5. = akademický expert/ka, profesie zo vzdelávania, univerzitný učiteľ/ka, lektor/rka (všetky 

disciplíny), učiteľ/ka predškolského vzdelávania, opatrovateľ/ka detí 
6. = zdravotnícky a personál, sociálne služby, lekár/ka,  zdravotník/čka, sociálna/y pracovník/čka, 

psychológ/ička 
7. = veda alebo technológie, inžinieri/rky, IT špecialisti/tky 
8. = profesie z médií,  žurnalisti/tky,  tvorcovia/kyne audiovizuálnych diel, riaditeľ/ka divadla,... 
9. = právnik/čka, sudca/kyňa, advokát/tka, právny expert/tka, pracovník/čka súdu,... 
10. = podnikateľ/ka, konateľ/ka podniku (executive), manaž´ér/rka, ekonóm/mka, finančný expert/tka, 

burzovný maklér/rka,.. 
11.  =  pracovník/čka administratívy, úradník/čka,  ne-vedúci pracovník/čka v sklade, reštaurácii, 

službách, obchode 
12.  = obchodník/čka,  remeselník/čka,  robotník/čka, šofér/rka, domáci pracovník/čka,... 
13.  = poľnohospodárstvo, baníctvo, lesníctvo, rybárstvo 
14.  = predstaviteľ/ka cirkvi, duchovný/ná, mních/ška, farár/rka,  
15.  = aktivista/tka alebo pracovník/čka  mimovládnej organizácie, tretieho sektora, odborov alebo 

zamestnaneckých zväzov, OSN, charity,  
16.  = prostitú/tka, exuálny/a pracovník/čka 
17.  = celebrita, umelec, herec/čka, spevákúčka, osobnosť z rádia alebo televízie,.. 
18.  =  športovec/kyňa, atlét/tka, hráč/čka, tréner/ka, rozhodca/kyňa,... 
19.  = študent/ka, žiak/čka, školopovinné deti 
20.  = domáci pracovník/čka, rodič,  
21.  = dieťa, mladý chlapec/dievča do 18 rokov 
22.  = dedinčan/ka alebo rezident/ka v nešpecifikovaných zamestnaniach 
23. = dôchodca/kyňa (starobný aj invalidný) 
24.  = kriminálnik/čka, podozrivý/á (ak nie je uvedené jeho/jej zamestnanie) 
25.  = nezamestnaný/á (ak nie je uvedená jeho/jej zamestnanie) 
 = iné (použiť iba v krajných prípadoch a špecifikovať v poznámkach 
 
18.  Funkcia osoby v článku – v akej funkcii alebo pozícii je táto osoba zahrnutá do udalosti. 
Vyberte iba jeden kód pre danú osobu. Ak existuje viac osôb v článku (článok je o nich), môžu mať 
rovnakú funkciu – kódujte obe osoby rovnako. Napr. svedkovia  udalosti, môžu mať rovnakú funkciu. – 
teda kód 5. Kód  1 má prednosť pred ostatnými. Ak je osoba , o ktorej sa hovorí a zároveň hovorkyňou, 
zvoľte 1.  
1. =  objekt  - správa je o danej osobe alebo o niečom, čo táto osoba urobila, povedala a pod. 
2. = hovorca/kyňa: osoba reprezentuje alebo hovorí v mene inej osoby, skupiny alebo organizácie 
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3.  = expert/tka alebo komentátor/ka : osoba poskytuje doplňujúce informácie, názor alebo komentár, 
založený na poznatkoch špecialistov/tiek alebo expertízy 

4.  = osobná skúsenosť =  osoba poskytuje názor alebo komentár, založený na individuálnej osobne 
skúsenosti; názor nie je nevyhnutne spájaný na reflexiu názorov širšej skupiny 

5.  = očitý svedok/kyňa: osoba poskytuje svedectvo alebo komentár, založený na priamom pozorovaní 
(napr. ako účastníci/čka udalosti) 

6.  = populárny názor: názor osoby predpokladá reflexiu „bežného občana/ky“ (napr. v rozhovore na 
ulici, hlas ľudu a pod.); je implikované, že  stanovisko osoby je zdieľané so širšou skupinou ľudí 

7.  = iné (len ako posledná možnosť, špecifikovať v poznámkach) 
19. Vzťahy  - ženy, ( niekedy aj muži ) sú často identifikované cez rodinné, príbuzenské či milenecké 
vzťahy (manželka, matka, dcéra,  pod.).  Je osoba v článku  na ktoromkoľvek mieste takto identifikovaná? 
Uveďte.  
1 = áno  (ak je  slovo manželka, dcéra, milenka a pod. skutočne použité k popisu osoby) 
20. Obeť –  určuje článok osobu ako obeť? Kódujte v prípade, že sa pojem obeť uvádza explicitne , alebo 
k implicitnému popisu osoby, napr. cez jazyk, obrazy, ktoré  vyvolávajú zvláštne pocity, šok, , zdesenie, 
súcit s danou osobou. .Vyberte jeden z kódov popisovanej udalosti.  Niekedy môže byť osoba označená ako 
obeť viacerých udalostí (obeť dopravnej nehody a zároveň  obeť okradnutia).  Označte kategóriu, ktorej sa 
v správe  prisudzuje väčší význam.  
1. = obeť nehody, prírodnej katastrofy, chudoby, choroby, ... 
2. = obeť domáceho násilia (manželom/manželkou/partnerom/ iným členom rodiny), psychické násilie, 

fyzické napadnutie, znásilnenie partnerom, vražda/zabitie,.... 
3. = obeť mimo – domáceho násilia sexuálneho násilia alebo zneužitia, sexuálneho obťažovania, 

znásilnenia, obchodovania,... 
4. = obeť vraždy, zabitia 
5. = obeť inej kriminality, krádeže, napadnutia,  
6. = obeť násilia na základe náboženstva, tradície, kultúrnych presvedčení, mrzačenie genitálií,  
7. = obete vojny, terorizmu, štátneho vojenského zasahovania 
8. = obete diskriminácie na základe rodu, rasy, etnicity, veku,  viery, zdravotného postihnutia,... 
9. = iné obete (špecifikovať v poznámkach) 
10. = neviem, nemožno rozhodnúť 
21. Survivor - kritika mediálnych obsahov vzťahujúcich sa na ľudské nešťastie a katastrofy smeruje 
k zdôrazňovaniu  iného spôsobu medializácie týchto obsahov. Preferuje sa označenie osôb, ktoré 
prežili/zažili  (survivors)  násilie, nešťastie, nehodu v zmysle ich vyzdvihnutia, obdivu a rešpektu 
zvládnutia ťažkej situácie, vymanenia sa z násilného vzťahu, zmeny a posilnenia vlastnej pozície. 
Identifikácie  osôb reprezentovaných v správach  ako „tí/tie čo prežili/zažili“ je na základe priameho  
označenia týmito slovami, alebo  použitím jazyka či zobrazenia, ktoré evokuje konkrétne emócie ako je 
obdiv a  rešpekt voči  prezentovanej osobe.  
Osoba môže byť identifikovaná aj ako obeť aj ako „tá, čo prežila“   v jednej správe. Kódovanie osoby ako 
obete nevylučuje  kódovanie v jednej z nasledujúcich kategórií:  
1. = prežil/a nehodu, prírodnú katastrofu, chudobu, chorobu, ... 
2. = prežil/a, zaživa domáce násilie (manželom/manželkou/partnerom/ iným členom rodiny), psychické 

násilie, fyzické napadnutie, znásilnenie partnerom, vražda/zabitie,.... 
3. = prežil/a, zažíva mimo – domáce násilie, sexuálne násilie alebo zneužívanie, sexuálne obťažovanie, 

znásilnenie, obchodovanie,... 
4. = prežil/a, zažíva  iný druh  kriminality, krádeže, napadnutia, vraždy,... 
5. = prežil/a, zažíva násilie na základe náboženstva, tradície, kultúrnych presvedčení, mrzačenie 

genitálií,  
6. = prežil/a   násilie vojnového konfliktu, terorizmu, štátneho vojenského zasahovania 
7. = prežil/a, zažíva diskrimináciu na základe rodu, rasy, etnicity, veku,  viery, zdravotného postihnutia,... 
8. =  prežil/a, zažíva iné  druhy násilia, násilných udalostí (špecifikovať v poznámkach) 
9. = neviem, nemožno rozhodnúť 
22. Je uvedená fotografia tejto osoby  
1 = ánRodovo citlivý jazyk 
Jazyk v správe reflektuje princípy rodovej rovnosti a prihliada na  prítomnosť, rolu a postavenie žien 
v spoločnosti  podobne ako doterajšie  lingvistické praktiky prihliadali  na prítomnosť, rolu a postavenie 
mužov. Opakom  je používanie sexistického jazyka, ktorý je nástrojom na zneviditeľňovania žien 
(symbolickej anihilácie), rodovej stereotypizácie  a androcentrizmu. Sledujeme teda výskyt/nevýskyt   
a počet   porušení   rodovej korektnosti správ. Triedenie cez pohlavie prezentovaných osôb získame obraz 
o rodovo (ne)citlivom jazyku v opise/označovaní žien a mužov v mediálnych výstupoch. 
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V každom článku kódovať  či zaznamenať nasledujúce javy.  
23.  Generické maskulínum48 v titulkoch a podnadpisoch -  vypíšte konkrétne generické maskulínum 

v titulkoch a podtitulkoch článku 
24.  Generické maskulínum v texte –  uveďte počet výskytov generického maskulína v texte  
25. Lexikálny rod49 v titulkoch a podnadpisoch -  vypíšte konkrétny lexikálny rod v titulkoch 

a podtitulkoch článku 
26. Lexikálny rod v texte  - uveďte počet výskytov lexikálneho roku v texte článku 
27. Sexizmus – sexizmom môže byť  rodovo stereotypné označenie osôb (napr. zdrobneniny „pani 
Evička“ na Mázikovú; krstným menom, ak je to nepatričné ), rodovo stereotypné spojenia a výrazy (napr. 
milé dámy a vážení páni, nebuď  ako baba, slabšie pohlavie, obchodovanie s bielym mäsom, chlapská reč,  
ženská logika stará panna, blondínka, krkavčia matka, hlava rodiny,  a pod), ktoré znižujú  dôstojnosť žien 
a mužov. ak ste si nie istá či ide o sexizmus, spojenie  aj tak vypíšte. Bude predmetom ďalšieho hodnotenia.   
28. Pojem rodovej problematiky  - vypíšte  explicitne  uvedený výraz vyskytujúci sa v nadpisoch alebo 
v texte článku: násilie páchané na ženách, rodovo podmienené násilie, sexuálne obťažovanie, rodová rovnosť, 
rovnosť mužov a žien, feminizmus, sexistický jazyk, sexizmus, patriarchát, znásilnenie ako vojnový zločin, 
otcovská dovolenka, otcovská láska, porušovanie ľudských práv žien, feminizácia chudoby, feminizácia 
staroby, diskriminácia na základe rodu  (15 výrazov). 
 
Rodová zodpovednosť 
29. Referencia - sleduje priame  zasadenie obsahu správy/článku do kontextu právneho alebo politického 
dokumentu   a odvolávanie sa na  medzinárodné, regionálne alebo národné verejno-politické nástroje na  
presadzovanie rodovej rovnosti, boja proti NPŽ, ľudské práva, a pod.  
Vypíšte konkrétnu relevantnú referenciu, dokument, správu, zákon, smernicu 
30. Ženy – sú ústrednou témou článkom sleduje obsah správy, ktorý sa priamo zameriava na skupiny žien 
alebo individuálne ženy,  ale aj javy s výrazným a osobitným dopadom na ženy, napr.. nezamestnanosť 
žien,  feminizácia chudoby, sexuálne násilie, obchodovanie s ľuďmi a pod. 
1 = áno 
31. Rodové nerovnosti – článok poukazuje na rodové nerovnosti, sleduje, či obsah správ poukazuje, 
zviditeľňuje a zameriava sa na oblasti nerovností medzi mužmi a ženami,  napr. príjmovú, mocenskú 
nerovnosť, diskrimináciu na základe pohlavia, prístup k službám a pod.50 
1 = áno 
32. Rodové stereotypy - ukazovateľ sleduje obsah správ z hľadiska rodový stereotypov, z ktorých mnohé 
sú univerzálne. Napr. ženy sú vo všeobecnosti vnímané ako neambiciózne, iracionálne, slabé, závislé, 
zatiaľ čo muži  ambiciózni, racionálni, silní  a nezávislí. Správy spochybňujúce  rodové stereotypy sú také, 
ktoré prekračujú/prevracajú predsudky a nepodložené predpoklady o ženách a mužoch vo vzťahu k ich 
vlastnostiam, k  ich expertíznym kompetenciám, záujmom a pod. Takéto správy  obsahujú nový pohľad, 
iný spôsob myslenia a nezvyčajnú perspektívu nazerania podporenú aj výberom slov 
a fotografií/ilustračných obrázkov.  

1 = Nie, správa/článok  určite nespochybňuje rodové stereotypy (posilňuje stereotypy) 
2 = Áno, správa/článok  určite spochybňuje rodové stereotypy 
3 = Nie aj áno, správa/článok ani nespochybňuje ani neposilňuje rodové stereotypy 
4 = Neviem, nemožno určiť 

33. Ďalšia analýza  - správa  je vhodná pre ďalšiu  analýzy z hľadiska predmetu (násilie, rodová rovnosť) 
1 = áno 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
48 Generické maskulínum – používanie   podstatných mien mužského rodu na označovanie mužov aj žien.  Napr. politici,  hasiči,  
zamestnanci, učitelia a pod. hoci existuje aj ekvivalent v ženskom rode. Takýto rodovo necitlivý, nevyvážený jazyk patrí medzi 
najčastejšie formy skrytej diskriminácie, ktorá vedie k posilňovaniu  stereotypných rolí žien a mužov 
49 Lexikálny gender – v rodovej lingvistike vyjadruje rôzne  formy biologického alebo sociálneho rodu  tím, že  niektoré slová 
prechyľuje, napr. učiteľ – učiteľka,  lekár – lekárka, kde prípona poukazuje na ženu alebo muža. Tomuto prechyľovaniu sa hovorí 
lexikálny gender a je veľmi častý v indo- európskych jazykoch. 
50 Parameter  doplňuje  a spresňuje  ukazovateľ „Ženy ako ústredná téma správy“, pretože hoci  správa sa môže aj primárne venovať 
otázkam žien, nemusí ešte poukazovať na  rodovú rovnosť a opačne.  
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2. ŠKÁLA NULOVEJ TOLERANCIE NÁSILIA  

1. Priame podnecovanie 
k násiliu 

 Správa otvorene zobrazuje neodôvodnené51 a nadmerné násilie 
(reálne aj fiktívne) 

 Zobrazuje znásilňovanie, zotročovanie, zmrzačovanie, vraždenie 
a mučenie, utrpenie ľudí  

 Priamo podnecuje k násiliu, používaniu zbraní, k zabíjaniu, 
propaguje vojnu a násilie 

 Podnecuje k nenávisti  z dôvodu rodu/pohlavia, rasy,  či etnicity, 
náboženstva či viery, postihnutia, veku a  sexuálnej orientácie 

 Obsahuje homofóbne, xenofóbne, mizogýnne alebo mizoandrické 
prvky 

 Zobrazuje  otvorene pohlavný styk, propaguje pornografiu 
a sexuálne zneužívanie 

 Zneužíva ľudské telá a  ľudskú sexualitu na komodifikáciu 
a komercionalizáciu 

 Obsahuje iné prvky násilia, ktoré svojím opakovaním majú negatívny, 
kumulatívny účinok na diváka/čitateľa  

2. Nepriame podnecovanie  
k násiliu 

 Správa znevažuje svojím obsahom  na základe rodu, pohlavia a  
sexuálnej orientácie, ohrozuje ľudskú dôstojnosť  

 Obsahuje sexistické zobrazenia a sexistický jazyk; 
 Zobrazuje alebo neodsudzuje  potupné zobrazovanie žien ako 

sexuálnych objektov pre mužov 
 Zobrazuje a propaguje  hrubé rodové stereotypy  a objektivizuje 

ženských telá, redukuje ženskú roku na externú krásu  
 Propaguje plastické operácie, anorektické modelky a iné nebezpečné  

ideály  telesného vzhľadu  
 Ospravedlňuje mužské násilie a  dominanciu, autoritárske riešenie, 

glorifikuje a podporuje  tradičnú maskulinitu  
 Sexualizovanie  mužskej dominancie a ženskej podriadenosti aj na 

pracovisku 
 Ľudskú sexualitu spája s  násilím, dominanciou a podriadenosťou  

3. Udržiavanie status quo 

 Obsah správy informuje o násilí, ale neodsudzuje ho, nekomentuje, 
nevyslovuje poľutovanie  

 Šíri zdanie, že násilie je prirodzenou súčasťou nášho života nemožno 
ho odstrániť 

 Toleruje použitie násilia za určitých okolnosti (ako odvetu, vojna na 
zabezpečenie mieru, násilie vykonávané a tolerované štátom a pod.) 

 Prípady, keď násilie páchajú ženy  (napr. usmrtenie novorodenca) 
zveličuje,  a  využíva na vzbudenie senzácie 

 Nespochybňuje mužskú dominanciu a  ženskú podriadenosť 

4. Presadzovanie nulovej 
tolerancie násilia 

 Obsah správy odsudzuje násilie vo všeobecnosti aj jeho jednotlivé 
druhy 

 Osobitne odsudzuje násilie na ženách a deťoch, v  rodinách 
a podnecuje k diskusii o jeho eliminácii a prevencii 

 Presadzuje iné, ako násilné riešenie akýchkoľvek konfliktov  
 Ponúka pozitívne prípady nenásilného riešenia konfliktov a sporov, 

nabáda k tolerancii a porozumeniu 
 Odsudzuje sexuálne objektivizovanie ľudských tiel  a  sexuálizáciu 

mediálneho priestoru 
 Odmieta používanie  univerzálneho jazyka násilia na vyvolanie  

vzrušenia a využíva iné, tvorivé , nenásilné prvky  

 

                                                             
51 Za neodôvodnené zobrazenie násilia sa považuje šírenie slovných a obrazových komunikátov, ktorých násilné obsahy alebo 
spôsob ich uvedenia sa vyzdvihujú do popredia bez kontextuálneho opodstatnenia (Smernica  Rady ministrov  REC(97)19)
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3. ŠKÁLA PREVENCIE NPŽ 

1. Obsah prispievajúci 
k výskytu NPŽ 

 Obsah oslavuje, podporuje, zneužíva alebo podnecuje k násiliu na ženách 
a dievčatách  

 Obsah správy  a argumentácia sa opiera o hrubé  a zavádzajúce 
dezinformácie o NPŽ napr.  násilie v rodine je súkromná záležitosť a  štát, 
ani nikto iný by sa do toho nemal miešať ; partnerské násilie je 
manželská hádka  a nejde o vážny problém, je  ich súkromnou 
záležitosťou; násilie na ženách nie je závažným spoločenským 
problémom a je to iba výmysel feministiek 

 Opisuje prostitúciu ako výhradne dobrovoľnú záležitosť a  deklasujú  
prostitútky na  bytosti bez ľudských práv a  nároku na ochranu 

 Obsahuje  hrubo ponižujúce, sexistické označenia žien (kňažky lásky, 
obchod s bielym mäsom, prítulné spoločníčky a  pod.) 

 Ženy a dievčatá zažívajúce násilie hrubo viktimizuje a  mužov  a priori 
kriminalizuje 

2. Mýtizujúci, 
nepravdivý obsah o 

NPŽ 

Obsah správy sa opiera  o najčastejšie mýty o  NPŽ a šíri tak nepravdivý 
obsah: 
 Muži páchajúci násilie sú duševne chorí 
 Ženy provokujú násilie svojím správaním a zaslúžia si ho 
 Príčinou NPŽ je alkoholizmus  a vplyv  alkoholu je poľahčujúcou 

okolnosťou  
 Za násilie sú zodpovední muž aj žena – každý  má svoj podiel viny 
 Násilie sa vyskytuje iba v sociálne slabších rodinách 
 Násilie v rodine a na ženách nie je trestným činom  
 Ak muž ubližuje deťom, je to vina matky, lebo tá ich má ochrániť  
 Muži páchajúci násilie, pretože ho sami zažili v detstve 
 Psychické  násilie nemá žiadne zdravotné následky 
 Muž môže byť dobrým otcom, aj keď pácha násilie na matke  
 Ženy z etnických minorít sú týrané častejšie  
 Týrané ženy žijú v nemanželskom zväzku a v problémových rodinách 
 Prípady násilia sú len drobné nezhody v dôsledku momentálnej straty 

kontroly 
 Žena zažívajúce násilia nemá racionálne dôvody vo vzťahu zotrvať, 

hocikedy môže vzťah opustiť  
 Násilie je vecou temperamentu a žena by nemala prekročiť mužove 

hranice schopnosti ovládať sa  
 Ženy si samy volia partnerov, ktorí ich neskôr týrajú 
 Muži  prejavujú násilie, pretože inak nedokážu prejaviť svoje city  
 Ženy hovoria o násilí preto, aby získali  byt a výhody pri rozvode 

3. Zavádzajúci 
a  dezinterpretujúci 

obsah  o NPŽ 

 Snaha o ospravedlňovanie zneužívateľa,  zneviditeľniť  zneužívateľa  
 Odpútavanie pozornosti  od podstaty problému NPŽ chytľavejšou 

témou,  prípad násilia  interpretovať iným zástojným problémom,  
 Používanie pojmov lásky/vášne ( vražda z lásky) v prípadoch NPŽ
 Informovanie o NPŽ bez akéhokoľvek komentára, vysvetlenia, 

odsúdenia násilia 
 Informovanie o NPŽ len za účelom senzácie, nie reálnej pomoci veci  
 Označuje ženy zažívajúce násilie obeťami a  budí zdanie ich bezmocnosti  

a neschopnosti vymaniť sa z  násilného vzťahu či  zvládnuť 
traumatizujúci zážitok 

 Kladie otázku  a skúma „prečo žena neodíde od násilníka“ a  nerieši 
„prečo muž pácha násilie“  

4. Obsah správy je 
je prevenciou NPŽ 

 Obsah zvyšuje povedomie o NPŽ ako rodovo podmienenom násilí;  
 Informuje o možnostiach pomoci a riešenia prípadov; 
 Odsudzuje výskyt NPŽ a pomenúva ho ako trestný čin s  primeranou 

trestnou sadzbou 
 Identifikuje a pomenúva príčiny NPŽ ako prejav zneužívania moci 
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mužov nad ženami, rodovo podmienenom násilí  
 Informuje o NPŽ v kontexte  porušovania základných ľudských práv 

a rodovej rovnosti; 
 Využíva aktuálne vedecké poznatky a údaje o NPŽ (o dynamike, cykle 

násilia, postraumatickom syndróme a syndróme závislosti) 
 Obsah správy dodáva ženám zažívajúcim násilie odvahu vymaniť sa z 

násilia  
 Domáce násilie páchané na ženách dáva do kontextu širšieho pojmu NPŽ 

a poukazuje na jeho štruktúrne súvislosti, univerzálnosť v  takmer 
všetkých krajinách 

 Obsah je zameraný aj na osobnú zodpovednosť mužov a chlapcov za  
výskyt a elimináciu NPŽ 

 Informuje o činnosti  štátnych a  neštátnych inštitúcií, mimovládnych 
organizácií  v oblasti prevencie a eliminácie NPŽ 

 Odvoláva sa na strategické a právne dokumenty z oblasti prevencie 
a eliminácie NPŽ, ochrany ľudských práv a  rodovej rovnosti 

4. ŠKÁLA RODOVEJ KOREKTNOSTI (GEM)52 

 
1.Hrubo stereotypné správy 

 
Správy/články/zobrazenia, v  ktorých sú ženy 
prezentované v stereotypných rolách ako slabé 
a bezmocné obete,  alebo sexuálne objekty, 
profesionálne krásavice; ženy nespĺňajúce 
stereotypné atribúty ženskosti sú označo vané za 
mužatky, lesby; mizogýnie a šovinistické vyjadrenia 
o ženách; aktivistky a expertky ženských práv 
a rodovej rovnosti sú označované za feministky 
v negatívnom slova zmysle;   ktorých sa znevažujú a 
trivializujú ženské profesijné úspechy. 
 
Správy/články/zobrazenia, v  ktorých sú muži 
prezentovaní v stereotypných rolách ako silní 
podnikatelia, vodcovia, výhradný živitelia rodín  
alebo násilníci; glorifikujú  a ospravedlňujú  mužské 
násilie; zosmiešňujú mužské netradičné role ako je 
otcovstvo,  opatrovateľ, učiteľ v  materskej škole; 
správa obsahuje homofóbne a mizandrické 
(namierené proti mužom) vyjadrenia. 
 
Správa znevažuje ľudí ne -heretorosexuálnej 
orientácie, vyjadruje sa urážlivo a dehosnestujúco na 
ich adresu. 

2.Subtílne stereotypné správy 
 

Správy/články/zobrazenia posilňujúce  predstavy 
o ženských rolách spojených so súkromím 
(materstvo, domácnosť) a  mužských rolách 
spojených s verejnými priestorom (politika, 
podnikanie) spôsobom posilňujúcim zdanie 
normálnosti a prirodzenosti na základe typického 
ženstva  a mužstva, ktoré však nie sú na prvý 
pohľad zrejmé (napr. úspešná žena, ale aj dobrá 
manželka; nástup žien do  profesijnej sféry je 
sprevádzaný nárastom ich fajčenia a 
alkoholizmom). 
 
Správy/články, v ktorých sú ženy prezentované 
len cez osobný vzťah, ktorý nemá pre príbeh 
žiadnu relevanciu (napr.  ministerka je 
prezentovaná ako  niekoho manželka a pod. ); 
ženy sú definované cez svoj vek alebo výzor, nie 
ako samostatné osoby 
 
V správe sú prezentovaní/e, sú citovaní/é iba 
ženy, alebo iba  muži, čím sa budí zdanie, že 
správa je relevantná iba pre jednu polovicu 
populácie, resp. tá druhá polovica sa 
zneviditeľňuje.  

3.Rodovo slepé správy (premárnená príležitosť)  
 

Články s  nízkou rodovou vyváženosťou a  preto aj 
s nedostatočnou diverzitou zdrojov   a názorovou  
pluralitou, spôsobujúcou nazeranie na tému len 
z jednej perspektívy (napr. v správe sa vyjadrujú iba 
experti – muži, alebo sa odvoláva na  iné profesie – 
politológovia, sociológovia, lekári, politici, učitelia,  
pričom ide o  skrytý predpoklad, že ide len  o mužov). 
 

4.Rodovo citlivé správy 
 
Správy/články/zobrazenia dodržiavajúce kritériá 
profesionálnej žurnalistiky a žurnalistickej etiky, 
medzi ktoré  patrí aj rodovo zodpovedne  a citlivo 
odzrkadľovať skutočnosť. Profesionálne 
štandardy žurnalistiky a etiky sú: férovosť, 
vyváženosť, spochybňovanie nesprávnych 
predpokladov  a domnienok;  podnecovanie 
k diskusii; nové 

                                                             
52 Podľa Gender Links GEM klasifikácie  - systému vytvoreného Southern African Gender and Media Baseline Study 
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Články/správy, ktoré neuplatňujú rodovú 
perspektívu v bežných, avšak relevantných témach 
ako sú voľby, rozpočet, nezamestnanosť  
a ochudobňujú tieto správy o nové a zaujímavé uhly 
pohľadu (napr.  dopady škrtov verejných financií na 
ženy v chudobe, odlišný dopad 
nezamestnanosti žien a mužov v jednorodičovských 
rodinách). 

 

 myšlienky a perspektívy; neponižovať 
a  neznevažovať.  Takéto správy obsahujú jednu 
z nasledovných  troch podkategórií: 
 
4a. Správy/články, ktoré spochybňujú stereotypy 
a podnecujú k diskusii o tematike rodu a rovnosti 
z perspektívy ľudských práv (napr. žena - 
expertka sa vyjadruje k národnému rozpočtu, 
otcovia sa vyjadrujú k rodičovskej dovolenke, 
gejský alebo lesbický pár rozpráva o svojom 
rodičovstve ako bežní rodičia, volebné preferencie 
triedené podľa rodu vyvracajú domnienku 
o politickej neinformovanosti žien, reportáž 
o pracovných podmienkach  môže spochybňovať 
pracovnú ambíciu  mužov; ženy v maskulínne 
dominantný odvetviach a profesiách bez  
spochybňovania a trivializácie a pod.); ženy tu 
vystupujú ako samostatné a aktívne konajúce 
osoby. 
 
4b.  Správy/články s rodovo vyváženými zdrojmi 
prezentujúcich tak rozličné perspektívy /dopady 
na ženy a mužov používajúc  rodovo členené údaje 
a informácie; dodržiavajú tak princíp vyváženosti 
a plurality názorov, neskresľujú skutočnosť iba 
z mužskej  perspektívy; ženy sú definované ako 
samostatné osoby, nie cez svoj vek/vzťah/výzor. 
  
4c. Rodovo špecifické  správy/články zamerané 
priamo na nerovnosť žien a mužov; štruktúru, 
procesy, kampane na presadzovanie rodovej 
rovnosti ( napr. sklenený strop v  určitom 
zamestnaní , diskrimináciu vo vzťahu k právam 
rôzneho druhu, nerovný prístup ku zdrojom pod. 
). V takýchto správach sa často vyjadrujú aj ženské 
organizácie, feministické aktivistky a aktivisti 
alebo experti/tky na rodovú rovnosť a odkrývajú 
sa faktory súvisiace s rodovými nerovnosťami 
alebo diskrimináciou na základe pohlavia/rodu.  
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5. ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA  

Tab. 1: Tematické spektrum s práv  televízneho spravodajstva (2009) 

  
 Témy správ 

Názov média SPOLU 

TV Markíza STV   

  počet % počet % počet % 

 Domáce politické spravodajstvo 26 11,6% 33 12,7% 59 12,2% 

Globálne partnerstvá 4 1,8% 12 4,6% 16 3,3% 

Zahraničná politika 8 3,6% 9 3,5% 17 3,5% 

 Národná obrana 3 1,3% 8 3,1% 11 2,3% 

 EKONOMICKA 3 1,3% 7 2,7% 10 2,1% 

 Ekonomické ukazovatele 4 1,8% 4 1,5% 8 1,7% 

 Ekonomická kríza 4 1,8% 6 2,3% 10 2,1% 

 Chudoba 0 ,0% 1 ,4% 1 ,2% 

 Trh práce/zamestnanosť 0 ,0% 6 2,3% 6 1,2% 

 Spotrebitelia 7 3,1% 15 5,8% 22 4,5% 

 Doprava 10 4,4% 20 7,7% 30 6,2% 

 VEDA/výskum 5 2,2% 2 ,8% 7 1,4% 

 Zdravie/medicína 13 5,8% 13 5,0% 26 5,4% 

 HIV, nakazení ľudia, liečenie 0 ,0% 1 ,4% 1 ,2% 

 Iné epidémie 13 5,8% 5 1,9% 18 3,7% 

 Kontrola pôrodnosti 7 3,1% 5 1,9% 12 2,5% 

 Environmentalistika 14 6,2% 14 5,4% 28 5,8% 

 Vzdelávanie 3 1,3% 7 2,7% 10 2,1% 

 Rodinné vzťahy 1 ,4% 0 ,0% 1 ,2% 

 Ľudské práva 0 ,0% 1 ,4% 1 ,2% 

 Náboženstvo/kultúra 7 3,1% 6 2,3% 13 2,7% 

 Migrácia/utečenci 3 1,3% 2 ,8% 5 1,0% 

 Zmena rodových vzťahov/rolí 1 ,4% 0 ,0% 1 ,2% 

 Rodinné právo 0 ,0% 1 ,4% 1 ,2% 

 KRIMINALITA - iná ako násilná 22 9,8% 12 4,6% 34 7,0% 

 Kriminalita násilná 4 1,8% 3 1,2% 7 1,4% 

 Rodovo-podmienené násilie 6 2,7% 2 ,8% 8 1,7% 

 Násilie na deťoch 2 ,9% 0 ,0% 2 ,4% 

 Vojna/terorizmus 9 4,0% 8 3,1% 17 3,5% 

 Výtržnosti/nepokoje 4 1,8% 5 1,9% 9 1,9% 

 Katastrofy/nehody/zemetrasenie 20 8,9% 12 4,6% 32 6,6% 

 Iné správy o kriminalite a násilí 2 ,9% 1 ,4% 3 ,6% 

 CELEBRITY - narodeniny, škandály, 
slávni ľudia 

4 1,8% 2 ,8% 6 1,2% 

 Umenie/zábava/voľný 
čas/lkino/literatúra 

13 5,8% 25 9,7% 38 7,9% 

 Médiá/nové médiá 2 ,9% 7 2,7% 9 1,9% 

 Šport, hráči, tréning, financovanie 1 ,4% 2 ,8% 3 ,6% 

 DIEVČATÁ - kultúrne postoje, 
praktiky, vzdelávanie, zdravie, násilie 

0 ,0% 1 ,4% 1 ,2% 

 Iné témy neobsiahnuté v kategóriách 
(špecifikovať v poznámkach) 

0 ,0% 1 ,4% 1 ,2% 

SPOLU 225 100,0% 259 100,0% 484 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 



 

  
Tab. 2: Explicitné alebo implicitné označenie osoby ako  obete podľa pohlavia v televíznom spravodajstve ( 2009)  
 

  
  
  
  

Explicitné a implicitné opísanie osoby ako obeť 

SPOLU obeť nehody, 
katastrofy, 

chudoby 

domáceho 
násilia 

sexuálneho 
násilia 

vraždy, 
zabitia 

inej 
kriminality 

pohlavie osoby 
v správe 

žena 
počet  7 1 1 6 0 15 

% of Total 15,9% 2,3% 2,3% 13,6% ,0% 34,1% 

muž 
počet  22 1 0 5 1 29 

% of Total 50,0% 2,3% ,0% 11,4% 2,3% 65,9% 

SPOLU 
počet  29 2 1 11 1 44 

% of Total 65,9% 4,5% 2,3% 25,0% 2,3% 100,0%

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

18,2%
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30,0%

35,0%

Politika a vláda Ekonomika Veda  a zdravie Sociálne a právne témy Kriminalita a násilie Celebrity, umenie, médiá 
a šport

Dievčatá a deti Iné

Tematické celky televízneho spravodajstva (v  %, 2009)

TV markíza STV SPOLU

Poznámka: vysielanie Televíznych novín TV Markíz a Správ STV   od 25. 11. - 10.12.2009,
Zdroj: IVPR, 2010



Tab. 3: Označenie osoby v správe ako "tej, čo prežila" podľa  pohlavia v televíznom 
spravodajstve (2009) 
 

  
  
  
  

Osoba čo prežila v zmysle vyzdvihnutia a 
rešpektu 

SPOLU 
nehodu, 

katastrofu, 
chorobu 

sexuálne 
násilie 

iný druh 
kriminality 

pohlavie osoby 
v správe 

žena 
počet 12 2 1 15 

% of Total 48,0% 8,0% 4,0% 60,0% 

muž 
počet 10 0 0 10 

% of Total 40,0% ,0% ,0% 40,0% 

SPOLU počet 22 2 1 25 

% of Total 88,0% 8,0% 4,0% 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

Tab. 4: Relevancia správ NPŽ vzhľadom na  umiestnenie v poradí správ televízneho 
spravodajstva (2009) 

  
  

Poradie správy  NPŽ v jednotlivom vydaní 
SPOLU 

  1. 2. 5. 9. 11. 15. 16. 
Celkový počet správ 
v jednotlivom vydaní 
spravodajstva 
  
  
  
  

13 0 1 1 0 0 0 0 2 

14 0 0 0 1 0 0 0 1 

15 1 0 0 0 0 0 0 1 

16 1 0 0 0 0 1 0 2 

18 0 0 0 0 1 0 1 2 

SPOLU 
2 1 1 1 1 1 1 8 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
 
 

Tab. 5: Rodová prezentácia správ podľa tematických celkov v televíznom spravodajstve  
Tematické celky pohlavie hlásateľa/redaktor Spolu 

žena muž 

politika a vláda 

 hlásateľ/ľka počet 50 50 100 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

redaktor/ka počet 1 2 3 
% 33,3% 66,7% 100,0% 

Spolu počet 51 52 103 
% 49,5% 50,5% 100,0% 

ekonomika 

 hlásateľ/ľka počet 42 43 85 
% 49,4% 50,6% 100,0% 

redaktor/ka počet 0 1 1 
% ,0% 100,0% 100,0% 

Spolu počet 42 44 86 
% 48,8% 51,2% 100,0% 

veda  a zdravie 

 hlásateľ/ľka počet 46 41 87 
% 52,9% 47,1% 100,0% 

redaktor/ka počet 2 3 5 
% 40,0% 60,0% 100,0% 

Spolu počet 48 44 92 
% 52,2% 47,8% 100,0% 

sociálne a právne témy 

 hlásateľ/ľka počet 17 13 30 
% 56,7% 43,3% 100,0% 

redaktor/ka počet 1 1 2 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

Spolu počet 18 14 32 
% 56,3% 43,8% 100,0% 

kriminalita a násilie  hlásateľ/ľka počet 34 59 93 
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% 36,6% 63,4% 100,0% 
redaktor/ka počet 12 5 17 

% 70,6% 29,4% 100,0% 
Spolu počet 46 64 110 

% 41,8% 58,2% 100,0% 

celebrity, umenie, médiá 
a šport 

 hlásateľ/ľka počet 22 27 49 
% 44,9% 55,1% 100,0% 

redaktor/ka počet 3 4 7 
% 42,9% 57,1% 100,0% 

Spolu počet 25 31 56 
% 44,6% 55,4% 100,0% 

dievčatá a deti 

hlásateľ/ľka počet  1 1 
%  100,0% 100,0% 

Spolu počet  1 1 
%  100,0% 100,0% 

iné 

hlásateľ/ľka počet 1  1 
% 100,0%  100,0% 

Spolu počet 1  1 
% 100,0%  100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva TV Markíza a Správ STV od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 
Tab. 6: Rodová  prezentácia osôb v rozhlasovom spravodajstve, 2009 
 

Názov média   

  

Pohlavie osoby v 
správe 

SPOLU 

žena muž 

Rádio expres 

Funkcia 
osoby  v  
správe 

Objekt - správa je o 
danej osobe 

počet 42 148 190 

% 22,1% 77,9% 100,0% 

Hovorca 
počet 11 17 28 

% 39,3% 60,7% 100,0% 

Expert, komentátor 
počet 6 40 46 

% 13,0% 87,0% 100,0% 

Svedok 
počet 1 4 5 
% 20,0% 80,0% 100,0% 

Populárny názor 
počet 10 16 26 

% 38,5% 61,5% 100,0% 

Spolu 
počet 70 225 295 

% 23,7% 76,3% 100,0% 

SRo 

Funkcia 
osoby  v  
správe 

Objekt - správa je o 
danej osobe 

počet 47 285 332 

% 14,2% 85,8% 100,0% 

Hovorca 
počet 16 29 45 

% 35,6% 64,4% 100,0% 

Expert, komentátor 
počet 10 46 56 

% 17,9% 82,1% 100,0% 

Osobná skúsenosť 
počet 0 2 2 

% ,0% 100,0% 100,0% 

Svedok 
počet 3 6 9 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Populárny názor 
počet 4 6 10 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Spolu 
počet 80 374 454 

% 17,6% 82,4% 100,0% 

Poznámka: vysielanie spravodajstva   Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu  a Infospráv rádia Expres od 25. 11. – 10. 12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
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Tab. 7: Tematické spektrum internetových spravodajských portálov v roku 2009 

 Názov média Spolu 
Topky Aktuality 

počet %  počet %  počet %  
Mier 1 ,5% 0 ,0% 1 ,4% 
Domáce politické spravodajstvo 34 15,4% 9 27,3% 43 16,9% 
Globálne partnerstvá 3 1,4% 1 3,0% 4 1,6% 
Zahraničná politika 7 3,2% 2 6,1% 9 3,5% 
EKONOMICKÁ politika 2 ,9% 0 ,0% 2 ,8% 
Trh práce/zamestnanosť 1 ,5% 1 3,0% 2 ,8% 
Spotrebitelia 6 2,7% 4 12,1% 10 3,9% 
Doprava 8 3,6% 1 3,0% 9 3,5% 
Zdravie/medicína 1 ,5% 0 ,0% 1 ,4% 
Iné epidémie 17 7,7% 3 9,1% 20 7,9% 
Kontrola pôrodnosti 4 1,8% 2 6,1% 6 2,4% 
Environmentalistika 5 2,3% 1 3,0% 6 2,4% 
Vzdelávanie 4 1,8% 0 ,0% 4 1,6% 
Rodinné vzťahy 5 2,3% 0 ,0% 5 2,0% 
Ľudské práva 1 ,5% 0 ,0% 1 ,4% 
Náboženstvo/kultúra 3 1,4% 0 ,0% 3 1,2% 
Migrácia/utečenci 1 ,5% 2 6,1% 3 1,2% 
KRIMINALITA - iná ako násilná 45 20,4% 1 3,0% 46 18,1% 
Kriminalita násilná 19 8,6% 0 ,0% 19 7,5% 
Rodovo-podmienené násilie 14 6,3% 0 ,0% 14 5,5% 
Vojna/terorizmus 4 1,8% 0 ,0% 4 1,6% 
Výtržnosti/nepokoje 4 1,8% 0 ,0% 4 1,6% 
Katastrofy/nehody/zemetrasenie 21 9,5% 4 12,1% 25 9,8% 
CELEBRITY - narodeniny, škandály, slávni ľudia 7 3,2% 1 3,0% 8 3,1% 
Médiá/nové médiá 2 ,9% 1 3,0% 3 1,2% 
Šport, hráči, tréning, financovanie 1 ,5% 0 ,0% 1 ,4% 
DIEVČATÁ - kultúrne postoje, praktiky, vzdelávanie, zdravie, 
násilie 

1 ,5% 0 ,0% 1 ,4% 

Spolu 
221 100,0% 33 100,0% 254 100,0% 

Poznámka: správy uverejnené na www.topky.sk  a www.aktuality.sk  od 25.11.  do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

 

Tab. 8: Témy spravodajstva všetkých  typov médií v sledovanom období (2009) 

Témy spravodajstva  Počet % 
POLITIKA - Ženy v politike 2 ,1 

Mier, vyjednávanie, rokovania 10 ,6 

Domáce politické spravodajstvo 254 16,2 

Globálne partnerstvá 43 2,7 

Zahraničná politika 48 3,1 

Národná obrana 22 1,4 

Iné politické 5 ,3 

EKONOMIKA 34 2,2 

Ekonomické ukazovatele 17 1,1 

Ekonomická kríza 30 1,9 

Chudoba 3 ,2 

Ženy v ekonomických procesoch 1 ,1 

Trh práce/zamestnanosť 42 2,7 

Vidiecka ekonomika 1 ,1 

Spotrebitelia 75 4,8 

Doprava 88 5,6 

VEDA/výskum 10 ,6 

Zdravie/medicína 58 3,7 

HIV, nakazení ľudia, liečenie 4 ,3 
Iné epidémie 70 4,5 
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Kontrola pôrodnosti 27 1,7 

Environmentalistika 76 4,8 

SOCIÁLNY vývoj 4 ,3 

Vzdelávanie 33 2,1 

Rodinné vzťahy 18 1,1 

Ľudské práva 4 ,3 

Náboženstvo/kultúra 28 1,8 

Migrácia/utečenci 10 ,6 

Zmena rodových vzťahov/rolí 2 ,1 

Rodinné právo 3 ,2 

Právny systém/justičný systém 3 ,2 

KRIMINALITA - iná ako násilná 135 8,6 

Kriminalita násilná 47 2,9 

Rodovo-podmienené násilie 47 2,9 

Násilie na deťoch 6 ,4 

Vojna/terorizmus 36 2,3 

Výtržnosti/nepokoje 32 2,0 

Katastrofy/nehody/zemetrasenie 78 5,0 
Iné správy o kriminalite a násilí 5 ,3 

CELEBRITY - narodeniny, škandály, slávni ľudia 37 2,4 
Umenie/zábava/voľný čas/lkino/literatúra 80 5,1 

Médiá/nové médiá 18 1,1 

Súťaže krásy/modelky/móda/estetická chirurgia 3 ,2 

Šport, hráči, tréning, financovanie 8 ,5 
DIEVČATÁ - kultúrne postoje, praktiky, vzdelávanie, zdravie, násilie 5 ,3 

Iné témy neobsiahnuté v kategóriách (špecifikovať v poznámkach) 6 ,4 

SPOLU 1574 100,0 

Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 
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