NOVINÁRSKA CENA 2020 [ocenenia]
17. ročník najprestížnejšej novinárskej súťaže na Slovensku pozná ocenených v 13 žánrových
kategóriách a nositeľov 5 špeciálnych cien

[Táto správa bola aktualizovaná 7.5.2021]
Aktuálny ročník Novinárskych cien (NC) sa niesol v znamení medzinárodnej podpory pre prácu
slovenských médií, ktoré sa po tragickej vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice zomkli, ukázali
odvahu a nevzdali sa svojej úlohy strážnych psov demokracie ani v ťažkých podmienkach.
Pandemický rok 2020 výrazne poznačil i prácu novinárov, ktorí sa v teréne pravidelne vystavovali
riziku, aby prinášali dôležité informácie a viac ľudskosti a empatie do spravodajstva plného
strohých štatistík. Okrem toho museli bojovať s neustálymi verbálnymi útokmi od predstaviteľov
politickej moci, konšpirátorov či extrémistov a vydávali veľké množstvo energie na boj s
infodémiou, ktorá Slovensko zasiahla v plnej sile.
Aj v poslednom hodnotení Reportérov bez hraníc (Reporters Without Borders) sa Slovensko
posunulo o dve priečky nižšie (..."the most ferocious attacks on the media came from the
opposition", [...] "the independence of privately-owned media is meanwhile threatened by the
inﬂuence of the oligarchs who own them").
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Napriek tomu bol 17. ročník Novinárskej ceny nesmierne bohatý na kvalitnú a poctivú žurnalistiku,
ktorá nielen prinášala životne dôležité informácie o koronakríze, ale naďalej kontrolovala moc,
odhaľovala podozrenia z korupcie či podvodov, obraňovala ľudské práva a stavala sa na stranu
tých, ktorých hlas v spoločnosti často nepočuť.
Poroty v jednotlivých kategóriách vyzdvihli vytrvalosť a profesionalitu mladej generácie
investigatívnych novinárov, ale i rómsku redakciu verejnoprávneho rozhlasu, či vychádzajúce
talenty občianskej žurnalistiky, ktorá do spoločnosti prináša viac porozumenia, empatie i faktov.
Počas živého online prenosu odovzdávania Novinárskych cien, ktoré mohla verejnosť sledovať na
Facebooku @novinarskacena 6. mája 2021 o 18:00, sa divákom prihovorili aj zástupcovia
medzinárodných organizácií ochraňujúcich slobodu tlače po celom svete.
Prácu slovenských novinárov tak podporili Scott Griﬀen, Deputy Director organizácie International
Press Institute (IPI), šéfredaktorka Reportérov bez hraníc (RSF) Pauline Adès-Mével, či
viceprezidentka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. „V čase, kedy
každodenne vnímame útoky na novinárov za ich prácu, a vážne obmedzovanie slobody médií
politickou mocou vidíme hneď za hranicami, je medzinárodná podpora novinárskej obce nesmierne
vítaná,“ hovorí Miroslava Širotníková, koordinátorka súťaže Novinárska cena z Nadácie otvorenej
spoločnosti. „Veríme, že slová zahraničných kolegov, ale i podpora slovenskej občianskej
spoločnosti a verejnosti bude pre novinárov povzbudením a ďalšou motiváciou do ich mimoriadne
potrebnej práce,“ dodala.
Hlavným partnerom súťaže je Nadácia Slovenskej sporiteľne, ďalšími partnermi sú Nadácia
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Zastavme korupciu, MEMO 98, Nadácia ESET, Asociácia tlačených a digitálnych médií, Nadace Open
Society Fund, Človek v ohrození, Newton Media, Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Veľvyslanectvo
Holandského kráľovstva na Slovensku.
Viac o NC sa dozviete tu a zoznam víťazov predchádzajúcich ročníkov nájdete tu.

NOVINÁRSKA CENA 2020 | Zoznam víťaziek a víťazov [pod nimi ďalšie nominácie]
Písaná žurnalistika – Investigatívny a analytický príspevok
Kolektív autorov [ICJK, SME, Aktuality.sk, NZK, investigace.cz] Bödörov svet – ﬁnačná
schéma schránkových ﬁriem Norberta Bödöra
Monika Tódová [Denník N] Prípady sudcu Michálika
Tomáš Vašuta [INDEX] Nájazd developerov na Tatry
Čestné uznanie: Martin Turček [Aktuality.sk] Maﬁánsky štát Ľudovíta Makóa
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Písaná žurnalistika – Rozhovor
Matúš Burčík [SME] Šéf tímu Kuciak: Rozhodol som sa nemlčať
Veronika Folentová [Denník N] Séria rozhovorov o koronakríze
Rastislav Kačmár [Denník N] Vojnová reportérka Kutilová: V Líbyi ľutujú, že zvrhli Kaddáﬁho
Písaná žurnalistika – Reportáž
Andrej Barát [Pravda] Slovensko má esá proti klimatickej kríze – lesy, rieky, jaskyne. No
postupne ich likviduje
Ria Gehrerová [Denník N] Šesťstoročné fresky na Gemeri prežili náhodou, zamknuté čakajú na ľudí.
Môžu pomôcť vymierajúcej cirkvi
Lukáš Onderčanin [SME] Kritizovať Orbána sa neoplatí. Ako v Maďarsku kolabujú slobodné médiá
Písaná žurnalistika – Komentár
Nataša Holinová [JÁDU/Goethe Institut] Súťaž o sociálnu pomoc: Slovensko hľadá
supertragédiu
Eva Borušovičová [SME] Autorské strany Evy Borušovičovej
Tomáš Hučko [Kapitál] Small Dick Energy
Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika – Fotograﬁa
Michal Burza [Rôzne médiá] Prvá línia
Tomáš Benedikovič [Denník N] Proces
Radovan Stoklasa [TASR/Reuters] Pandemický rok 2020
Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika – Spravodajské pokrytie udalosti
Redakcia NEV – rómsky tím Rádia Patria [Rádio Patria/RTVS] Rómovia a pandémia
Henrich Krejča [TV Markíza] Ján a Martina 2
Lenka Stanková [TV Markíza] Koronavírus – Ako ďalej?
Čestné uznanie: Redakcia spravodajstva TV Markíza Spravodajské pokrývanie pandémie
koronavírusu na Slovensku
Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika – Reportáž a investigatívny príspevok
Ivan Brada [RTVS] Reportéri: Pod lampou je tma
Pavol Fejér [SME] Cez čiaru: Lacné byty syna Kičuru a čudný príbeh skladov v Dubnici
Martina Koník, Mária Benedikovičová [Denník N] Toto všetko odpísal premiér z kníh
Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika – Rozhovor a diskusia
Michal Kovačič [TV Markíza] Na telo
Branislav Dobšinský [Aktuality.sk] Evanjelická farárka: Kuﬀa je bohorúhač, naše cirkvi deformujú
Kristov odkaz
Gabriela Kajtárová [TV Markíza] inOut: Život medzi zosnulými
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Prierezové kategórie – Podcast
Peter Hanák [Aktuality.sk] Ficov spolužiak má nahrávku o Bödörovi a peniazoch pre Roba
Soňa Jánošová [SME] Medzi nami: Po deťoch som nikdy nezatúžila, spokojný život viem mať aj bez
nich
Katarína Kozinková [SME] Klímapodcast: Strach, hnev, úzkosť? Ako reagujeme na klimatickú krízu
Prierezové kategórie – Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok
Peter Jabrik [Korzár] Vymysleli, ako stopnúť privatizáciu vodární
Jana Ogurčáková [Korzár] Školu pri osade spustili podozrivo rýchlo
Martina Siváčková [Mestská televízia Ružomberok] Pozemok pod benzínkou predali
Prierezové kategórie – Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra
Pavel Reisenauer [Respekt] Séria karikatúr
Martin Šútovec [Denník N] Karikatúry o koronavíruse
Kolektív autorov/ redakcia Kapitál [Kapitál] Vizuálna identita mesačníka Kapitál
Prierezové kategórie – Cena za inovatívnu online žurnalistiku
Laura Kellöová, Pavla Holcová, Eva Kubániová [Aktuality.sk] Kuciak a Kočner: Čo sa dialo od
prvého článku novinára až po rozsudok v prípade vraždy
Daniel Kerekes [Denník N] Zo Siete k Harabinovi, od OĽANO ku Kotlebovi. Ako kandidáti menili
strany
Vladimír Šnídl [Denník N] Príbehy, rozhovory s odborníkmi a tipy pre rodičov a učiteľov na tému
“Hrozby internetu”
Prierezové kategórie – Občianska žurnalistika: Najlepší podcast, online projekt, blog
Zuzana Hrebičíková, Michal Herceg, Ondrej Rosík, Peter Zbranek, Stanislav Sokol, Pavol
Viecha, Matej Feldbauer [Zrakast]
Lucia Kleštincová [Podcast Lights on Europe]
Samuel Kováčik [Vedátor]
Čestné uznanie: Magdaléna Kmeťková [Projekt ROMALE]

NOVINÁRSKA CENA 2020 | Špeciálne ceny
Cena Otvorenej spoločnosti
Lukáš Onderčanin [SME] Kritizovať Orbána sa neoplatí. Ako v Maďarsku kolabujú slobodné médiá
Cena Solutions Journalism [pod gesciou MEMO 98]
Michaela Žureková [SME] Narodení priskoro: V pôrodniciach matky a deti oddeľujú, hoci to škodí
Denisa Gdovinová [Denník N]
Chatrče zrovnali so zemou. Ako v Dobšinej presťahovali celú osadu, ženy dostali šancu a všetci už
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majú vodu
Zuzana Kovačič Hanzelová, Michaela Žureková, Soňa Jánošová, Beata Balogová [SME]
Nemlčme - 22 svedectiev o sexuálnom obťažovaní
Vladimír Šnídl [Denník N]
Príbehy, rozhovory s odborníkmi a tipy pre rodičov a učiteľov na tému Hrozby internetu
Cena Global Journalism
Anna Jacková [Fjuzn.sk] Tiché návraty. Reportáž z miest, kam sa migranti vracajú
Jakub Filo [SME] Sme uprostred krízy a tvárime sa, že sa nič nedeje
Nina Sobotovičová [SME] Azylu sa dočkali, no úrady na nich zabudli. Ako žijú utečenci v Grécku
Cena ATDM (Asociácie tlačených a digitálnych médií)
Laura Kellöová, Pavla Holcová, Eva Kubániová [Aktuality.sk] Kuciak a Kočner: Čo sa dialo od
prvého článku novinára až po rozsudok v prípade vraždy
Cena Nadácie Zastavme korupciu
Veronika Prušová [Denník N] Dlhodobý prínos v pokrývaní korupcie v justícii
Česko-slovenská cena verejnosti
Bude vyhlásená na odovzdávaní českej Novinárskej ceny 2020 18.6.2021
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