
Bratislava, 23. mája 2019
V stredu 23. mája 2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu novinárskej etiky 
v SR (AONE), ktorej výkonným orgánom je Tlačovo-digitálna rada (TR SR) - pôsobiaca od roku 2001 
v oblasti etickej samoregulácie novinárov. Na programe bola aj voľba štatutárneho orgánu. Predsedom 
bol opätovne zvolený Mgr. Marian Zima, CEO Športpressu. Podpredsedníčkou zostáva Mgr. Klára 
Grossmannová, zástupkyňa Slovenského syndikátu novinárov. Valné zhromaždenie bilancovalo 
uplynulé trojročné obdobie, kedy sa agenda posudzovania sťažností na porušenie novinárskej etiky 
rozšírila aj o digitálne médiá. Zásluhu na tom má aj najnovší člen IAB Slovakia - najväčšie združenie 
pôsobiace na slovenskom digitálnom trhu.

Zmeny nastali aj v samotnej Tlačovej rade, ktorá sa okrem zvolenia novej predsedníčky p. Pánikovej 
rozšírila kvôli nárastu novej agendy. V období po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice AONE spolu 
s ďalšími organizáciami venujúcimi sa slobode slova aktívne vstupovala do procesov pri príprave novej 
mediálnej legislatívy.

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) a jej výkonný orgán 
Tlačovo‑digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR), predtým Tlačová rada pôsobia už osemnásty rok 
v oblasti etickej samoregulácie novinárov. Rovnako ako v iných krajinách sveta, rieši TR SR podnety 
upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky ako aj podnety, ktoré sa týkajú bránenia novinárom 
v prístupe k informáciám. Najvyšším orgánom AONE je Zbor zástupcov, na čele s predsedom.

Zbor zástupcov menuje 6 členov TR SR. Sú to významné osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského 
života, ktoré nepracujú ako aktívni vydavatelia alebo novinári a nezastupujú žiadnu politickú stranu. 
AONE je občianske združenie, ktorého zakladaciu zmluvu podpísali 2.októbra 2001 predstavitelia 
Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS), 
ktoré neskôr zmenilo názov na Asociácia vydavateľov tlače (AVT). Dňa 17. 2. 2017 vstúpilo najväčšie 
združenie pôsobiace na slovenskom digitálnom trhu IAB Slovakia, čím začal proces transformácie 
Tlačovej rady na Tlačovo‑digitálnu radu Slovenskej republiky (TR SR).

MEDZI ZÁKLADNÉ CIELE AONE PATRÍ:
‑ podporovať a chrániť práva verejnosti na pravdivé, overené a odborne fundované informácie 

s dôrazom na ochranu základných ľudských práv ‑ slobody prejavu a práva na informácie,
‑ dohliadať na dodržiavanie slobody tlače a voľný prístup novinárov k zdrojom informácií,
‑ aktívne spolupôsobiť pri formulovaní etických princípov novinárskej práce a podporovať dodržiavanie 

Etického kódexu novinára

Viac informácií o činnosti AONE a TR SR získate na www.aonesr.sk a www.trsr.sk

Kontakt: info@aonesr.sk, info@trsr.sk
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