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Chod dnešnej spoločnosti je do veľkej miery závislý na 

prostriedkoch spoločenskej komunikácie. Stali sa jej 

pevnou súčasťou a zasahujú takmer do všetkých oblastí 

života. Napomáhajú procesu globalizácie. Svet sa čoraz 

viac zjednocuje a jednotlivé národy sú od seba čoraz 

menej izolované. Stráca sa tradičné chápanie vzdialenosti 

a času potrebného na ich prekonávanie. 
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Tvorca mediálnych obsahov je pri hľadaní námetov, spracovávaní informácií a tvorbe 

programov vystavený vplyvu najrozličnejších vonkajších aj vnútorných činiteľov. 

K vonkajším faktorom, ktoré sa výraznou mierou  podpisujú pod spôsob práce v médiach, 

môžeme zaradiť technológiu prenosu informácie a vzťahy v mediálnom prostredí. Vnútorným 

faktorom, vplývajúcim na prácu v prostriedkoch spoločenskej komunikácie je samotná 

osobnosť komunikátora.  Nesmieme zabúdať na dôležitú skutočnosť, totiž, že aj mediálni 

tvorcovia sú sami vystavení vplyvu mediálnych produktov. Mimo pracovného času 

a povinností zabezpečujúcich chod masmédií sami sa stávajú členmi publika, na ktoré 

masmédia pôsobia. 

Práca v prostriedkoch spoločenskej komunikácie v minulosti patrila a svojím spôsobom stále patrí k 

elitným zamestnaniam. Ovplyvňujú verejnú mienku, pomáhajú človeku stať sa známym a slávnym 

a pod. Tieto skutočnosti často vytvárajú priestor pre korupciu a deformáciu osobnosti. Mnohí 

zamestnanci, ktorí sa držia svojich (mravných) zásad, narážajú zväčša na silný tlak okolia, skrývaný i 

otvorený posmech, ba niekedy sa stávajú aj obeťami šikanovania. Napriek tomu je ich príklad 

spôsobu správania a konania okolím vnímaný a často aj skryto schvaľovaný a za tlak, ktorému sa 

dobrovoľne vystavujú, si vyslúžia i prirodzenú úctu niektorých spolupracovníkov... Moc, ktorú médiá 



majú, je sama živnou pôdou pre závisť a korupciu. Závisť často spôsobuje spôsob individuálneho 

finančného ohodnocovania pracovníkov  a ich lukratívne pracovne príležitosti (napríklad v TV tvorba v 

hlavnom vysielacom čase, čí práca v zahraničí).1 

Vieme, že jednotlivé formy spoločenskej komunikácie sú úzko spojené s využívanou 

technológiou. Spôsob, akým príjemca dostáva informácie, sú dôležitým kritériom, ktoré 

determinujú selekciu i spracovávanie námetov a informačných zdrojov. Forma, akou sú 

následne tieto informačné bloky  prezentované, je tiež podmienená technológiou prenosu. V 

závislosti od technológií sú niektoré mediálne prejavy trvácnejšie ako iné. Zároveň nástup 

novej komunikačnej technológie vždy mení kultúru,2 a vplýva na hodnotovú orientáciu 

každého mediálneho pracovníka.   

V súčasnosti je spôsob spoločenskej komunikácie úzko spätý predovšetkým s audiovizuálnou, 

programovou a telekomunikačnou  technikou. Masmediálny priestor ovládli počítače 

a technika zabezpečujúca telekomunikačné spojenie a prenos informácií.  

Digitalizácia dnes umožňuje počítačovým kódovaním prepis informácií do podoby dátových 

jednotiek. Tie potom môžu odoslať relatívne veľkou rýchlosťou prostredníctvom telefónnych 

liniek. V digitálnej podobe dátových jednotiek sa vzájomne nelíšia informácie pochádzajúce z 

rôznych zdrojov: zvuková nahrávka, televízia, film, rádio, grafický súbor, tlačený text. 

Miniaturizácia zase zmenšuje rozmery a znižuje hmotnosť informačných 

a telekomunikačných technológií, čo zvyšuje ich mobilitu a umožňuje ich pohodlný prenos. 

Nezanedbateľnou vlastnosťou týchto technológií je nenáročnosť ich obsluhy.  

Komunikačný prenos zabezpečovaný satelitmi umožňuje príjem vysielania aj v doteraz 

neprístupných oblastiach zemského povrchu. Telekomunikačné satelity obopínajú Zem akoby 

neviditeľnou pavučinou utkanou neustálym prenosom dátových jednotiek.  

Optické vlákna predovšetkým na hlavných telefónnych trasách zabezpečujú prostredníctvom 

vlákna s hrúbkou ľudského vlasu prenos miliónov zvukových či  video správ v tej istej chvíli. 

Prenos prostredníctvom tradičných medených káblov sa tiež zefektívnil  a urýchlil vďaka 

stále sa zlepšujúcej kompresii dátových jednotiek.3 

Súčasná spoločenská komunikácia je nepriamou, neosobnou formou komunikácie 

sprostredkovaná prostredníctvom moderných technických nástrojov a technológií. Každý 

technologicky spôsob prenosu správy vplýva na vzťah komunikátor/recipient. Niektoré 

                                                 
1 Porov.: BALOGA, Ľ.: Služba pravde v spoločenských komunikačných prostriedkoch. Prešov, 
GBFPU, s. 20. 
2 Porov.: ZASĘPA, T.: Média v čase globalizácie. Bratislava: LÚČ, 2002, s. 310. 
3 Porov. MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA NOVINÁROV: Premeny. Bratislava: SSN, 1999, s. 6. 



technológie navodzujú pohľad mediálného pracovníka na človeka ako na vec. Hlavne kamera 

a fotoaparát majú tendenciu meniť osoby na veci. Technológie neraz výrazne vplývajú na 

postoj, ktorý zaujme mediálny pracovník k svojmu publiku.  

 Typológia masmédií, ktorá určuje orientáciu na určitý druh publika podľa rodinného 

(televízia, film) alebo individuálne zamerania (tlač, rozhlas, digitálne novinárstvo, internet) 

vychádzajúc z verejného alebo súkromného používania, je tiež do veľkej miery závislá od 

spôsobu technického prenosu. Vplýva na celkovú zameranosť daného komunikašného 

prostriedku, na určitý konkrétny okruh prijímateľov ako cieľovej skupiny, ktorej je médiálny 

prejav adresovaný. Toto preferovanie a špecifikácia príjemcov vychádzajúca z technologickej 

odlišnosti médiálnych prejavov výrazne vplýva na tvorbu mediálneho pracovníka.    

Pôsobenie jednotlivých moderných prostriedkov spoločenskej komunikácie v spoločnosti 

upravujú v každom štáte zákony a právne nariadenia. Štátom zriadené inštitúcie dohliadajú na 

dodržiavanie týchto právnych úprav a regulujú činnosť médií. Ich pôsobenie v spoločnosti 

podmieňujú schválením alebo  udeľovaním licencií na vysielanie. Schváleniu podlieha 

vydávanie periodickej tlače a rozhlasovému i televíznemu vysielaniu musí predchádzať 

vydanie licencie. Menej regulovaným resp. vôbec neregulovaným priestorom je v súčasnosti 

internet.  

Stupeň regulácie médií a kontroly zo strany spoločnosti sa neraz odráža aj na kvalite 

ponúkaných mediálnych prejavov. Médiá s menšou mierou regulovania ľahšie podliehajú 

ekonomickým tlakom, a svoju tvorbu podriaďujú komerčným záujmom a hromadeniu 

ekonomického kapitálu. 

Niektoré médiá sú zo zákona definované ako verejnoprávne a plnia určité špecifické funkcie, 

ktoré sú im priamo vymedzené právnymi predpismi zaväzujúcimi plniť ich toto poslanie. 

Mediálni pracovníci sú v týchto médiách už zo zákona povinní uspokojovať záujmy širokej 

verejnosti. Často sú tiež nástrojom verejného politického dialógu, a zároveň oficiálnym 

a najvlastnejším mediálnym prostriedkom štátu. Vo verejnoprávnych prostriedkoch 

spoločenskej komunikácie sa dostáva väčší priestor menšinovým mediálnym žánrom a 

programom určeným úzkym okruhom prijímateľov. Taktiež sa tú otvára väčší priestor umeniu 

a prisudzuje  sa väčšia dôležitosť umeleckému spracovaniu relácií ako  u  komerčných 

masmédií. 

Vďaka svojej celospoločenskej rozšírenosti a obľúbenosti u publika sú určité masmédia 

chápané ako mienkotvorné. Od novinára pracujúceho v takomto médiu sa vyžaduje väčšia 

zodpovednosť za odprezentované informácie a práve mediálnych pracovníkov, ktorí pracujú v 

takýchto médiách nezriedka využívajú ako nástroj manipulácie.  



Ďalším z faktorov ovplyvňujúcich prácu v médiách je celková spoločenská situácia v krajine. Politika, 

ekonomika a zákonodarná moc majú priamy vplyv na prácu médií. Médiá sú hlavným nástrojom na 

ovplyvňovanie verejnej mienky a žiaľ, často aj na manipulovanie s verejnou mienkou. Preto medzi 

všetkými mocenskými štruktúrami v krajine prebieha boj o získanie vplyvu v médiách. To samo o sebe 

môže mediálnych pracovníkov demoralizovať. Paradoxom je, že práve pracovnici, ktorí sú po 

odbornej stránke na vysokej úrovni, po stránke morálnej často veľmi upadajú. Práča v médiách si totiž 

vyžaduje vysokú profesionálnu úroveň a odbornú zručnosť - tie však pracovník môže dosiahnuť len v 

prípade, ak má dostatok pracovných príležitostí. Pracovné príležitosti pritom zväčša získava, len keď 

sa dokáže rýchlo prispôsobiť často sa meniacim "pravidlám hry". Táto skutočnosť je živnou pôdou pre 

pretvárku, lebo často len na základe svojho chameleónskeho správania si pracovník dokáže udržať 

svoju pozíciu... Priestor na korupciu vytvára kombinácia všetkých vyššie uvedených faktorov. 

Ak chceme hovoriť o vplyve vlastníkov na obsah médií, máme na mysli predovšetkým 

komerčné médiá. Vlastníci si neraz vyhradzujú právo priamo zasahovať do obsahu a štruktúry 

spravodajstva. Výraznou mierou vplývajú na prácu zamestnanca. Niekedy je, či už priamou 

alebo nepriamou formou nátlaku, nútený k uverejneniu správy resp. odvysielaniu programu, 

s ktorým sa osobne  nestotožňuje.  

Veľkú prepojenosť sledujeme tiež medzi médiami a politikou. Na jednej strane sa médiá stali 

dôležitými nástrojmi kontroly verejných činiteľov a zároveň prostriedkom, ktorý napomáha 

verejnej informovanosti a dialógu. Neraz sa však sami  stávajú nástrojom na presadenie 

politickej moci. Politici ich často využívajú na vlastný prospech a prostredníctvom nich 

s využitím tzv. public relations4 manipulujú s verejnou mienkou spoločnosti.  

Jednou zo zásadných otázok sa stáva dominantné postavenie niekoľkých medzinárodných 

mediálnych korporácií, ktoré si nárokujú právo selektovať informácie a prinášať správy 

podporujúce chod politicko-hospodárskych systémov umožňujúcich týmto mediálnym 

organizáciám udržať si svoje dominantné postavenie a rast ekonomického bohatstva. Ako 

jedno z riešení tohto stavu ponúka brazílsky novinár Plínius Sampaia alternatívnu tlač, ktorú 

tvorí sieť lokálnych novín, pričom nepotrebuje obrovskú mediálnu inštitúciu ani vysoké 

náklady  a pôsobnosťou cez internet presahuje svoje regióny.5 

                                                 
4 Druh reklamnej aktivity, ktorej hlavnou úlohou je zapísanie sa do podvedomia verejnosti s cieľom 
vybudovať pozitívnu verejnú mienku. 
5 Porov.: KOLKOVÁ, T.: Nechceme byť manipulovaný? Píšme. In: Katolícke noviny. Roč. 118, č. 6/2003,  9. 2. 
2003, s. 22.  



Ďalším podstatným faktorom ovplyvňujúcim prácu v médiách je vplyv inzerentov. Tento 

faktor úzko súvisí s konkurenciou. V snahe získať a udržať si klientov s vysokým 

ekonomickým potenciálom médiá často podliehajú tlakom a prehnaným požiadavkám 

zadávateľom inzerátu či reklamy..  

Dizajn médií, usporiadania a koncipovania materiálov sú neraz obrazom záujmov 

inzerujúcich klientov. Je však skutočne ťažké preukázať, že inzerent môže zasiahnuť do 

významných rozhodnutí a presadzovať vlastné záujmy. 6 

Masmédiá, ktoré vytvárajú mediálny trh, sa stávajú vzájomnými konkurentmi. Konkurencia 

môže byť pozitívnym faktorom, ktorý motivuje pracovníka, aby skvalitňoval obsah 

kvalifikovanejšou a aktívnejšou prácou, povzbudzoval vo väčšej iniciatíve a rozvíjal jeho 

kreativitu. Snaha uspieť nad konkurenciou však na druhej strane môže často viesť k nečistému 

a neférovému súťaženiu.  

Faktorom, ktorý v značnej miere vplýva na činnosť mediálneho pracovníka, je jeho 

profesionálne postavenie uprostred mediálnej organizácie a z neho odvodené vzťahy. 

V pozícií podriadeného musí prispôsobovať svoju tvorbu predstave nadriadeného. Ak sám 

zastáva túto funkciu, očakáva sa od neho schopnosť vlastné požiadavky zosúladiť 

s možnosťami podriadených pracovníkov. Pozitívnym ale zároveň i negatívnym faktorom 

vychádzajúcim z postavenia mediálneho pracovníka je tiež otázka finančného ohodnotenia 

jeho práce. 

Nemenej významne vplývajú na mediálneho tvorcu a kvalitu jeho práce medziľudské vzťahy, 

ktoré pestuje so svojimi spolupracovníkmi. Prostredie masmédií je odrazom medziľudských 

vzťahov na pracovisku. Práca v takomto prostredí môže byť motivujúcim ale i demotivujúcim 

faktorom. Kvalita médií je často odrazom kvality medziľudských vzťahov.  

Spätná väzba - odozva, či už kladná alebo záporná, ktorú nachádza komunikátor u svojho 

publika, tiež pôsobí na jeho prácu. Podáva podnety na stále skvalitňovanie mediálnej tvorby. 

Je pomyselným merítkom činnosti masmédií. Priamo sa prejavuje v sledovanosti televízie, 

počúvateľnosti rádií, čitateľnosti tlačových médií a návštevnosti internetových stránok.  

Predovšetkým u nových elektronických médií je práca v masmediálnej oblasti ovplyvňovaná 

neustále sa zväčšujúcou interakciou medzi komunikátorom a príjemcom. „Dvojsmerná 

interaktívnosť internetu už začína stierať dávny rozdiel medzi tým, kto odovzdáva informácie 

a tým, kto ich prijíma.“7 Mediálny pracovník dnes čoraz viac pociťuje odozvu na svoju prácu. 

                                                 
6 Porov. McQUAIL, D.: Úvod do teorie masove komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 236. 
7 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPOLOČENSKÉ KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY: Cirkev a internet.     čl. 
6. 



Aktivita smerujúca zo strany publika je zároveň  predpokladom k napredovaniu a rozvoju 

komunikátora. „Tvorcovia, ktorí sa usilujú brať na seba zodpovednosť, si zasluhujú také 

publikum, ktoré si uvedomuje vlastnú zodpovednosť.“8 

Pod termínom profesionalita rozumieme komplexnú pripravenosť mediálneho pracovníka po 

odbornej stránke.  Je to súhrn dosiahnutého vzdelania, poznatkov, schopností a zručností. 

Vyžaduje sa pripravenosť v odbore, v ktorom sa mediálny pracovník špecializuje, ako aj 

široký záber všeobecného spoločenského rozhľadu. V kvalite ponúkaných masmediálnych 

prejavov sa priamo odráža miera odbornosti mediálneho tvorcu.  V termíne profesionalita je 

zároveň zahrnutá zodpovednosť s ktorou mediálny  pracovník pristupuje k svojej činnosti. 

Vrodené dispozície. Pod týmto faktorom ovplyvňujúcim mediálnu prácu rozumieme hlavne 

charakter v zmysle štyroch všeobecne prijatých typov (sangvinik, cholerik, melancholik, 

flegmatik) alebo ich kombinácií. Tieto vrodené predispozície výraznou mierou vplývajú na 

prácu mediálneho pracovníka. Určité charakterové vlastnosti prácu v médiách zjednodušujú, 

iné komplikujú. To isté môžeme povedať i o ďalších vrodených dispozíciách ako je talent 

alebo nadanie.  

Etické zásady sú princípy,  podľa ktorých sa riadi mediálny pracovník pri svojej práci a na ich 

základe odvíja cieľ vlastnej angažovanosti v mediálnom prostredí. Kým profesionalita je 

intelektuálnou pripravenosťou, osobnostné predpoklady kladú dôraz na duchovnú výšku, 

etické zásady sú odrazom schopnosti duchovného nazerania na svet a celkovej duševnej 

zrelosti.  Veľmi často tieto zásady úzko súvisia s náboženským cítením mediálneho 

pracovníka.  

 Aj predstava, ktorú má novinár o príjemcoch, podmieňuje spôsoby jeho práce.9 Vychádzajúc 

z predstavy komunikátora, ktorú má o príjemcoch, odvíja sa z nej priamo prístup, ktorý k nim 

zvolí. Je veľkým rozdielom, či v príjemcovi vidí ľudskú osobu v celej jej dôstojnosti alebo iba 

konzumenta či nutný prvok, vďaka ktorému má zabezpečenú prácu a s ňou spojenú 

mzdu. „Pravda sa premieňa na skutočnú hodnotu až vtedy, keď sa javí ako láska k živým 

osobám.“10 

Zdroje zabezpečujú stály príjem námetov, ktoré mediálny tvorca spracováva. Slúžia ako 

inšpirácia a napomáhajú kreativite tvorby. Pre mediálneho pracovníka môžu udalosti, 

informácie, či osoby, ktoré považuje za zdroje, znamenať iba potenciálny tovar, ktorý predá 

                                                                                                                                                         
http://www.rcc.sk/dokumenty/dok_vat_uradov/cirkev_a_internet.html (27.11.2002). 
8 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPOLOČENSKÉ KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY: Etika v spoločenskej 
komunikácii. Trnava: SSV, 2000, čl. 25. 
9 Porov.: HRADISKÁ, E.: Osobnosť novinára. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993, s. 9. 
10 HLINKA, A.: Ozvena slova 5. Bratislava: Don Bosco, 1996, s. 202. 



na mediálnom trhu. Zdroje pre komunikátora však môžu znamenať aj prameň motivácie, 

ktorý chce sprístupniť svojmu publiku. 

Technologickú revolúciu informačných technológií prežívame už v súčasnosti. Evidentný 

pokrok vo vývoji je dennodennou skúsenosťou. Môžeme predpokladať, že bude pokračovať v 

nastúpenom tempe. Súčasné technológie sa budú ešte viac kvalitatívne vylepšovať. Vylúčiť 

nemožno ani žiadny ďalší prevratný objav.  

Telekomunikačné organizácie sa stávajú mocnosťou v prostredí masmédií. Vzájomná 

previazanosť sa zväčšuje. Spoločnosti zaoberajúce sa telekomunikáciou investujú vysoké 

čiastky do stále vylepšujúcich sa prenosových systémov. Zákazníkom ponúkajú rozširujúci sa 

okruh služieb za pomerne nízke ceny. Veľkou výhodou týchto produktov je ich mobilita. 

Stávajú sa čoraz viac nezávislé na pevnom bode príjmu. Samotné novinárstvo smeruje k 24-

hodinovému interaktívnemu spravodajstvu a informačnej službe. V závislosti od nových 

podmienok sa očakáva rapídny nárast pracovných príležitostí v oblasti nových elektronických 

masmédií.11 Nový druh spravodajstva bude zameraný hlavne na databázové zhromažďovanie 

informácií v multimediálnom  formáte. Vyhľadávanie a selekcia bude závisieť od aktivity 

príjemcu tak, ako to už dnes sledujeme pri používaní internetu.  

Zlučovanie technológií výmenu informácií ešte zrýchli, pričom nastáva miniaturizácia dnes 

poznaných technických prostriedkov. Ako jeden z nástrojov spoločenskej komunikácie je už 

dnes aj mobilný telefón. Umožňuje príjem agentúrnych správ prostredníctvom SMS, 

surfovanie po internete a mnohé ďalšie. Pri technologickom vývoji napr. MMS mobilnému 

agentúrnemu spravodajstvu sa otvárajú nové cesty na podávanie textových správ rozšírených 

o obrázok, fotografiu, alebo krátku videonahrávku, prípadne doplnené zvukom. Dôležitým 

faktorom tu je selekcia správ, kedy zákazník dostáva informácie z vopred definovaného 

prostredia, či udalosti.  

Aj v oblasti kinematografie nastávajú nové, netušené možnosti. Už dnes sa začínajú využívať 

nové 3D technológie trojrozmerného zobrazovania a vznikajú nové premietacie sály 

podporujúce tento druh filmovej tvorby. Aj pri natáčaní klasických filmov sú v čoraz väčšej 

miere využívané počítače, ktoré umožňujú dotvárať prostredie alebo scénu prostredníctvom 

počítačovej grafiky, podľa požiadaviek režiséra, scenáristu, či producenta.  

 Pri stále sa zväčšujúcom vplyve masmédií a ich pôsobením v digitálnom veku 

vyvstáva celý rad otázok, ktorými je potrebné sa zaoberať: otázka verejnoprávnosti médií, 

vzťah novinár a inštitúcia, právo na prístup k informáciám, sloboda, kvalita a transparentnosť 
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informácií, kontrola obsahu, protimonopolné pravidla, ochrana autorských práv, ochrana 

súkromia a osôb a v neposlednom rade morálne zásady mediálneho pracovníka, aby 

masmédiá slúžili kultúre života a rozvoju ľudskej osobnosti.  „Médiá, to nie je technika, ale 

človek – je to človek, ktorý vstupuje do dialogického vzťahu s iným človekom, pracovník 

médií s prijímateľom informácií a programov. Tento intencionálny vzťah nemôže byť iný ako 

hlboko osobný, čo v prvom rade má napĺňať vedomie mediálneho pracovníka.“12 

Mediálna tvorba je odrazom prostredia, z ktorého vychádza. Masmédiálne prostredie je 

novým verejným fórom, kde významnú úlohu zohráva politika, uskutočňuje sa obchod 

a odzrkadľuje sa  veľká časť spoločenského života a ľudská povaha sa tu prejavuje z najlepšej 

aj najhoršej stránky.13 Verejná prezentácia hodnôt vychádzajúca z tohto prostredia výrazne 

vplýva na myslenie ľudí. „Aj keď médiá nedokážu ľuďom nahovoriť, čo si majú myslieť, sú 

vynikajúce práve v nahováraní, o čom majú uvažovať.“14 Táto skutočnosť utvrdzuje Cirkev, 

aby sa stále viac zameriavala na evanjelizáciu masmediálného prostredia. Svätý Otec stále 

pripomína a zdôrazňuje túto naliehavú požiadavku: „Cirkev sa musí čoraz viac angažovať 

v rýchle sa meniacom svete spoločenských komunikačných prostriedkoch.“15 Integrácia 

pravdy do procesu komunikácie je nevyhnutným predpokladom služby pravde. Táto 

skutočnosť si vyžaduje „zásadnú reflexiu, nakoľko tieto prostriedky sa dajú použiť tak na 

orientáciu k pravde a k dobru, k bytiu pospolu, ale môžu slúžiť aj na dezorientáciu ľudského 

srdca.“16 

Masmédiá vytvárajú širokú oblasť pôsobenia a ich činnosť je riadená vlastnou mediálnou 

kultúrou. Snahy o vymedzenie pravidiel mediálnej tvorby sú vyjadrené v novinárskych 

etických kódexoch a právnych predpisoch národných i medzinárodných politických 

spoločenstiev. Väčšina týchto kódexov sa sústreďuje na otázky súvisiace s poskytovaním 

novinárskeho spravodajstva. Týkajú sa poskytovania spoľahlivých a pravdivých informácií, a 

snažia sa zabrániť ich skresleniu, senzačnosti a porušovaniu súkromia.17 Tieto etické a právne 

kódexy sú často obchádzané a porušované, pričom sa vytvára kultúra, v ktorej je dovolené 

všetko čo vedie k hromadeniu ekonomického kapitálu. „Kultúra týchto masmédií je hlboko 

                                                 
12 STOLÁRIK, S.: Médiá v službe kultúry života. In: Orbis communicationis socialis 2002. Prešov: 
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU, 2002, s. 50. 
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15 JÁN PAVOL II.: Posolstvo k 35. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. 
http://www.rcc.sk/dokumenty/dok_papezov/Jan_Pavol_II/posolstva/masmedia2001.html. (27.11.2002). 
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17 Porov. McQUAIL, D.: Úvod do teorie masove komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 151. 



nasiaknutá typicky postmoderným chápaním, podľa ktorého jedinou absolútnou pravdou je, 

že nejestvujú absolútne pravdy.“18  Pravdou sa stáva to, čo prináša najväčší zisk. 

Dnes, keď sa všeobecne zdôrazňuje relativistický postoj k pravde, sme ako kresťania povinní 

neúnavne vydávať svedectvo pravdy pred svetom, k čomu je potrebná hlavne odvaha. Nestačí 

ju iba hľadať, ale je potrebné nechať sa ňou viesť. Ježiš zdôrazňuje, že on je cesta, pravda, 

i život. Cirkev robí služba pravde obzvlášť zodpovednou. Mala by byť prioritným prvkom a  

cieľom pre každého kresťana, ktorý sa aktívne podieľa na činnosti v masmédiach. Kiež by sa 

všetci médialni tvorcovia vydali cestou hľadania  pravdy a neúnavne by ju prinášali svojmu 

publiku na prospech celej spoločnosti.  
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