Ako vyzerajú dnešní otroci?
Tlačová správa
Bratislava, 5. apríla 2017
Dnes privítame na Slovensku už po siedmy raz nositeľku Pulitzerovej ceny. Študenti
a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s Marthou Mendoza.
Obchodovanie s ľuďmi sa vyskytuje takmer v
každom kúte sveta. Vďaka reportážam novinárov
z Associated Press sa podarilo oslobodiť viac ako
2 000 otrokov, ktorých využíval thajský krevetový
priemysel. Ak si chceli odpočinúť, bičovali ich
chvostmi z rají. Z rúk kapitánov lodí im dokonca
hrozila smrť. Martha Mendoza vás prevedie
pozadím prípadu, na ktorom pracovala spolu s
ďalšími tromi reportérkami niekoľko rokov. Vďaka
sérii článkov došlo k zmene legislatívy, podnikania
v tejto oblasti, ako aj ovplyvneniu zákazníkov na
celom svete.
Prednášky spojené s diskusiou sa budú konať:
 5. apríla 2017 (dnes) o 16.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo
námestie 6 v Bratislave
 6. apríla 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v Historickej aule Univerzity P. J. Šafárika,
Šrobárova 2 v Košiciach
Online prenos je možné sledovať na www.nadaciatatrabanky.sk/mendoza.
Martha Mendoza
Pracuje pre agentúru Associated Press. Jej reportáže podnietili viacero parlamentných debát
o návrhoch zákonov, začatie vyšetrovaní vedených Pentagonom či vzbudili pozornosť
Bieleho domu. Bola súčasťou tímu novinárov, ktorých reportovanie o otroctve v thajskom
krevetovom priemysle viedlo k oslobodeniu viac ako 2 000 mužov. Za ich prácu získali v roku
2016 Pulitzerovu cenu. Ďalšiu Pulitzerovu cenu získala v roku 2000 za odhalenie pozadia
masakry v dedine No Gun Ri, kde americkí vojaci povraždili stovky civilistov na začiatku
Kórejskej vojny. Pre agentúru Associated Press prispievala zo Silicon Valley, New Yorku,
Nového Mexika a Mexika. Pôsobila na Stanfordovej a Princetonskej univerzite a už viac ako
desaťročie učí na Kalifornskej univerzite.

Partneri projektu
„Cieľom Nadácie Tatra banky je prinášať okrem grantových programov aj inšpiratívne
okamihy a stretnutia s výnimočnými ľuďmi. Nadácia Tatra banky hosťuje držiteľa Pulitzerovej
ceny v rámci svojho programu Osobnosti osobne už po siedmykrát. Ponúka tak,
predovšetkým študentom vysokých škôl, unikátnu skúsenosť stretnúť sa s držiteľmi
najprestížnejších svetových ocenení. Je pre nás veľkou cťou, že tento rok prijala naše
pozvanie investigatívna novinárka, aktuálna držiteľka Pulitzerovej ceny, Martha Mendoza.
Verím, že téma jej prednášky týkajúca sa novodobého otroctva bude podnetom k mnohým
diskusiám.“
Igor Vida, predseda správnej rady Nadácie Tatra banky
„Som veľmi rád, že aj vďaka našim partnerom – Nadáciám Tatra banky a Petit Academy –
majú študenti Univerzity Komenského jedinečnú príležitosť osobného stretnutia a diskusie už
so siedmou osobnosťou svetovej žurnalistiky ocenenou Pulitzerovou cenou. Investigatívna
novinárka Martha Mendoza je jej dvojnásobnou nositeľkou, prednáša na Kalifornskej
univerzite v Santa Cruz, pôsobila na Stanfordovej a Princetonskej univerzite a pre agentúru
Associated Press reportovala zo Silicon Valley. Aj preto verím, že jej prednáška na našej
univerzite bude vzácnou výpravou do dobrodružného príbehu investigatívnej žurnalistiky so
silným ľudským posolstvom, ale aj inšpiráciou a motiváciou pre ďalšie profesijné smerovanie
a možno aj životné rozhodnutia našich študentov.“
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
„Novodobé otroctvo sa nevyhýba ani Slovensku. Nie sú to len príbehy ďalekých zemí, ale
obeťami môžu byť aj naši susedia alebo známi. Príbeh Marthy Mendoza je ukážkou, aké
zmeny môže spustiť práca novinára. Mendoza sa s budúcimi novinármi, ale aj širokou
verejnosťou podelí o oveľa viac než len o osudy ľudí. Bude hovoriť o svojich skúsenostiach a
postupoch z praxe. Ako čerstvá držiteľka Pulitzerovej ceny patrí k najviac oceňovaným
novinárom dnešnej doby a je veľký úspech pre náš spoločný program, že tohtoročnou
prednášajúcou bude práve ona.“
Ján Pallo, člen správnej rady nadácie Petit Academy

Nadácia Tatra banky (www.nadaciatatrabanky.sk)
Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a
grantov prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov
a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Hlavnou ambíciou Nadácie
Tatra banky je poskytovať priestor najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Aktivity nadácie
sa okrem vzdelávania sústreďujú aj na oblasť podpory umenia.
Jedným z programov Nadácie Tatra banky zameraných na podporu vzdelania je program
Osobnosti osobne. V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na Slovensku privítať
šiestich nositeľov Pulitzerovej ceny - Joshua M. Friedmana, Tima Weinera, Abigail Goldman,
Walta Bogdanicha, Jamesa B. Steela a Deborah Nelson; siedmych nositeľov Nobelovej ceny
za ekonómiu a ďalšie desiatky svetových vedeckých osobností.
Medzi ďalšie aktivity Nadácie Tatra banky patria otvorené grantové programy, každoročné
udeľovanie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie a zamestnanecké programy.
Zuzana Böhmerová
Manažér nadácie a sponzoringu
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk
02/5919 1450
Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/ 5919 1557

Univerzita Komenského v Bratislave (www.uniba.sk)
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou a najväčšou vysokou školou v
Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v
národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným
centrom vedy a výskumu.
Univerzita Komenského v Bratislave má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých
stupňoch štúdia 25 000 študentov, z toho viac ako 21 000 v dennej forme štúdia. Štúdium na
najstaršej slovenskej univerzite sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia – UK navštevuje 2
500 zahraničných študentov z vyše 70 krajín sveta.
Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Pôsobí tu 19
špičkových vedeckých tímov (z 37 identifikovaných na slovenských vysokých školách).
Univerzita sa ako jediná zo Slovenska pravidelne umiestňuje v prestížnych celosvetových
rebríčkoch najlepších univerzít sveta.
Andrea Földváryová
vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
02/5924 4355

Nadácia Petit Academy (www.petitacademy.sk)
Nadácia Petit Academy už niekoľko rokov spoluorganizuje projekty SME V ŠKOLE a ÚJ SZÓ
V ŠKOLE, do ktorých sa zapojili tisícky detí zo všetkých regiónov Slovenska. Pôvodný názov
nadácie Knihy školám sa v roku 2011 zmenil na názov Petit Academy a projekty nadácie sa
rozšírili o aktivity na univerzitnej pôde vo forme série prednášok THE BEST MEDIA
TRADITIONS aj vďaka úzkej spolupráci s ľuďmi z tímu anglických novín The Slovak
Spectator.
Cieľom nadácie je podpora, rozvoj vzdelávania a jeho prepájanie s praxou; zachovanie
kultúrnych hodnôt, podpora poznávania kultúr a regiónov; zabezpečovanie multikultúrneho
dialógu, transferu vedomostí a skúseností zo zahraničia na Slovensko a naopak; zvyšovanie
informovanosti o aktuálnom dianí; zabezpečovanie zlepšenia prehľadu o stave spoločnosti.
Študentom, ako aj vyučujúcim poskytuje nadácia verejné prednášky, beletriu, noviny,
časopisy a iné typy kníh a publikácií. Realizuje tiež vlastné vzdelávacie projekty a okrem
iného pripravuje v spolupráci s pedagógmi pracovné zošity a učebné pomôcky. Nadáciu
založila v roku 2005 spoločnosť Petit Press, a. s., vydavateľ denníkov SME, Új Szó, Korzár,
týždenníka The Slovak Spectator, siete regionálnych týždenníkov MY a radu ďalších
periodík.
Ján Pallo
člen správnej rady nadácie Petit Academy
Jan.Pallo@spectator.sk
www.spectator.sk
02/5923 3306

