Ako písať o svete, ktorý sa celý mení?
Tlačová správa
Bratislava, 25. októbra 2016
Dnes privítame na Slovensku už po šiesty raz nositeľku Pulitzerovej ceny. Študenti
a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s Deborah Nelson.
Téma prednášky:
Ako písať o svete, ktorý sa celý mení?
Klimatické zmeny nie sú hrozbou budúcnosti. Dejú sa už
teraz, vyššie teploty, stúpajúce hladiny oceánov, sucho a
extrémne počasie majú už teraz globálne následky.
Prednáška Deborah Nelson bude o tom, ako rozpoznať
politiky a postoje, ktoré situáciu ďalej zhoršujú. Reportéri
po celom svete musia byť pripravení pokrývať túto tému
vo svojich článkoch, ak chceme zastaviť túto pomaly sa
blížiacu katastrofu.
Prednášky spojené s diskusiou na sa budú konať:
 25. 10. 2016 (dnes) o 16.00 hod. v Aule Univerzity
Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
 27. 10. 2016 (štvrtok) o 10.00 hod. v Historickej aule Univerzity P. J. Šafárika,
Šrobárova 2, Košice
Online prenos je možné sledovať na www.nadaciatatrabanky.sk/nelson.
Deborah Nelson
Je docentkou investigatívnej žurnalistiky na Marylandskej univerzite. Na fakulte Phillipa
Merrilla začala učiť v roku 2006. Päť rokov predtým pôsobila v The Los Angeles Times ako
investigatívna redaktorka vo Washingtone.
V minulosti písala aj pre Washington Post, Seattle Times a Chicago Sun-Times. Nedávno
spolupracovala aj na príprave národne oceňovanej série článkov o stúpajúcej hladine
oceánov pre Reuters. Za svoju prácu v oblasti vedy a životného prostredia, ktorej sa venuje
už viac ako tri desaťročia, získala národné uznanie od Národnej akadémie vied USA,
Americkej asociácie pre rozvoj vedy a Spoločnosti profesionálnych novinárov. V roku 1997
Deborah Nelson získala Pulitzerovu cenu za spoluautorstvo na sérii článkov, ktoré odhalili
rozsiahle zneužívanie vládneho programu zameraného na zabezpečenie bývania pre rodiny
amerických Indiánov. Podieľala sa aj na projektoch, ktorým udelili Pulitzerovu cenu v rokoch
2002 a 2003. Jej kniha, The War Behind Me (Basic Books, 2008), opisuje americké vojnové
zločiny vo Vietname a približuje životy vojakov, ktorí sa snažili zastaviť vojnovú brutalitu.

V súčasnosti vyučuje na univerzite kurzy zamerané na investigatívnu žurnalistiku, mediálne
zákony a etiku. O investigatívnej novinárčine prednášala aj v Lotyšsku v rámci programu
Fulbrightovej nadácie a v Číne ako odborníčka neziskovej organizácie US-China Education
Trust. V rámci programu Medzinárodného centra pre médiá a verejnú politiku na
Marylandskej univerzite a neziskovej organizácie Salzburg Global Seminar pomáhala
iniciovať vytvorenie globálneho konceptu pre medzinárodné trestné právo a súdnictvo pre
novinárske školy v regiónoch Európy, Afriky a Ázie, ktoré čelili alebo stále čelia konfliktom.
Nelson získala titul doktora práv na DePaul University College of Law a titul bakalára vied
v odbore žurnalistika na Nothern Illinois University.
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 šiestykrát. 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, držiteľka Pulitzerovej ceny z roku 1997, Deborah Nelson.
Verím, že téma jej prednášky týkajúca sa klimatických zmien bude podnetom k mnohým
diskusiám.“
Igor Vida, predseda správnej rady Nadácie Tatra banky
„Jedným z najvýznamnejších cieľov našej univerzity je pokračujúca internacionalizácia. K nej
nemalou mierou prispievajú aj stretnutia s významnými európskymi a svetovými
osobnosťami. Som preto veľmi rád, že naši študenti budú mať jedinečnú príležitosť
diskutovať s investigatívnou novinárkou Deborah Nelson. Pôsobí na Univerzite v Marylande,
ktorej žurnalistická fakulta patrí podľa niektorých scientometrických rebríčkov k najlepším
desiatim univerzitným žurnalistickým školám na svete. Verím, že prednáška Deborah Nelson
a čaro osobného zážitku bude nielen pre našich mladých žurnalistov, ale aj ďalších
študentov inšpiráciou a možno aj motiváciou do ďalšieho štúdia a profilovania ich budúcej
kariéry. Ide už o šiestu osobnosť svetovej žurnalistiky ocenenú Pulitzerovou cenou
prednášajúcu na našej akademickej pôde.“
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
„Ľudia vedia veľa o devastácii prírody z novín či televízie, ale stále zostávajú ľahostajní k
dianiu okolo seba. Novinári hľadajú spôsoby, ako cez bežné príbehy upozorňovať na
vážnosť situácie. Deborah Nelson poukáže na to, že klimatické zmeny nie sú len strašiakom,
ktorého si vymyslela úzka skupina ľudí, ale kolotočom, ktorý sa naplno roztočil. Svojimi
článkami dokáže osloviť dokonca aj tých, ktorí si chcú zakrývať oči pred realitou.“
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 piatich
nositeľov Pulitzerovej ceny - Joshua M. Friedmana, Tima Weinera, Abigail Goldman, Walta
Bogdanicha, Jamesa B. Steela; 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
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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 takmer 27 000 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 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 anglického týždenníka
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
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