
  

 

Nositeľ Pulitzerovej ceny bude prednášať 
v Bratislave   

Tlačová správa
Bratislava 29. 10. 2012

Na Slovensku máme možnosť privítať už druhého nositeľa Pulitzerovej ceny. Tim Weiner bude už 
o týždeň v pondelok prednášať v Bratislave.  
 
Kto kontroluje informácie v slobodnej spoločnosti? Ako môžu novinári zápasiť s cenzúrou oligarchov a 
tajných služieb? Ako sú v demokracii kontrolované tajné služby? Aj to sú otázky, ktorým sa bude počas 
svojej verejnej prednášky v  Aule Univerzity Komenského v Bratislave venovať Tim Weiner (nar. 1956).  
 
Vrcholom návštevy Tima Weinera bude verejná prednáška s názvom „Informácie sú moc“ v Aule 
Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí, ktorá sa uskutoční v pondelok 5. 11. 
2012 o 16.00 hod.  
Vstup na prednášku je voľný, ale kvôli obmedzenej kapacite je potrebné zaregistrovať sa na 
www.uniba.sk/weiner. 
 
Okrem verejnej prednášky absolvuje Weiner návštevu najstaršej žurnalistickej školy na Slovensku – 
Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK – ktorá oslavuje v tomto akademickom roku šesťdesiat rokov 
od svojho založenia. V dňoch 6. 11. - 8. 11. 2012 budú následne realizované osobné stretnutia so 
študentmi na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Katolíckej univerzite v Ružomberku a Univerzite Cyrila 
a Metoda v Trnave. 
 
Niekdajší reportér The New York Times získal Pulitzerovu cenu v kategórii Národné spravodajstvo za 
články o dilemách spojených s fungovaním tajných spravodajských služieb v demokracii. Ako sám 
Weiner hovorí: „Ľudia, ktorí chcú byť slobodní, sa musia vyzbrojiť mocou informácií.“  
 
Za svoju knihu Legacy of Ashes: The History of the CIA o histórii CIA bol v USA ocenený Národnou 
knižnou cenou a v súčasnosti prichádza do kníhkupectiev jeho najnovšia kniha Enemies: A History of the 
FBI, ktorá mapuje históriu FBI.  
 
Jeho návšteva Slovenska sa uskutoční vďaka spolupráci The Slovak Spectator, Nadácie Tatra banky, 
Univerzity Komenského v Bratislave a Nádácie Petit Academy.  Bude to prvýkrát, čo Weiner navštívi 
Slovensko, pričom jeho predkovia žili ešte koncom 19. storočia práve v Bratislave.  
 
Po minuloročnej prednáške Josha Friedmana je návšteva Tima Weinera pokračovaním tradície, kedy 
pozývané osobnosti prezentujú tie najlepšie medzinárodné tradície žurnalistiky. Smer, akým sa vyvíja 
mediálny trh, a obrovský tlak na vydavateľov pracovať s menším počtom novinárov s cieľom ušetriť 
zdroje, prináša prijímanie menej skúsených žurnalistov a vytvára celospoločenské výzvy. Práve príchod 
osobností medzinárodného novinárskeho života, ich verejná prednáška a osobné stretnutia tak so 
študentmi, ako aj vyučujúcimi, má potenciál inšpirovať účastníkov, aby aktívnejšie pristupovali k 
využívaniu medzinárodných skúseností, k modifikácii učebných postupov, k profilovaniu nových 
predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou, z čoho by 
profitovala široká verejnosť. 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Katarína Sirotá, Circulation & PR Manager, The Slovak Spectator 
tel:   +421 2 5923-3300, katarina.sirotna@spectator.sk, www.spectator.sk 
 
 
 



 

 

Tim Weiner 
Tim Weiner (nar. 1956) získal Pulitzerovu cenu a tiež Národnú knižnú cenu za reportáže a články o 
dilemách spojených s fungovaním tajných spravodajských služieb v demokracii. V rozmedzí rokov 1993 
až 2009 pracoval ako reportér The New York Times, pričom pôsobil ako zahraničný korešpondent v 18 
krajinách vrátane Afganistanu, Pakistanu, Sudánu, Kuby či Haiti. Počas desiatich rokov ako 
korešpondent pre oblasť národnej bezpečnosti so sídlom vo Washingtone D.C. tiež pokrýval CIA 
(Centrálna Tajná Služba). 
V roku 1988 Weiner ako investigatívny reportér v The Philadelphia Inquirer získal Pulitzerovu cenu za 
národné spravodajstvo za svoje články o utajených informačných programoch v Pentagone a CIA. 
Národnú knižnú cenu za vecnú literatúru získal neskôr za svoju knihu z roku 2007 s názvom Legacy of 
Ashes: The History of the CIA. Jeho najnovšia kniha, Enemies: A History of the FBI, mapuje históriu 
utajených spravodajských operácií FBI – od jeho vytvorenia začiatkom 20. storočia až po jeho súčasnú 
úlohu vo vojne proti terorizmu. 
Knihy 
• Blank Check: The Pentagon's Black Budget. Warner Books, 1989  
• Betrayal: The Story of Aldrich Ames, an American Spy. Random House, 1995.  
• Legacy of Ashes: The History of the CIA. Doubleday, 2007.  
• Enemies: A History of the FBI. Random House, 2012. 
 
The Slovak Spectator (www.spectator.sk) 
The Slovak Spectator sú jediné noviny v anglickom jazyku prinášajúce informácie o Slovensku 
nepretržite od roku 1995. Publikuje ich vydavateľstvo The Rock, s. r. o., ktoré taktiež prináša päť 
špecializovaných ročeniek v anglickom jazyku: Spectacular Slovakia (cestovateľská príručka), Book of 
Lists (kniha kontaktov najvýznamnejších spoločností), Real Estate & Construction Guide (oblasť 
nehnuteľností), Investment Advisory Guide (oblasť investícií), Career & Employment Guide (oblasť 
ľudských zdrojov). Stránka www.spectator.sk je jediným portálom svojho druhu, ktorý prináša informácie 
zo všetkých oblastí diania na Slovensku v anglickom jazyku na dennej báze. Vďaka svojim subdoménam 
greenpages.spectator.sk, jobs.spectator.sk, living.spectator.sk a travel.spectator.sk poskytuje 
návštevníkom komplexné multitématické informácie a predstavuje i vstupnú bránu pre ľudí zaujímajúcich 
sa o Slovensko. 
 
Nadácia Tatra banky (www.nadaciatatrabanky.sk) 
Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a grantov 
prináša inšpiratívne okamihy, stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára 
atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Hlavnou ambíciou Nadácie Tatra banky je 
zvyšovať úroveň vzdelávania a poskytovať priestor najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Aktivity 
nadácie sa okrem vzdelávania sústredia aj na oblasť podpory umenia a obnovy kultúrnych pamiatok.  
Programy Nadácie Tatra banky  
Jedným z programov Nadácie Tatra banky zameraných na podporu vzdelania je program Osobnosti 
osobne, ktorý na Slovensko prostredníctvom svetových osobností vedcov prináša najaktuálnejšie 
poznatky z oblasti ekonomických a príbuzných vied. V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na 
Slovensku privítať piatich nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu – Roberta J. Aumanna, Edwarda C. 
Prescotta, Roberta A. Mundella, Edmunda S. Phelpsa a Olivera Williamsona, a ďalšie desiatky 
svetových vedeckých osobností.  
Medzi ďalšie aktivity Nadácie Tatra banky patria Granty Nadácie Tatra banky, Ceny Nadácie Tatra 
banky (Cena Nadácie Tatra banky za najlepšiu diplomovú prácu, Cena Nadácie Tatra banky za umenie), 
zamestnanecký program Dobré srdceTB a mnohé iné.  
Od roku 2009 sa na pulty kníhkupectiev v rámci Edície Nadácie Tatra banky postupne dostalo mnoho 
knižných noviniek z vydavateľstva najstaršej americkej univerzity – Harvard Business School Press. 
Nadácia Tatra banky spolu s partnermi projektu – vydavateľstvom Eastone Books a týždenníkom 
TREND, tak prináša tieto unikátne tituly študentom a učiteľom slovenských vysokých škôl vôbec po prvý 
raz.  
 
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 a nadväzuje na univerzitné tradície Academie Istropolitany, založenej v 
Bratislave v roku 1465 uhorským kráľom Matejom Korvínom. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto 
v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a 



 

 

výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si 
uchováva postavenie národnej univerzity.  
Univerzita Komenského v Bratislave má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch štúdia 
približne 28 000 študentov, z toho 21 000 v dennej forme štúdia. Štúdium na najstaršej slovenskej 
univerzite sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia – UK navštevuje viac ako 1 900 zahraničných 
študentov z takmer 80 krajín sveta. Univerzita Komenského každoročne prijíma do prvých ročníkov 
pregraduálneho štúdia približne 7 000 nových študentov, ktorí si podľa svojho záujmu môžu vybrať z 
pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.  
Univerzita Komenského v Bratislave je aj významnou vedeckou inštitúciou. Prostredníctvom centier 
excelentnosti sa aktívne podieľa na špičkovom výskume v rozmanitých oblastiach. UK je tiež riešiteľom 
stoviek domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektov. 
 
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 multikulturálneho 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
 
Milada Halová 
Manager nadácie a sponzoringu 
milada_halová@tatrabanka.sk 
02/5919 1450 
 
Marína Smolková 
hovorkyňa 
marina_smolkova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1593 


