
 

 
 
 

Na Slovensko príde Walt Bogdanich, 
trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny   
                                                          Tlačová správa   
                           Bratislava,  14. októbra 2014                        
                                                                                                                       
Verejnosť si bude môcť vypočuť jeho prednášku o investigatívnej žurnalistike v 
Bratislave aj Košiciach v rámci programu Nadácie Tatra banky Pulitzer Prize Winner 
Lecture. 
 
Walt Bogdanich, trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny za žurnalistiku, je zástupca 
šéfredaktora investigatívneho oddelenia novín New York Times, kde pracuje od roku 2001. 
Predtým bol investigatívnym producentom americkej televízie CBS, pracoval v ABC News a 
v denníku Wall Street Journal. Na Slovensku sa s ním budú môcť stretnúť študenti ako aj 
odborná verejnosť v Bratislave aj Košiciach. 
 
Prednáška spojená s diskusiou sa bude konať: 
21. 10. 2014 o 16.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie, Bratislava 
22. 10. 2014 o 15.00 hod. v Historickej aule Univerzity P. J. Šafárika, Šrobárova 2, Košice 
 
Nadácia Tatra banky prinesie tieto prednášky v spolupráci s Nadáciou Petit Academy a 
Univerzitou Komenského v Bratislave. Vstup na prednášky je voľný, ale je potrebné sa 
registrovať na www.uniba.sk/bogdanich. 
 
Téma prednášky: Riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekonomike 
(Ako maximalizovať dopad našej žurnalistiky a jej ochranu proti tým, ktorí novinárstvo 
ohrozujú.) 
°Časté mýty o fungovaní investigatívneho spravodajstva. 
°Vlastnosti úspešného investigatívneho novinára. 
°Prečo je investigatívne spravodajstvo dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. 
°Skúsenosti, ktoré Walt Bogdanich získal pri pokrývaní aféry súvisiacej s globálnou 
distribúciou jedovatých farmaceutických prísad. 
°Prečo je dôležité prešetrovať zlyhania firiem? 
°Kroky, ktoré by mali novinári robiť všade vo svete v záujme boja o prežitie investigatívneho 
spravodajstva.  
°Ako sa fyzikálne zákony vzťahujú na investigatívne spravodajstvo. 
°Ako Walt Bogdanich prežil najväčšiu žalobu ohľadom urážky na cti/ohováranie v dejinách, a 
pritom zachránil milióny životov. 
 
Bratislavská prednáška bude online prenášaná na webovej stránke: 
www.nadaciatatrabanky.sk. 
 
Walt Bogdanich je už štvrtým držiteľom Pulitzerovej ceny na Slovensku. V roku 2011 sme 
mali možnosť privítať Joshua Friedmana, o rok neskôr Tima Weinera a v roku 2013 Abigail 
Goldman. Práve príchod osobností medzinárodného novinárskeho života, ich verejná 
prednáška a osobné stretnutia so študentmi a vyučujúcimi má za cieľ 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. 
 
 



 

 
 
 
Walt Bogdanich 
Bogdanich získal Pulitzerovu cenu po prvý raz v roku 1988 za články pre Wall Street Journal 
o rizikových zdravotníckych laboratóriách. V roku 2005 dostal Pulitzerovu cenu za americké 
národné spravodajstvo za sériu článkov o firemnom utajovaní zodpovednosti za smrteľné 
nehody na železničných priecestiach. Tretiu Pulitzerovu cenu získal v roku 2008 spolu s 
kolegom z New York Times, Jakeom Hookerom, za investigatívne spravodajstvo za články 
o jedovatých prísadách vo farmaceutických výrobkoch z Číny. Bogdanich vyhral aj štyri Ceny 
Georgea Polka, Cenu Zahraničného tlačového klubu (Overseas Press Club Award) a Cenu 
Geralda Loeba za celoživotné dielo v roku 2010. Bogdanich pracuje ako docent na Fakulte 
postgraduálneho štúdia novinárstva na Columbia University v New Yorku. Titul magistra 
žurnalistiky získal na Ohio State University v roku 1976, po absolvovaní štúdia politológie na 
Wisconsin University. 
 
 
O partneroch projektu 
 
Nadácia Tatra banky (www.nadaciatatrabanky.sk) 
Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá už 10 rokov 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 dizajnu. 
 
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 šiestich nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu – 
Erica Maskina, Roberta J. Aumanna, Edwarda C. Prescotta, Roberta A. Mundella, Edmunda 
S. Phelpsa a Olivera Williamsona, troch držiteľov Pulitzerovej ceny Abigail Goldman, Tima 
Weinera a Joshuu M. Friedmana ako aj 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), zamestnanecké programy Dobré srdceTB a Viac pre regiónyTB a mnohé 
iné. 
 
Za 10 rokov od svojho založenia podporila 1 426 hodnotných projektov z oblasti vzdelávania, 
umeleckej tvorby a dizajnu. 
 
 
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), 
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 multitematické informácie a 
predstavuje i vstupnú bránu pre ľudí zaujímajúcich sa o Slovensko. 



 

 
 
 
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 viac ako 27 000 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 2000 zahraničných študentov z 80 krajín sveta.  
 
Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Aktívne sa 
podieľa na špičkovom výskume v rozmanitých oblastiach, je tiež riešiteľom stoviek domácich 
i medzinárodných vedecko-výskumných projektov.  
 
UK patrí medzi vysoké školy s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. Tí sa zároveň 
zaraďujú medzi najlepšie zarábajúcich na Slovensku. 
 
*** 
„V prednáške trojnásobného nositeľa Pulitzerovej ceny  a investigatívneho novinára Walta 
Bogdanicha z New York Times vidím vzácnu možnosť bezprostredného stretnutia a diskusie 
s významnou osobnosťou svetovej novinárskej školy pre našich študentov. Je tiež 
príspevkom a podnetom Univerzity Komenského v Bratislave  k rozvoju slovenskej 
investigatívnej žurnalistiky. Vnímam  ju aj ako symbolický prejav napĺňania posolstva našej 
alma mater o potrebe hľadania a šírenia dobra a pravdy na Slovensku i vo svete. Som preto 
veľmi rád, že práve Walt Bogdanich nadviaže na minuloročnú návštevu Abigail Goldman a 
stane sa už štvrtým nositeľom Pulitzerovej ceny prednášajúcim na našej akademickej pôde,“ 
uviedol prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
 
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. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Kontakty:  
 
Zuzana Böhmerová 
Manager nadácie a sponzoringu, Tatra banka 
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk 
02/5919 1450 
 
Marína Masárová 
Hovorkyňa, Tatra banka 
marina_masarova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1593 
 
Ján Pestún 
Circulation & PR Manager, The Slovak Spectator 
jan.pestun@spectator.sk 
www.spectator.sk 
02/5923 3300 
 
Andrea Földváryová 
Vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou 
Univerzita Komenského v Bratislave 
andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk 
02/5924 4355 

 


