
 

 
 
 

Nosite ľ Pulitzerovej ceny bude prednáša ť  
na Slovensku 

                                 Tlačová správa  
                 Bratislava, 13. októbra 2015                                                    

                                                            
Nadácia Tatra banky po piaty raz prináša verejnosti  možnos ť stretnú ť sa s nosite ľom 
Pulitzerovej ceny v rámci svojho programu Osobnosti  osobne. Vypo čujte si 
prednášku Jamesa B. Steela a položte otázku novinár ovi, ktorý posunul hranice 
investigatívnej žurnalistiky. 
 
James B. Steele je dvojnásobný držiteľ Pulitzerovej 
ceny a jeden z najlepších investigatívnych žurnalistov          
20. storočia. Svojou prácou sa, spolu s kolegom    
Donaldom L. Barlettom, významne zaslúžil o dôležitý 
posun v možnostiach odhaľovania korupcie.  
 
Steele svoje dlhoročné a cenné skúsenosti predstaví aj 
slovenskej verejnosti počas prednášok na tému Hlas  
pravdy v časoch globálneho utajovania .  
 
Prednášky spojené s diskusiou na sa budú konať: 

• 3. 11. 2015 (utorok) o 16.00 hod. v Aule 
Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie, 
Bratislava 

• 5. 11. 2015 (štvrtok) o 10.00 hod. v Historickej aule Univerzity P. J. Šafárika, 
Šrobárova 2, Košice 

 
Na prednášku je potrebné sa zaregistrovať na www.uniba.sk/steele . Online prenos je 
možné sledovať na www.nadaciatatrabanky.sk/steele . 
 
James B. Steele 
James B. Steele je jedným z najváženejších amerických novinárov. Magazín American 
Journalism Review ho spolu s jeho kolegom Donaldom L. Barlettom nazval "s najväčšou 
pravdepodobnosťou najlepším tímom v dejinách investigatívnej žurnalistiky".  
 
Steele a Barlett za svoju prácu získali v podstate všetky najvýznamnejšie americké ocenenia 
vrátane dvoch Pulitzerových cien za ich novinársku prácu a dvoch národných cien za ich 
prácu v časopisoch. Séria článkov z roku 1991 „Amerika: Čo sa pokazilo?“ bola New York 
University zaradená medzi 100 najlepších novinárskych diel 20. storočia. Americká 
organizácia Investigatívni reportéri a redaktori (Investigative Reporters and Editors (IRE)) ich 
priekopnícku prácu ocenila v roku 2015.  
 
Steele v súčasnosti prispieva do Vanity Fair. V minulosti pracoval ako investigatívny reportér 
pre The Philadelphia Inquirer a magazín Time. Spolu s Barlettom napísal osem kníh, vrátane 
dvoch New York Times bestsellerov. S Barlettom riešili viaceré kontroverzné témy. Písali 
napríklad o vládnej organizácii, ktorá zodpovedá za výber daní a dodržiavanie daňových 
zákonov, ale aj o americkej zahraničnej pomoci, zdravotníctve, energetickej kríze, 
zneužívaní vplyvu vo Washingtone, podpore podnikov a vplyve peňazí na politiku.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Steele prednášal na desiatkach odborných stretnutí, na fakultách po celých Spojených 
štátoch a v súčasnosti pôsobí na Princetonskej univerzite. Narodil sa v meste Hutchinson 
a vyrastal v Kansase. Vyštudoval Missourskú univerzitu v Kansase. Svoju novinársku kariéru 
začal v The Kansas City Times, kde sa venoval politike, pracovnému trhu a mestským 
záležitostiam. 
 
Partneri projektu 
„Cieľom našej nadácie 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 piatykrát. Ponúka tak predovšetkým 
študentom vysokých škôl unikátnu skúsenosť stretnúť sa s držiteľmi najprestížnejších 
vedeckých ocenení. Je pre nás veľkou cťou, že tento rok prijal naše pozvanie jeden z 
najuznávanejších amerických novinárov James B. Steele. Verím, že téma jeho prednášky 
bude opäť obohacujúcou skúsenosťou“.  
Igor Vida, predseda správnej rady Nadácie Tatra ban ky 
 
„V prednáške dvojnásobného nositeľa Pulitzerovej ceny a investigatívneho novinára Jamesa 
Steela pôsobiaceho na Princeton University vidím unikátnu 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. A tak trošku aj symbolickým darčekom v roku, keď sa 
náš najstarší nepretržite vychádzajúci univerzitný časopis na Slovensku „Naša univerzita“ 
dožil šesťdesiatky. Som veľmi rád, že James Steele sa stane už piatym nositeľom 
Pulitzerovej ceny prednášajúcim na našej akademickej pôde a že jeho prednáška tematicky 
nadviaže na minuloročnú prezentáciu Walta Bogdanicha. Prispeje tak k napĺňaniu posolstva 
našej univerzity o potrebe hľadania a šírenia dobra a pravdy prostredníctvom poznania." 
prof. RNDr. Karol Mi čieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratisla ve 
 
„Program The Best Media Traditions sa stáva obľúbený aj medzi samotnými novinármi zo 
zámoria a nám sa darí prinášať veľké mená. Toho dôkazom je aj tohtoročné hosťovanie 
jedného z najuznávanejších amerických investigatívcov Jamesa Steela. Opäť to bude 
osobnosť, ktorá inšpiruje cez svoj životný príbeh a reprezentuje skupinu ľudí úprimne 
bojujúcich za pravdu a spravodlivosť.“  
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 
štyroch nositeľov Pulitzerovej ceny - Joshua M. Friedmana, Tima Weinera, Abigail Goldman, 
Walta Bogdanicha; 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 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 
takmer 2400 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). 
 
UK patrí medzi vysoké školy s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. Tí sa zároveň 
zaraďujú medzi najlepšie zarábajúcich na Slovensku.  
 
UK sa pravidelne umiestňuje v prestížnych celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít 
sveta (napr. RUR, URAP, THE RUR atď.). 
 
 
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  
Jan.Pallo@spectator.sk 
www.spectator.sk 
02/5923 3306 


