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TÉZY INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

PROBLEMATIKA VEREJNOPRÁVNOSTI
V TRANSFORMUJÚCICH SA
KRAJINÁCH

Miera slobody prejavu a autonómie médií v spoločnosti odzrkadľuje stupeň demokracie konkrétnej
krajiny. Ide o úzky vzťah medzi mediálnymi a politickými systémami, ktorý má byť spolugarantom
participácie ľudu na verejných záležitostiach. Osobitne dôležité je to pre transformujúce sa krajiny,
ktoré sa po rozpade socialistického bloku vydali na cestu za demokraciou západného typu. V nej je
koncept verejného záujmu považovaný za jeden z pilierov demokracie. Prednáška sa zaoberá
teoretickými východiskami posudzovania systémov médií v transformujúcich sa krajinách
a metodikou hodnotenia nezávislosti ich médií. Osobitný zreteľ sa pritom berie na
inštitucionalizáciu a fungovanie médií verejnej služby, ktoré majú garantovať napĺňanie kultúrnych,
spoločenských a sociálnych potrieb spoločnosti. Z tohto dôvodu prednáška prihliada aj na výsledky
vlastných alebo vedených výskumov k problematike verejnoprávnosti, ako napríklad autorské
výskumné správy v rámci riešenia viacročného Projektu štátneho programu výskumu a vývoja 028
„Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti“. Súčasťou prednášky je
prezentácia aktuálneho stavu problematiky v jednotlivých transformujúcich sa krajinách.

THE ISSUES OF THE PUBLIC SERVICE
IN TRANSITION COUNTRIES

The rate of freedom of expression and autonomy of the media in society reflects the level of
democracy of a particular country. Between the media and the political system, there is a close
relationship that has to partake in guaranteeing the participation of the people in public affairs. This
is particularly important for transition countries that, after the break-down of the socialist bloc, took
a path towards the democracy of western type. According to it, the concept of the public interest is
considered one of the pillars of democracy. The lecture deals with the theoretical basis for
evaluation of the media systems in transition countries and the methodology of evaluation of the
independence of their media. Special regard is payed to the institutionalization and functioning of
public service media, which should guarantee the fulfillment of cultural and social needs of society.
For this reason, the lecture takes into consideration the results of its own or conducted researches on
the issue of the public service, such as the auctorial research reports within the scope of the multiannual project of the State program of research and development 028 "The Nation, the nationalities
and the ethnic groups in the process of transformation of the society". The lecture also includes a
presentation of the current status of the issue in the individual transition countries.

Tézy:


Problematika analýzy systémov médií a metodiky hodnotenia nezávislosti médií
v transformujúcich sa krajinách – politický paralelizmus, riadenie a regulácia médií verejnej
služby.



Legislatívne a obsahové vymedzenie pôsobnosti médií verejnej služby – komparácia
výsledkov vlastného alebo vedeného vedeckého výskumu s výsledkami medzinárodných
výskumov.



Špecifikácia mediálnych systémov transformujúcich sa krajín so zreteľom na mieru
nezávislosti médií a pôsobenie médií verejnej služby – komparácia výsledkov vlastného
alebo vedeného vedeckého výskumu s výsledkami analýz medzinárodných nezávislých
inštitúcií.



Výsledky vlastných alebo vedených vedeckých výskumov inštitucionálnej, legislatívnej a
obsahovej analýzy médií verejnej služby transformujúcich sa krajín stredoeurópskeho
priestoru (členské krajiny V4).



Perspektívy médií verejnej služby v procese transformácie nových členských krajín
Európskej únie.

Thesis:


The issue of the analysis of media systems and evaluation methodology of the media
independence in transition countries – political parallelism, management and regulation of
public service media.



Legislative and content definition of the public service media competence – the comparison
of the results of own or conducted scientific research with the results of international
research.



Specification of media systems in transition countries with regard to the degree of
independence of media and public service media effect – the comparison of the results of
own or conducted scientific research with the results of analysis of the international
independent institutions.



The results of own or conducted scientific researches on institutional, legislative and content
analysis of public service media in transition countries of Central Europe (V4 member
states).
Perspectives of public service media in the process of transformation of the new EU member
states.



