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1. Všeobecná časť 
 
1.1. National Institute for Social Integration (ďalej len NISI) a Európsky Dialóg (ďalej len ED)               
implementujú Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky a 1. ročník Súťaže najlepšej lokálnej           
investigatívy 2021 (ďalej len „súťaž“) a vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na novinárske             
investigatívy v Litve a na Slovensku (ďalej len „výzva“). Táto iniciatíva je súčasťou ich projektu               
Media4Change - Future Story Lab a je nezávislá od všetkých ich ďalších aktivít. 
 
1.2. Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky, súťaž ako aj výzva sa riadia právom Európskej únie,              
Litovskej republiky a Slovenskej republiky, ďalšími právnymi aktmi, stanovami NISI a ED, týmito             
Pravidlami a predpismi a ďalšími internými dokumentmi. 
 
1.3. Oficiálny harmonogram 1. ročníka súťaže začína 23. februára 2021 (vyhlásenie výzvy) a končí              
30. júna 2021 (predloženie konečných výsledkov). Za nepredvídaných okolností, akými je napríklad            
vyššia moc, sa môže súťaž predĺžiť, aby sa umožnilo správne vedenie novinárskych investigatív. 
 
1.4. V prípade akýchkoľvek rozporov alebo konfliktov medzi anglickou, litovskou a slovenskou            
verziou týchto Pravidiel a predpisov má prednosť anglická verzia. 
 
2. Účel miestneho fondu investigatívnej žurnalistiky a súťaže 
 
2.1. Cieľom Fondu a Súťaže najlepšej lokálnej investigatívy je posilniť miestnu kolaboratívnu            
investigatívnu žurnalistiku v Litve a na Slovensku a podporiť produkciu vysokokvalitného           
profesionálneho, etického a inovatívneho investigatívneho obsahu. 
 
2.2. Granty sa udelia autorom najlepších návrhov a finálnych investigatív. Celkovo je k dispozícii              
16.000 EUR v Litve aj na Slovensku. 
 
2.3. 4.000 EUR (ďalej len „grant“) bude pridelených každému z troch tímov, ktoré riadne predložili               
prihlášky spolu s návrhmi investigatív (ďalej len „žiadatelia“) a ktoré porota podľa súboru kritérií             
definovaných v týchto Pravidlách a predpisoch vyhodnotí ako najlepšie. 
 
2.4. Zvyšok tímov, ktoré sa zúčastnili druhého kola, bude vyzvaný, aby pracovali a dokončili svoje              
investigatívy a následne sa uchádzali o finálnu cenu. Finálna investigatíva, ktorú porota vyhodnotí na             
základe stanovených kritérií ako najlepšiu, získa konečnú cenu 4.000 EUR. Podrobnosti nájdete v             
článku 5.8. týchto Pravidiel a predpisov. 
 
2.5. Porota si vyhradzuje právo rozdeliť čiastky v závislosti od výsledkov hodnotenia, najmä v prípade               
nízkej kvality všetkých prihlášok. 
 
2.6. V prípade hlasovania musia byť rozhodnutia poroty schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov            
všetkých členov poroty. 
 
3. Oprávnenosť 
 
3.1. Oprávnenosť uchádzačov sa bude hodnotiť podľa nasledujúcich kritérií. Uchádzači, ktorí           
nespĺňajú aspoň jedno z kritérií, sa budú považovať za neoprávnených a nebudú sa ďalej hodnotiť: 
 



- Záujem a zámer pracovať na novinárskej investigatíve - hodnotené na základe motivácie (1.             
kolo) a investigatívneho plánu (2. kolo). 

- Spolupráca - oprávnenými uchádzačmi sú iba tímy zložené z najmenej 2 samostatných            
novinárov, ktorí buď zastupujú sami seba (ako napr. novinári na voľnej nohe), alebo rôzne              
mediálne organizácie. Tímy zložené zo zástupcov iba jednej mediálnej organizácie nie sú            
oprávnené. Jednotlivci sa môžu prihlásiť do 1. kola a vytvoriť tímy v 2. kole súťaže. 

- Lokálny význam - nápad rozvinúť investigatívu týkajúcu sa lokálnej úrovne na Slovensku.            
Investigatíva má lokálny charakter, ak sa zaoberá témou, ktorá je relevantná na jednej alebo              
oboch týchto geografických a administratívnych úrovniach: LAU 2, LAU 1. Téma môže byť             
relevantná aj pre viac celkov, napríklad pre dve mestá. V odôvodnených prípadoch sa môže              
vzťahovať na tému, ktorá je relevantná aj na úrovni NUTS 3. Podrobnosti nájdete v článku 12                
týchto Pravidiel a predpisov. 

- Originalita – investigatívny návrh (ďalej len „návrh“) predložený k druhému kolu sa musí            
týkať novej a nepublikovanej práce žiadateľov. Oprávnené je však nadviazať na           
predchádzajúce investigatívy individuálneho žiadateľa alebo aspoň jedného člena tímu. 

- Prihláškový formulár (1. kolo) alebo prihláškový formulár a Návrh (2. kolo) boli riadne             
vyplnené a odovzdané spolu so všetkými povinnými prílohami (ďalej len „prihláška“) v           
slovenskom jazyku v termínoch zverejnených vo výzve. 

- Uchádzači čestne prehlasujú vlastníctvo a redakčnú nezávislosť začiarknutím príslušných         
políčok v prihláškovom formulári v druhom kole. Prehlasujú najmä, že deklarujú vlastníctvo            
svojho návrhu investigatívy a záverečnej práce, redakčnú nezávislosť a že ich práca bude v              
súlade s právnymi predpismi, etickými zásadami a profesionálnymi etickými kódexmi. 

- Vyhlásenie o záujmoch bolo pripojené k žiadosti o druhé kolo. Uchádzači vyhlásia svoju             
nezávislosť od iných strán a od politických alebo ekonomických skupín a záujmov. 

 
3.2. Súťaž môže byť uskutočnená, ak sa 2. kola zúčastní najmenej 5 uchádzačov. Ak bude               
uchádzačov menej, termíny sa posunú a zverejní sa nová výzva. 
 
 
4. Požiadavky na predloženie návrhov do 1. a 2. kola 
 
4.1. Žiadatelia budú vyzvaní k vyplneniu všetkých políčok uvedených v oficiálnom formulári            
žiadosti, ktorý bude verejne prístupný vo výzve na predloženie návrhov zverejnenej na oficiálnej             
webovej stránke  ED - www.europskydialog.eu. 
 
4.2. Povinnými prílohami v prvom kole sú dokumenty preukazujúce spôsobilosť, profesionalitu a            
znalosti uchádzačov v oblasti, ktorú navrhujú pokryť: životopisy a zoznamy relevantných           
analytických publikácií (vrátane hypertextových odkazov). 
 
4.3. Povinné prílohy v rámci druhého kola sú: Návrh (rozdelený na investigatívny plán a              
jednoduchý finančný plán) a Vyhlásenie o záujmoch každého žiadateľa (člena tímu). Všetky            
šablóny budú pripojené k výzve na predloženie návrhov. Návrh musí definovať hypotézu a otázky,              
na ktoré sa bude investigatíva zameriavať. Počas investigácie bude hypotéza overovaná, teda bude             
potvrdená alebo vyvrátená. 
 
4.4. Prihlášky do 1. kola a do 2. kola je potrebné riadne vyplniť a predložiť spolu s povinnými                  
prílohami (žiadosť) v slovenskom jazyku v termínoch zverejnených vo výzve. Podania           
prostredníctvom e-mailu nie sú akceptované. 
 
 
5. Kritériá hodnotenia 
 
5.1. Kritériá hodnotenia pre prvé kolo budú nasledovné: 

1) Potenciál na uskutočnenie investigatívy - odborné spôsobilosti a schopnosti uchádzačov          
(jednotlivcov alebo tímov) sa budú hodnotiť na základe ich profesionálnych skúseností (či            

http://www.europskydialog.eu/


už na investigatíve pracovali v minulosti) a vzdelania. V prípade tímov sa bude hodnotiť              
aj potenciál členov tímu dopĺňať si navzájom odborné znalosti. Porota bude prihlášky            
hodnotiť iba na základe informácií, ktoré budú poskytnuté vo formulári žiadosti a v             
priložených dokumentoch. 

2) Motivácia - Uchádzači by mali preukázať, prečo majú záujem o investigatívnu           
žurnalistiku, uviesť svoje motívy, prečo je pre nich táto príležitosť dôležitá a akú pridanú              
hodnotu by im účasť v súťaži priniesla. Ak majú malé alebo žiadne skúsenosti v              
investigatívnej žurnalistike, mali by prejaviť motiváciu rozvíjať svoju profesionálnu         
kariéru v tejto oblasti. 

 
5.2. Každú prihlášku vyhodnotia všetci členovia poroty. Každý z nich bude udeľovať body na              
stupnici od 1 (slabá) do 10 (veľmi dobrá). Všetky body, ktoré daná prihláška získa, sa spočítajú a                 
následne vydelia počtom porotcov. Prihlášky s najlepším skóre budú vybrané do druhého kola.             
Všetci uchádzači dostanú správu s celkovým skóre a krátku spätnú väzbu od členov poroty. 
 
5.3. V rámci druhého kola členovia poroty vyhodnotia prihlášku podľa súboru nasledujúcich            
kritérií a každému z nich pridelia body na stupnici od 1 (slabá) do 10 (veľmi dobrá): 
 
● Kvalita investigatívneho plánu 

a) Jasnosť plánu - predstavuje investigatívu jasným a systematickým spôsobom 
b) Overiteľnosť navrhovanej hypotézy alebo hypotéz 
c) investigatívny charakter: 

▪ Hĺbková investigatíva: investigatíva sa nezakladá iba na už        
verejne dostupných informáciách, jej cieľom je pracovať s        
bohatými zdrojmi a ich analýzami. 

▪ Novosť: Cieľom investigatívy je zistiť a odhaliť nové        
skutočnosti (na základe vlastných analýz) alebo nové a        
presnejšie interpretácie už známych skutočností, ktoré sa vo        
verejnej diskusii nikdy predtým neobjavili, a potvrdiť alebo        
vyvrátiť hypotézu. 

▪ Spoľahlivosť dát: zistené a odhalené fakty sú presné a         
založené na dôkazoch, zdroje sú zdokumentované, bolo       
zhromaždených dostatok dát. 

▪ Verejný záujem: investigatíva nastoľuje problematické a      
aktuálne otázky a jej výsledkom bude zverejnenie      
skutočností, ktoré budú odhalené vo verejnom záujme. 

d) Práca s dátami a materiálmi - navrhnuté sú spoľahlivé zdroje, citácie sú            
zahrnuté, súlad s autorskými právami a GDPR je jednoznačne zabezpečený. 

e) Potenciál tímu vykonávať výskum: odborné spôsobilosti a kapacity        
žiadateľov. 

f) Úlohy a zodpovednosti členov tímu sú jasne definované. 
● Kvalita finančného plánu 

a) Jasnosť - všetky predpokladané náklady sú jasne identifikované a rozdelené v           
priebehu času (tímy berú do úvahy, že po úspešnom ukončení investigatívy v            
súlade s článkom 12 týchto Pravidiel a predpisov dostanú 20% grantu). 

 
5.4. Návrhy získajú extra body za splnenie jedného alebo viacerých z nasledujúcich kritérií (1 bod za                
každé kritérium): 

● Spolupráca mladých a starších tvorcov médií/rozvíjajúcich sa médií (v podnikaní max do 1             
roka) a uznávaných médií 

● Spolupráca iba rozvíjajúcich sa médií (v podnikaní max 1 rok) 
● Plánuje sa interakcia s občanmi (v ktorejkoľvek fáze vývoja/produkcie) 
● Používanie inovatívnych nástrojov 
● Geografická vzdialenosť (tímy zo znevýhodnených regiónov) 

 



5.5. Každú prihlášku vyhodnotia všetci členovia poroty. Všetky body, ktoré získa daná prihláška sa              
spočítajú a následne vydelia počtom porotcov. K týmto priemerným bodom sa pripočítajú extra body a               
stanoví sa konečné skóre. Budú vybrané a podporované tri prihlášky s najvyšším skóre. Ďalšie štyri               
prihlášky s najvyšším skóre budú na rezervnom zozname. 
 
5.6. Záverečné hodnotenie. Podporení žiadatelia (ďalej len príjemcovia grantu) budú musieť predložiť            
dokončené investigatívy a podať report (podrobnosti nájdete v článku 11.4. týchto Pravidiel a             
predpisov) do 30. júna 2021 na oficiálny e-mail organizátorov: info@europskydialog.eu. Záverečné           
investigatívy sa budú hodnotiť podľa nasledujúcich kritérií záverečného hodnotenia: 
 

● Súlad s predpokladaným investigatívnym plánom - investigatíva (potvrdená alebo vyvrátená          
hypotéza) musí byť v súlade s predpokladaným investigatívnym zámerom, ktorý bol           
predložený v rámci druhého kola. Schválené budú iba zmeny, ktoré vychádzajú z            
nepredvídaných zistení investigatívy. 

● Hypotéza alebo hypotézy boli potvrdené alebo vyvrátené. 
● Investigatívny charakter: 

o  Hĺbková investigatíva: investigatíva sa nezakladá iba na už verejne dostupných          
informáciách, pracuje s bohatými zdrojmi a ich analýzami. 

o Príjemcovia grantu musia byť pripravení preukázať, že zistenia vychádzajú z ich           
vlastného výskumu a že nie sú odvodené z práce polície alebo iných inštitúcií. 

o Novosť: investigatíva objavila a odhalila nové skutočnosti (na základe vlastných          
analýz) alebo nové a presnejšie interpretácie už známych skutočností, ktoré sa vo           
verejnom diskurze nikdy predtým neobjavili, a potvrdzuje alebo vyvracia svoju          
hypotézu/hypotézy. 

o Spoľahlivosť dát: zistené a odhalené fakty sú presné a založené na dôkazoch, zdroje             
sú zdokumentované, bolo zhromaždených dostatok dát. 

o Verejný záujem: investigatíva sa týka skutočných, problematických a aktuálnych         
otázok a jej výsledkom je zverejnenie skutočností, ktorých odhalenie je vo verejnom            
záujme. 

● Práca s dátami a materiálmi: boli použité spoľahlivé zdroje, citácie sú priložené, finálne dielo              
je v súlade s autorskými právami a GDPR. 

● Naratív: investigatíva je prezentovaná pútavo, zaujímavo a atraktívne. 
 
5.7. Príjemcovia grantu, ktorých ukončené investigatívy budú spĺňať všetky kritériá záverečného           
hodnotenia a ktorí tiež predložili report, dostanú zvyšných 20% grantu. 
 
5.8. Tím alebo tímy, ktoré sa zúčastnili druhého kola a nebol im udelený grant, ale ktoré sa rozhodli                  
pracovať na svojich investigatívach a dokončiť ich, budú vyzvané, aby predložili svoje konečné             
investigatívy do 30. júna 2021 a uchádzali sa o finálnu cenu. Ich predložené investigatívy budú členmi                
poroty vyhodnotené podľa kritérií konečného hodnotenia uvedených v článku 5.6. týchto Pravidiel a             
predpisov. Tím, ktorý získa najvyššie skóre, získa konečnú cenu vo výške 4.000 EUR. V prípade, že                
rozdiel medzi najvyšším a inými skóre nie je významný (menej ako 1 bod), porota a organizátori si                 
vyhradzujú právo rozdeliť finálovú cenu medzi viac tímov. 
 
5.9. Príjemcovia grantu, ktorí nie sú schopní ukončiť svoju investigatívu alebo ktorých finálna práca              
dosiahne skóre pod určenou hranicou počas záverečného hodnotenia, musia vrátiť celý grant ED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Všeobecné predpisy 

6.1. Všetky kolá súťaže sa budú realizovať podľa nasledovného časového harmonogramu: 

 
6.2. Uchádzači vybraní do druhého kola budú mať príležitosť zúčastniť sa na kreatívnych             
workshopoch. V spolupráci s odborníkmi na investigatívnu žurnalistiku budú mať počas nich            
vynikajúcu príležitosť zdokonaliť celý nápad na investigatívu a vypracovať podrobný návrh alebo            
nájsť nových členov tímu. 
 
6.3. ED menuje konzultanta, ktorý bude k dispozícii na poskytovanie rád a pomoci pri realizácii               
novinárskej investigatívy, napr. ohľadom administrácie grantu, kontaktu s publikom, použití          
inovatívnych nástrojov, či ohľadom záverečných reportov atď. 
 
6.4. Termín na predloženie konečných investigatív prostredníctvom e-mailu uvedeného vo výzve je            
30. jún 2021. 
 
6.5. Návrh, investigatívny proces a finálna práca musia byť v súlade s právnymi predpismi, etickými               
zásadami a profesionálnymi etickými kódexmi. 
7. Témy 
 
7.1. Témy si uchádzači vyberajú nezávisle. V prípade, že sa zúčastnia druhého kola, môžu spresniť               
témy napríklad na základe nových poznatkov, perspektív alebo odborných rád. 

Dátum Úloha 

1. kolo 
 

Vytváranie tímov  
a podanie 
23. február –   
23. marec 2021 

Výzva na predkladanie žiadostí bola vyhlásená 23. februára 2021. 
 
Termín podania prihlášok je 23. marca 2021. 
 
Výsledky 1. kola budú oznámené do 1. apríla 2021. Tento dátum sa môže 
posunúť, ak je počet žiadostí príliš vysoký na to, aby bol porotcom poskytnutý 
dostatok času na správne vyhodnotenie všetkých žiadostí. 

2. kolo 
 

Workshopy a  
návrhy 
12. – 21. apríl 
2021 

V období 12. a 16. apríla 2021 sa vybraní účastníci zúčastnia kreatívnych            
workshopov. Počas tohto obdobia, keď budú uchádzači spolupracovať s         
novinármi a expertmi na žurnalistiku, vypracujú podrobné návrhy. 

Účasť na workshopoch nie je nevyhnutným predpokladom účasti na 2.          
kole súťaže. 

Konečný termín na predloženie konečných návrhov bude 21. apríla 2021. 

Výsledky II. kola budú oznámené do 3. mája 2021. 

3. kolo 
 

Investigatíva 
3. máj– 30. jún 

Tímy budú na investigatívach pracovať 8 týždňov. Ak z akýchkoľvek          
objektívnych dôvodov, ktoré neboli pod kontrolou tímov, napríklad vyššia         
moc, investigatívu nie je možné ukončiť do stanoveného termínu (30. júna           
2021), je možné lehotu predĺžiť a poskytnúť potrebný čas na dokončenie           
práce. 

Špeciálne kolo 
 

Ocenenie 
August – 
október 2021 

Všetky podporené tímy budú vyzvané, aby predložili svoje konečné         
investigatívy do súťaže Future Stories Award.  
Táto súťaž však bude otvorená pre všetkých ďalších profesionálnych         
novinárov zo Slovenska. 



 
7.2. Témy budú musieť mať lokálny význam. 
 
7.3. Navrhované rámcové témy sú: ľudské práva, korupcia, problémy životného prostredia. Sú            
rozdelené do nasledujúcich podtém (zoznam nie je úplný a uchádzači si môžu zvoliť akúkoľvek inú               
podtému): 
 

- Ľudské práva: obchodovanie s ľuďmi, participácia a inklúzia osôb so zdravotným postihnutím            
do spoločnosti, domáce násilie a sexuálne násilie, reprodukčné práva, úloha žien v rómskych             
komunitách, neúčinnosť programov a politík prevencie samovrážd, zlé zaobchádzanie a          
zneužívanie v ústavoch pre duševné zdravie, zneužívanie ľudských práv spojené s           
ekonomickými aktivitami a podnikaním, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a          
rodovej identity, diskriminácia na základe etnickej a náboženskej identity, pracovné          
podmienky migrujúcich pracovníkov, vplyv technológií na ľudské práva, bezdomovci, ľudia,          
ktorí dostali nepodmienený trest odňatia slobody; 

- Korupcia: politická korupcia v demokratickom procese, nelegálne zdroje financovania         
politických strán, charitatívne organizácie a nadácie politicky exponovaných osôb slúžiace          
politickým záujmom, politický vplyv na miestne alebo regionálne médiá, korupcia vo           
verejnom obstarávaní; 

- Otázky životného prostredia: nelegálny a nebezpečný odpad, vplyv veľkých projektov na           
životné prostredie (napr. diaľnice), vplyv intenzívneho poľnohospodárstva, emisie        
znečisťujúcich látok, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, otázky týkajúce sa národných          
parkov alebo národných chránených území, otázky týkajúce sa ohrozených biotopov, vplyv           
podnikového lobingu na zákony a politiky ochrany životného prostredia. 

 
7.4. Témy vybrané uchádzačmi sú uvedené v prihláškovom formulári, prípadne v neskoršom návrhu           
investigatívy, ktoré sú hodnotené nezávislou porotou. 
 
8. Nezávislá hodnotiaca porota 
 
8.1. Na posudzovanie prihlášok zo Slovenska je Európskym Dialógom ustanovená nezávislá           
hodnotiaca porota (ďalej len porota). Tá pozostáva najmenej zo 7 profesionálnych investigatívnych            
novinárov a odborníkov v oblasti investigatívnej žurnalistiky a etiky v médiách, ktorí musia vyplniť              
Vyhlásenie o záujmoch podľa formulára poskytnutého organizátormi. V porote sú aj zástupcovia            
organizátorov. 
 
8.2. Porotcovia sú vyberaní organizátormi na základe kompetencií, profesionality, reputácie a           
odborných skúseností. 
 
8.3. Aktivity porotcov súvisiace so súťažou sa vykonávajú verejne a transparentne. Porotcovia, ktorí             
poskytujú rady konkrétnym podporovaným tímom, majú prednostné právo zverejniť dané          
investigatívy vo svojich vlastných médiách. 
 
8.4. Porota posúdi oprávnenosť a vyhodnotí prihlášky a finálne investigatívy na základe súborov             
kritérií (články 3, 4 a 5 týchto Pravidiel a predpisov). Poskytujú tiež odporúčania na zlepšenie návrhu                
počas kreatívnych workshopov, poskytujú odporúčania počas implementácie investigatívy a hodnotia          
konečné výsledky. 
 
8.5. Každý člen poroty musí vyplniť Vyhlásenie o záujmoch a v prípade hrozby konfliktu záujmov               
odstúpiť od vyhodnotenia určitej prihlášky. 
 
9. Požiadavky k investigatívnemu návrhu 
 
9.1. Každý investigatívny návrh musí spĺňať tematické, metodické, technické, odborné, etické a právne             
požiadavky na novinárov a vydavateľov stanovené v týchto Pravidlách a predpisoch. 



 
9.2. Musí pozostávať z dvoch častí - Plánu investigatívy a Finančného plánu. 
 
10. Požiadavky na príjemcov grantu 
 
10.1. Príjemcovia grantu musia splniť kritériá oprávnenosti stanovené v týchto Pravidlách a            
predpisoch. 
 
10.2. Príjemcovia grantu podpíšu dohodu o grante s ED a pripoja Vyhlásenie o súkromných záujmoch               
podpísané každým členom tímu, ktoré musí odrážať ich záujmy v súvislosti s témou, ktorú sa rozhodli                
preskúmať. 
 
10.3. Redakčná nezávislosť: Organizátori nemajú právo nijakým spôsobom priamo alebo nepriamo           
zasahovať do vedenia žurnalistického výskumu prijímateľmi grantu. Majú však právo dostávať všetky            
informácie o uskutočňovaní žurnalistického výskumu, ktoré im pomôžu posúdiť, či sa postupuje podľa             
plánu a dodržiavajú sa profesionálne normy a zákony. Príjemcovia grantu musia dodržiavať           
profesionálne a etické štandardy definované Medzinárodnou federáciou novinárov1. 
 
11. Financovanie novinárskych investigatív 
 
11.1. Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky je súčasťou projektu „Media4Change - Local           
Investigative Story Lab“, ktorý financuje Európska komisia - DG CONNECT. 
 
11.2. Grant sa prideľuje príjemcom grantu v dvoch splátkach: 80% na začiatku investigatívy             
(spolupráce) a 20% po predložení kvalitnej investigatívy schválenej porotou a reportu schváleného            
organizátormi. 
 
11.3. Splátky grantu sa zasielajú na bankový účet jedného zo zástupcov príjemcu grantu,             
individuálneho novinára (koordinátora). 
 
11.4. Na konci spolupráce príjemcovia grantu predložia finálnu investigatívu a report. Finálnu            
investigatívu vyhodnotí porota podľa kritérií stanovených v článku 5.6. týchto Pravidiel a predpisov.             
Uvedený report bude obsahovať: a) krátky opis priebehu investigatívy a spolupráce, aké boli hlavné              
výzvy, či a ako príjemcovia grantu zapojili publikum, a uvedie sa, či členovia tímu chcú pokračovať v                
spolupráci alebo pracovať na nových investigatívach, b) krátka spätná väzba pre organizátorov súťaže             
(napr. čo sa dá nabudúce vylepšiť), a c) jednoduchý rozpis výdavkov (druhy výdavkov a sumy). 
 
11.5. Príjemcovia grantu, ktorí nie sú schopní ukončiť svoje investigatívy alebo ktorých záverečná             
práca dosiahne skóre pod danou hranicou počas záverečného hodnotenia, musia vrátiť celý grant ED. 
 
11.6. Porota a organizátori majú právo ukončiť súťaž alebo financovanie, ak príjemca grantu alebo              
príjemcovia grantu prestanú spĺňať kritériá oprávnenosti a nebudú rešpektovať etické a iné            
profesionálne štandardy definované Medzinárodnou federáciou novinárov. Títo príjemcovia grantu         
budú vylúčení zo súťaže a budú musieť vrátiť celú finančnú podporu ED. V takom prípade sa otvorí                 
nová výzva na spoluprácu. 
 
11.7. Tím alebo tímy, ktoré dostali finálnu cenu (podľa definície v článku 5.8. týchto Pravidiel a                
predpisov), dostanú celú sumu v jednej platbe. Bude zaslaná na bankový účet jedného zo zástupcov               
tímu, individuálneho novinára (koordinátora). 
 
 

1 Global Charter of Ethics for Journalists 
(https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html) a IFJ princípy 
(https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/europe/article/status-of-journalists-and-journalism-ethics-ifj-
principles.html). 

https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/europe/article/status-of-journalists-and-journalism-ethics-ifj-principles.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/europe/article/status-of-journalists-and-journalism-ethics-ifj-principles.html


12. Definície 
 
12.1. Definícia lokálneho rozmeru: Na účely vymedzenia lokálneho rozmeru tieto Pravidlá a predpisy             
využívajú systém miestnych administratívnych jednotiek (LAU) a nomenklatúru územných         
štatistických jednotiek (NUTS), ktorý vedie EUROSTAT. Investigatíva má lokálny rozsah, keď sa            
zaoberá témou, ktorá sa týka jednej alebo viacerých jednotiek. Ide o LAU 2 a LAU 1. V                 
odôvodnených prípadoch sa môže týkať témy, ktorá je tiež relevantná aj alebo len pre NUTS 3. 
 
Na Slovensku je LAU 2 obec, LAU 1 je okres a NUTS 3 je kraj. 
 
12.2. Definícia investigatívnej žurnalistiky: Pre účely súťaže tieto Pravidlá a predpisy používajú            
definíciu investigatívnej žurnalistiky publikovanú Davidom E. Kaplanom, výkonným riaditeľom siete          
Global Investigative Journalism Network: „Aj keď sa definície investigatívneho spravodajstva líšia,           
medzi profesionálnymi žurnalistických skupinami existuje značná zhoda na jej hlavných zložkách:           
systematický, hĺbkový a originálny výskum a spravodajstvo, ktoré často spočíva v odhalení tajomstiev.             
Iní poznamenávajú, že jej prax často spočíva v hojnom využívaní verejných záznamov a dát so               
zameraním na sociálnu spravodlivosť a zodpovednosť.“ Cituje sa z publikácie Global Investigative            
Journalism: Strategies for Support, Davida E. Kaplana, Center for International Media Assistance,            
2013, dostupnej na https://gijn.org/investigative-journalism-defining-the-craft/. 
 
12.3. Definícia verejného záujmu: Hlavným cieľom investigatívnej žurnalistiky je odhalenie vecí 
verejného záujmu. Podľa príručky Investigative Journalism Manual „to, čo predstavuje ‘verejný 
záujem’, je to, či by bola komunita znevýhodnená, ak by tieto informácie nevyšli najavo, alebo by z 
týchto poznatkov profitovala buď materiálne, alebo prostredníctvom informovaného rozhodovania.“ 
Citované z príručky Investigative Journalism Manual, ktorá je k dispozícii online na tejto webovej 
stránke: 
https://www.investigative-manual.org/en/chapters/who-is-that-investigative-journalist/1-how-to-define
-investigative-journalism/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieto Pravidlá a predpisy predstavujú iba názory autorov a sú ich výlučnou zodpovednosťou. Európska 

komisia neprijíma žiadnu zodpovednosť za použitie informácií obsiahnutých v tomto texte. 
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