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Po ukončení FFUK v Bratislave , odbor výchova a vzdelávanie dospelých pracovala v rôznych 
profesiách v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry.  
Od 1993 do roku 2000 sa ako zamestnankyňa Kancelárie Rady SR pre rozhlasové a televízne 
vysielanie podieľala na kreovaní novozniknutého úradu a duálneho systému vysielania. Založila 
odbor analýz a monitorovania rozhlasových a televíznych  programov a odbor koncepcií 
a zahraničných vzťahov. V roku 1994 bola Národnou radou SR zvolená za členku Rady SR pre 
rozhlasové a televízne vysielanie. Podieľala sa na prácach na zosúlaďovaní legislatívy v oblasti 
rozhlasového a televízneho vysielania s legislatívou EÚ a v roku 1998 bola garantom prípravy 
nového zákona o vysielaní a retransmisii za oblasť obsah programov. 
V roku 1997 absolvovala odbornú stáž vo Švédsku zameranú na legislatívu, reguláciu a 
koncepčné otázky rozvoja audiovizuálnej politiky.  
Od roku 2007  je generálnou riaditeľkou sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, je 
členka Riadiaceho výboru Rady Európy pre médiá a zástupkyňa SR pre audiovizuálnu oblasť v 
štruktúrach EÚ. V roku 2009 bola vymenovaná ministrom kultúry za členku Rady 
Audiovizuálneho fondu.  
V čase jej pôsobenia na MK SR bola založená medzirezortná pracovná skupiny zameraná na 
spracovanie koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania, spracovaných 
päť  zákonov , niekoľko noviel a koncepčných materiálov , zameraných na skvalitnenie 
audiovizuálneho priestoru v SR. 
Je iniciátorkou, realizátorkou viacerých odborných diskusií s domácou a zahraničnou účasťou , 
autorkou odborných stanovísk k zákonom dotýkajúcich sa vysielania a audiovízie , koncepčných 
materiálov, publikácií a projektov  na tému posilnenia verejného záujmu  a spoločenskej 
zodpovednosti v médiách, najmä ochrany detí a mládeže pred negatívnym vplyvom médií, 
informačnej etiky, dodržiavania ľudských práv v médiách a zvyšovania úrovne mediálnej 
gramotnosti  v kontexte celoživotného vzdelávania. 
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Prehľad   referátov viažúcich sa k téme projektu   
 
Vzdelávanie: aké sú profesionálne predpoklady pre výkon redaktorskej práce v regionálnych a 
lokálnych médiách ? Prednáška na 3. Stredoeurópskej univerzite komunikácií  ( november 1994, 
Praha) 
 
Násilie v audiovizuálnych médiách , 1. Festival mestských televízií, Košice 1995   
 
Legislatívne problémy realizácie duálneho systému televízneho vysielania na Slovensku. 
konferencia Nadácie Fridricha Eberta ( 5.12. 1995)  
 
Duálny systém a perspektívy elektronických médií na Slovensku, konferencia Nadácie Fridricha 
Eberta ( jún 1996) 
 
Potreba optimálnej mediálnej regulácie,  Medzinárodná konferencii s názvom Televízia 
v strednej a východnej Európe , Varšava ( október 1996)  
 
Legislatíva televízneho vysielania SR- dôležitá súčasť európskej integrácie.”   Medzinárodný 
seminár Integračný šok ( 10.-11. 1996) 
 



Sloboda prejavu a ochrana detí a mladistvých- výkričníky pribúdajú, seminár  
Práva občanov a etika žurnalistiky k ochrane ľudských práv( november 1997)  
 
Fiktívne násilie, seminár Ochrana detí a mládeže pred nežiadúcimi javmi v rozhlasovom 
a televíznom vysielaní ( jún l998)   
 
Televízne obsahy ako jeden zo zdrojov  násilia voči rodine,.konferencia  Dieťa v ohrození, 
vedenie sekcie” Dieťa bez problému ako problém pre odborníka” ( 11.- 12 júna 1999) 
 
Systémový  a koordinovaný prístup k ochrane detí  pred nevhodnými programami,  
II. stretnutie tvorcov kresťanských audiovizuálnych programov ( 10.- 12. 3.1999) 
 
Kto sa bojí prevencie pred nevhodnými programami? Prezentácia v Centre nezávislej žurnalistiky 
( jún l999) 
 
Mediálne násilie ako jeden zo zdrojov sociálneho násilia s dôrazom na preventívne 

poradenstvo, Medzinárodná konferencia na tému Poradenstvo pre deti a mládež na prahu 

tretieho tisícročia, august 1999 
Konferencia sa konala v Bratislave pod záštitou ministra školstva SR, generálneho tajomníka 
Rady Európy, zástupcu generálneho riaditeľa UNESCO, v spolupráci s Výskumným ústavom 
detskej psychológie a patopsychológie , Slovenskej komisie UNESCO, s Univerzitou 
Komenského ako aj s Medzinárodnou asociáciou pre poradenstvo. ( Medzinárodná 
organizácia pre poradenstvo ( IAC) v spolupráci so sektorom vzdelávania pri UNESCO, Paríž, 
Slovenská komisia pre UNESCO). 

 

 

Publikačná činnosť  
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Slavíková, N.: Mylné mýty o verejnom záujme, In: Verejný záujem v oblasti rozhlasového 
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Slavíková N.: Votrelec v detských izbách - pozor na elektronického opatrovateľa vašich detí,  
časť 6- 14, Teleplus č. 18- 24/ 98,99 
 
Slavíková, N.: Kam smerujú slovenské elektronické médiá? ( Inšpirácia na tvorbu zásad 
mediálnej politiky SR ) ,Euroreport č. 3,4/ 99 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                    
 

 

Ďalšie aktivity 

1997   odborná stáž vo Švédsku zameraná na legislatívu, reguláciu a koncepčné otázky rozvoja 
audiovizuálnej politiky.  
1997- 1998  odborný garant prípravy zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní 
2000            Národná konferencia SR proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii, predsedníčka   
                    pracovnej skupiny zameranej na informácie , komunikáciu, médiá, zabraňovaniu   
                    šírenia diskriminačných ideí prostredníctvom internetu  
2000            Medzinárodná konferencia MK SR  „Kultúra národnostných menšín“  
                    predsedníčka pracovnej skupiny  zameranej na národnostné vysielanie, tlač,  
                    a literatúru.  
1998 - 2002 členka sekcie pre výchovu a vzdelávanie  Slovenskej komisie UNESCO. 
1994 - 2001 autorka viacerých odborných článkov na tému vplyv médií na deti,   
                     posilnenie verejného záujmu, ľudské práva v médiách, propagátorka            
                     mediálnej výchovy v SR a redukovania násilia v médiách.  
2002             spoluautorka projektu „ Psychologické a pedagogické stratégie redukovania  
                     televízneho násilia v procese masmediálnej gramotnosti v celoživotnom  
                     kontexte.“  
2002             odborná stáž ( Švédsko)  analýzy krajín pôvodu  
2003             odborná stáž ( Švajčiarsko) analýzy krajín pôvodu 
2003             odborná stáž ( Holandsko) implementácia Dublinského dohovoru  



2004-2005    projekt vzniku Dublinského strediska v SR a projekt cezhraničného tlmočenia  
                     žiadateľov o azyl prostredníctvom videokonferenčného zariadenia.  
2004-2006    expert SR skupín a výborov Európskej komisie,  
                     Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť (DUBLIN,  
                     EURASIL, CIA)  
2005-2006 členka riadiaceho výboru Medzinárodnej organizácie pre rozvoj migračných   

                      politík (ICMPD) 

 

                                                                    
                                                                                                         
  
V Bratislave  
26.3.2008 
 
 
                                                                                                          PhDr. Nataša Slavíková 
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