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Ako vznikal denník SME
Vznik denníka bol reakciou
na zásah politickej moci.
Moci Vladimíra Mečiara.
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Prvé číslo denníka SME vyšlo presne
pred pätnástimi rokmi 15. januára 1993.
Bolo to krátko po rozdelení Česko-Slovenska, pri moci bola vláda Vladimíra Mečiara.
Predchodcom SME bol denník Smena.
Jej majiteľom bola Nadácia detí a mládeže SR a hoci vláda Jána Čarnogurského
prijala rozhodnutie o jej privatizácii,
Mečiarova vláda ho po svojom nástupe
zrušila a nepohodlného denníka sa chcela zbaviť. Začiatkom januára odvolalo
predstavenstvo vydavateľstva riaditeľa
vydavateľstva Smena Juraja Weissa a šéfredaktora Karola Ježíka. Dôvodom vraj
boli zlé ekonomické výsledky, hoci v tom
čase Smena vykazovala zisk osem miliónov korún.

ta. Navyše, pracovalo sa v amatérskych
podmienkach. Najskôr v prenajatých
priestoroch v Presscentre, potom v garáži
na Mýtnej ulici, v dome, kde sa rekonštruovali prvé priestory pre redakciu.
K dispozícii mali redaktori najskôr len
dva počítače, a zo začiatku sa vyrábalo
osem strán.
„Nik netušil, ako sa to všetko skončí.
No potreba písať bez toho, aby do obsahu
mohli zasahovať politici, bola veľmi silná. Turbulentné obdobie temného
mečiarizmu si nové noviny, závislé len
od názorov ľudí, ktorí v nich robia, vyžadovali,“ spomína Gabriel Beer.
Časť z ľudí do založenia denníka vložila vlastné peniaze, najvýznamnejšou sumou prispela Prvá slovenská investičná
skupina, ktorá dodnes vlastní 50 percent
akcií vydavateľstva. Pomoc neskôr prišla
aj zo zahraničia. Časť počítačového systému dodala americká nadácia International Media Fund a mäkký úver s nízkym
úročením na nákup tlačiarenských strojov poskytol vydavateľstvu newyorský
fond MDLF.

Karol Ježík vedie jednu z prvých porád denníka SME.

Poslom zlých správ bol Bajan

Odštartoval to vzdor

Z redakcie spolu so šéfredaktorom
Karlom Ježíkom odišiel aj jeho zástupca
Alexej Fulmek a v priebehu niekoľkých
dní ďalších takmer 50 ľudí. V pôvodnej
Smene zostali traja redaktori a fotograf.

Noviny nezávislé od štátu

„Bolo zaujímavé sledovať, ako sa v takej vyhranenej situácii ľudia správajú,“
spomína si na prvé dni Eva Čobejová.
Niektorí podľa nej vôbec nechápali, čo sa
stalo, vôbec sa im situácia nezdala vážna
či neúnosná. „Niektorí sa ukázali ako
zbabelci či karieristi, ale väčšina kolegov
– hoci všetci sme mali za sebou komunistické vysoké školy, boli sme kedysi pioniermi, zväzákmi (niektorí boli aj členmi
strany) – už odmietla pokoriť sa pred mocou. To bol silný moment,“ hovorí.
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Poslom vlády, ktorý to prišiel osobne
do redakcie oznámiť, bol vtedajší poslanec HZDS a dnešný predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan. Dal si nastúpiť redakciu na chodbu
a s čiernym kufríkom v ruke, s úsmevom
na tvári oznámil odvolanie vtedajšieho
šéfredaktora.
„Mám pred sebou chodbu na Dostojevského rade, kde stojí vtedajší poslanec
Bajan a oznamuje nám, že Smena má zlé
hospodárske výsledky napriek tomu, že
vtedy bola na tom hospodársky veľmi
dobre,“ spomína si Juraj Mravec. Prvý
moment, na ktorý si pamätá, bol, že si
uvedomil, že zmeny sa dejú na základe
politických tlakov.
„Myslím, že už vtedy bola väčšina redaktorov rozhodnutá, že v takých pomeroch sa nedá robiť ďalej,“ hovorí Ivan
Drábek. Bolo tam veľa emócií, išlo sa do
krčmy a veľa sa o tom debatovalo.
„Dlhšie sme vedeli, čo sa na nás chystá. Pripravovali sme sa na to, pretože sme
nechceli umožniť moci, aby si s médiami
narábala, ako chce,“ spomína Robert Kotian. Chceli sme vedieť, ako sa s odstupom času pozerá na svoju úlohu v kauze
Smena Vladimír Bajan, no nebol veľmi
ochotný k tomu niečo povedať. „Nespomínam si na to,“ a s dodatkom, že má
veľa práce, ukončil telefonát.

Alexej Fulmek drží v rukách jeden z prvých výtlačkov denníka SME z vlastnej tlačiarne v roku 1996.

Tí, čo odišli, založili vlastný denník
pod názvom SME, ktorého prvé číslo vyšlo v rekordne krátkom čase – po necelých
dvoch týždňoch – 15. januára 1993. V čase,
keď bývalí redaktori Smeny nemali kde
písať, poskytol im priestor denník Nový
Čas.
Od vzniku SME v denníku dodnes pracujú: Svetlana Kolesárová, Kveta Fajčíková, Miroslav a Jana Čevelovci, Ján Mikula, Ondrej Gajdoš, Vojtech Jurkovič, Juraj
Mladý, Marta Demovičová a Darina Nedová, ktorá pracuje vo vydavateľstve. To
vedie Alexej Fulmek.

SME vzniklo pre slobodu

Zakladateľ a prvý šéfredaktor denníka
Karol Ježík hovoril, že za vznikom SME
bola túžba písať slobodne. „My sme nechceli robiť pravicové či ľavicové noviny,
my sme chceli prežiť,“ spomínal si po čase v televíznom dokumente.
Viacerí si na to spomínajú ako na
vzdor proti tomu, ako arogantne chcela
vtedajšia vládna moc denník zlikvidovať.
„Bolo to pre nás v podstate jediné možné
riešenie, ak sme sa nechceli spreneveriť
nášmu presvedčeniu, že novinár nerobí
propagandu, nie je inzertným ani marke-

tingovým manažérom, ale úprimne a zo
všetkých síl hľadá pravdu,“ povedal Miloš Ščepka.
Začali sme na dvoch počítačoch

Nový denník začal vychádzať len niekoľko dní po zosadení vedenia Smeny.
Viacerí to s odstupom času vnímajú ako
malý zázrak. „Najskôr sme si mysleli, že
založenie nového denníka bude trvať
dlhšie, ale trvalo to veľmi krátko,“ hovorí
Juraj Mravec.
Začiatky neboli jednoduché hlavne
pre ľudí, ktorí mali rodiny, to bola neisto-

Ďalší Mečiarov pokus o likvidáciu

Kým nový denník SME získal veľmi
rýchlo svojich čitateľov a jeho náklad sa
blížil k 50-tisícom výtlačkov za deň, predaj Smeny prudko klesal. Redakciu bolo
treba vybudovať takmer nanovo. Smenu
nakoniec sprivatizovala spoločnosť Jozefa Majského. V roku 1995 po rokovaní
s vedením denníka SME rozhodol jej vydávanie zastaviť a vložiť značku Smena
do vydavateľstva VMV. Oba tituly sa v lete
1995 spojili pod hlavičkou SME a krátko
na to ho dve hlavné bratislavské tlačiarne Concordia a Danubiaprint odmietli,
zrejme z politických dôvodov, tlačiť. Hoci
prišli ponuky zo zahraničia, vydavateľstvo ich odmietlo z obavy, že by noviny
nepustili cez hranice.
Hrozbu zániku novín pomohol odvrátiť šéf Komárňanských tlačiarní Štefan
Meszlényi a ponúkol, že ich bude tlačiť.
Mirka Kernová

