
TVORIVÉ PÍSANIE

Mgr. Eva Bachletová, PhD.



O školiteľke

 publicistka, spisovateľka, esejistka, vysokoškolská 

učiteľka, pôsobí na Katedre žurnalistiky FiF UK 

v Bratislave a je zodpovedná za internetový 

magazín študentov žurnalistiky www.webjournal.sk

 desaťročia prispieva do krajanskej tlače a zaoberá sa 

problematikou dolnozemských Slovákov a presídlencov, 

nakoľko jej rodina z matkinej strany pochádza z Dolnej zeme 
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Niekoľko slov na úvod

Milí priatelia, kolegovia, ponúkam Vám niekoľko 

inšpirácií na Vašej ceste tvorivosti, pri ktorých som 

čerpala z osobných skúseností a poznatkov z práce 

s našimi študentmi Katedry žurnalistiky FiF UK. Zároveň 

Vám odporúčam literatúru, ktorá by Vám mohla byť 

osožná. 

Želám Vám veľa skvelých zážitkov pri tvorbe 

novinárskych i literárnych diel a najmä – ÚSPECHOV!



Niekoľko tipov pre autorov

 píšte o témach, ktoré poznáte, ktoré Vás zaujímajú ľudsky, 

profesionálne

 píšte o svojom živote, využívajte ho ako literárny materiál, 

buďte autentickí

 noste so sebou malý zápisník a pero , robte si poznámky, 

zaznamenávajte si svoje pocity, zážitky, alebo si veďte denník 

 zapisujte si zaujímavé slovné spojenia, metafory, obrazy –

neskôr ich využijete v texte, na ktorom budete pracovať

 píšte o témach, ktorými môžete vyjadriť svoj postoj 

(spoločenský, politický, duchovný), nepíšte len o negatívach 

(zlých správ o svete je dostatok), ale snažte sa  sprostredkovať 

čitateľovi aj dobro, nádej a humor!



Niekoľko tipov pre autorov

 ak fotografujete, využívajte okamihy na zachytenie všedných 
i nevšedných skutočností, nikdy neviete, kedy sa Vám obrazový 
materiál zíde

 nepíšte rozsiahle texty – učte sa na malej ploche vyjadriť 
myšlienku, tému, ja som sa to naučila pri textoch, ktoré som 
pripravovala pre Slovenský rozhlas (krátke vety, zrozumiteľné, 
aby ich poslucháč dokázal zachytiť)

 učte sa najprv rozvíjať jednu tému na malej ploche, neskôr 
môžete kontext rozšíriť, ale vždy majte na pamäti, že Váš text 
musí mať vnútornú harmóniu, vyváženosť, jasný úvod, záver, 
teda pointu (najmä pri fejtónoch, úvahách)

 pri esejach môžete využiť aj citáty z beletrie, alebo odbornej 
literatúry (podľa toho, aký druh eseje ste si zvolili)



Niekoľko tipov pre autorov

 buďte pravdiví, voči sebe i čitateľom (poslucháčom), Vaše 

publikum si zaslúži to najlepšie, čo dokážete vytvoriť

 neštylizujte sa foriem, ktoré sú Vám vzdialené, alebo 

jednoducho ich nedokážete spracovať, nezabúdajte na to, že 

jednoduchosť sa spája s pokorou a múdrosťou

 veľa čítajte, rozvíjajte svoje myslenie a poznanie v materinskom 

jazyku alebo jazyku krajiny, kde žijete – beletria, literatúra 

faktu, odborná literatúra – zo všetkého môžete niečo vyťažiť 

pre seba a niečo sa naučiť 

 sledujte domácu i zahraničnú mediálnu tvorbu (internet je dobrý 

zdroj, avšak jazyk internetu je špecifický (často strohý), a preto 

siahnite aj po tlačenom vydaní médií)



Niekoľko tipov pre autorov

 kriticky prijímajte mediálne obsahy, no zároveň buďte rovnako 

kritickí aj voči sebe 

 nebojte sa písať, možno máte pocit, že všetko bolo už 

vypovedané, ale vy ste hovorcovia ďalšej/novej generácie, 

ktorá musí opäť podať svedectvo – správu o svojom bytí

 buďte originálni, no zrozumiteľní

 učte sa rozumieť obsahu slov a pojmov, učte sa načúvať svojmu 

okoliu, svetu

 nečakajte na „múzu“, kým Vám osloví, naučte sa autorskej 

disciplíne, píšte samy pre seba – s istou pravidelnosťou 

 každý text, ktorý napíšete, chápte ako autorskú výzvu, buďte 

vďační za drobné autorské príležitosti 



Niekoľko tipov pre autorov

 nečakajte len na veľké témy, tie totiž prichádzajú iba pre tých, 

ktorí sú vnútorne i autorsky pripravení a ľudsky zrelí

 udržiavajte si dobrú psychickú a fyzickú kondíciu

 spoznávajte nových ľudí, nové životné príbehy, buďte 

spoločenskí, autorsky ani sociálne sa neizolujte

 buďte hrdí na svoje dielo, zdravé autorské sebavedomie je 

nevyhnutné

 tešte sa z autorských úspechov iných, bude sa Vám oveľa 

lepšie dariť, ale aj TVORIŤ!



Niekoľko tipov pre autorov

 majte radosť zo svojej tvorby, vnímajte ju ako dobrodružstvo, 

ktoré Vám prinesie pozitívne skutočnosti – vždy sa niečo 

naučíte – o sebe, o živote a najmä po sebe zanecháte istú 

autorskú stopu (je to neuveriteľné, ale slovom naozaj možno 

meniť svet – v dobrom i zlom zmysle slova)

 vnímajte svoju tvorbu úspešne (napriek limitom a osobným 

pochybnostiam) a chcite byť úspešní!

 proces tvorby prijímajte pozitívne a najmä NIKDY sa 

nevzdávajte svojich autorských snov! 



Charakter tvorivosti

 Kto je tvorivý človek? Definícií je viacero. Skúsme sa 
zamyslieť. 

 Domnievame sa, že tvorivý človek má predovšetkým 
rozvinutú schopnosť citlivého vnímania  a 
pozorovania svojho okolia. Pozorne reaguje na rôzne 
podnety, dokáže jav, problém či skutočnosť zároveň 
zachytiť. Spracovať a pretaviť myšlienku, tému. A to 
formou, ktorá je mu najbližšia – slovne, vizuálne, 
hudobne. 

 Prirodzene novinárska profesia je spojená s tvorivosťou, 
ba priam ju podmieňuje.



Vzdelanie/vzdelávanie

 Okrem vrodených dispozícií, pod ktorým rozumieme istú dávku 

talentu, tvorivosti, schopnosti zaznamenať a spracovať realitu, 

úspešnosť budúceho novinára podmieňujeme aj vzdelaním a 

vzdelávaním. A chápeme ho ako celoživotný proces.

 Ak hovoríme o vzdelávaní, hovoríme o schopnosti sebareflexie 

tvorivého človeka, ktorý si uvedomuje svoje rezervy a nedostatky 

v poznaní rôznych odborov a oblastí. Preto každý, kto chce 

pracovať so slovom, by  mal neustále rozvíjať svoj intelekt, 

svoju pamäť, rozširovať svoj slovník, študovať cudzie jazyky, 

zoznamovať sa s kultúrnymi, geografickými, politickými, 

spoločenskými zákonitosťami i osobitosťami iných krajín.



Vzdelanie/vzdelávanie (2)

 Žijeme v dobe internetu, avšak knižná produkcia ostáva stále 

najširším zdrojom informácií pre každého tvorivého človeka. 

 Odborná, vedecká, literatúra faktu, beletria. Osobitý zdroj 

tvorí umenie – dramatické, hudobné či vizuálne. 

 Schopnosť vzdelávať sa, študovať, prijímať nové poznatky 

súvisí aj s rozvojom pamäťových schopností. S rozvojom 

slovnej zásoby, so schopnosťou abstraktne myslieť, ale aj 

myslieť v súvislostiach.



Od pozorovania k načúvaniu

 Človek, ktorý chce pracovať so slovom, v materinskom či 

cudzom jazyku v médiách, musí mať schopnosť pozorovať 

realitu. A nielen pozorovať, ale ju aj skúmať, precítiť, 

ochutnať, pretaviť do vlastného vedomia, vlastnej duše, do 

vlastného sveta. 

 Musí tu nastať akýsi prienik medzi videným, skúmaným a tým, 

čo si nesieme vo svojej mysli a genetickej pamäti. V osobných 

skúsenostiach, zážitkoch. Preto by kvalitne písať mali najmä tí, 

ktorí sú schopní rozvíjať svoje danosti. Získavať rôzne životné 

skúsenosti, hľadať, poznávať, objavovať, študovať, skúmať, 

komunikovať s ľuďmi, učiť sa kriticky myslieť.



Od pozorovania k načúvaniu (2)

 Napríklad pri rozhovore je dôležitá empatia. Pozorné a citlivé 

načúvanie nielen obsahu  výpovede osoby, s ktorou vedieme 

rozhovor. Čítanie, poznávanie medzi riadkami. Porozumenie 

istých signálov, ktoré odokrývajú psychické či fyzické 

rozpoloženie respondenta.



Schopnosť presne, jasne, zreteľne 

zachytiť realitu

 Odporúčame každému, kto chce tvoriť – či už ako novinár alebo ako 

autor literárnych či dramatických foriem, aby prešiel istou školou 

spravodajstva. Či už v denníkoch, elektronických médiách, tlačových 

agentúrach, alebo v inštitúciách, ktoré buď sami pripravujú 

spravodajský servis pre svoju inštitúciu, alebo pracujú s monitoringom. 

 Spravodajstvo sa môže pre mnohých autorov javiť ako veľmi 

okliešťujúce. Avšak práve tvorivosť orientovaná najmä na nekonvenčné 

spracovanie tém potrebuje túto „školu otesávania.“ 

 Autori, ktorí majú schopnosť vidieť to, čo iní nevidia, sa často stávajú 

obeťami vlastných osídiel fantázie, ťažkopádnych a zložitých vetných 

konštrukcií. 

 Prax v spravodajstve naučí vnímavého autora oddeľovať podstatné 

od nepodstatného, pracovať s faktami, ale najmä s vlastnými 

emóciami.



Pozorovanie bytia ako súčasť každodennosti

 Môžeme začať tým najjednoduchším – pozorovaním cestujúcich 

v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, alebo 

pozorovaním správania nakupujúcich v obchodných reťazcoch. 

 Rovnako sa môžeme tiež pokúsiť zachytiť atmosféru ľudskej 

komunikácie v reštauráciách či rôznych inštitúciách. Vedomé či 

podvedomé vyhľadávanie širokého spektra situácií 

a podnetov, je pre úspešného autora nevyhnutné. Je to akési 

cvičenie pružnosti mysle, pružnosti reakcií, pružnosti 

v komunikácií. Rovnako je dôležité dokázať z danej situácie 

pre seba autorsky „vyťažiť“. 



Pozorovanie bytia ako súčasť každodennosti (2)

 Preto často odporúčame nielen študentom, aby si zapisovali 
pocity, aby si robili poznámky, ak ich počas dňa niečo alebo 
niekto zaujme. V pozitívnom či negatívnom zmysle. 

 Aby si zaznamenali atmosféru, chuť a vôňu chvíle, ktorú 
prežili. Môžu tak využiť asociácie, ktoré nadväzujú na 
prežité a zaznamenané. Alebo ich inšpirujú k novým témam. 
Zaujímavý postreh, zaujímavé slovné spojenie môže byť 
štartom k dobrému textu.

 Je dôležité, aby sa autori naučili pracovať so svojím 
svetom myšlienok a vnútorných obrazov. A tak 
systematicky svoje novinárske i nenovinárske diela 
sprevádzali osobnými poznámkami.



S pozorovaním sa spája aj schopnosť 

objavovať

 Možno aj my patríme k tej skupine ľudí, alebo aj generácii, ktorá stráca schopnosť 

objavovať. Schopnosť žasnúť – v pozitívnom zmysle slova – nad maličkosťami, 

najjednoduchšími súvislosťami, javmi. Nad prírodou,  históriou, skutočnosťou. Akoby 

sa z nás vytratilo akési nadšenie pre život. Alebo ešte výstižnejšie – vášeň žiť, 

vášeň pre život.

 Súčasné, zrýchlené a problematické bytie úspešne vytvára bariéry v prijímaní 

pozitívnych impulzov. Aby sme však nestratili radosť z tvorby a radosť 

z jednoduchej prítomnosti – aj na to potrebujeme istú mieru sebadisciplíny. Mnoho 

umelcov, ktorí sa „živia“ tvorivou prácou má pravidelný pracovný rytmus. Nečakajú 

len na lepšie a krajšie inšpirácie, ale trpezlivo a neúnavne rozvíjajú či 

prepracovávajú svoje diela. Tvorivý proces nie je len zápasom autora so sebou 

samým, je predovšetkým tréningom duševných dispozícií.



S pozorovaním sa spája aj schopnosť 

objavovať (2)

 A preto, ak chceme rozvíjať svoj talent, musíme nesmierne 

citlivo a zároveň cieľavedome pracovať so svojím 

potenciálom. Nasmerovať sa na oblasti, ktoré nám pomôžu 

prebudiť a oživiť v mysli, srdci, duši – schopnosť objavovať. 

Schopnosť odkrývať videné, tušené, známe a neznáme.

 Nanovo tieto hmatateľné aj nehmatateľné skutočnosti prežiť, 

prisvojiť si ich. Nazerať na svedectvá doby, svedectvá minulosti 

s istou vášňou, zanietením, až tvrdohlavosťou či 

nástojčivosťou.

 No zároveň sa musíme znova a znova učiť pracovať s reálnymi 

zdrojmi, a nielen virtuálnymi. Dotknúť sa hmatateľných stôp 

minulosti v knižniciach, dokumentoch. Komunikovať so širokým 

spektrom ľudí. 



S pozorovaním sa spája aj schopnosť 

objavovať (3)

 A tiež klásť znepokojivé otázky samy sebe: stačí mi to k 

porozumeniu? Stačí mi to k poznaniu? Som dostatočne 

vyzbrojený faktami, argumentmi, aby som dokázal o nich 

profesionálne, objektívne a zainteresovane – svedčiť? Som 

kompetentný a pripravený predostrieť svoje dielo adresátovi? 

 Buďme kritickí voči sebe. A buďme odvážni. A nebojme sa 

hraníc, tie totiž existujú len v našej mysli, našej povrchnosti, 

ľahostajnosti, nevzdelanosti a nevedomosti. 



Chápanie danej skutočnosti, 

chápanie daného problému

 Každý z nás sa rodíme s istými schopnosťami, zručnosťami, mentálnymi 

i fyzickými danosťami či predpokladmi. Ale dôležité je, že naše tvorivé 

danosti môžeme a musíme rozvíjať. Prekonávať samých seba. 

Pracovať na sebe. Písať, písať, vzdelávať sa, písať, písať, nabíjať sa 

novými zážitkami, rozvíjať záujmy, písať, písať, pracovať, nadväzovať 

kontakty, budovať svoj život, a opäť písať a písať. 

 Privlastňovať si slová, privlastňovať si obsah slov, dobre si uchovať 

svoje objavené a získané pravdy, vtesnať si ich do života. A zároveň 

slová vedieť privolať a so slovami sa vedieť aj rozlúčiť.

 Pochopenie danej skutočnosti – to je prvé ovocie pri tvorivom procese.

Zistili sme, kde je problém, aké zložité súvislosti sa naň napájajú, čo 

musíme ešte urobiť, aby ste tému viac priblížili, objasnili. 



Chápanie danej skutočnosti, 

chápanie daného problému (2)

 Je to stupeň zrenia, je to prípravný čas na odokrytie či prijatie –

pravdy. Je to cesta, na ktorej musíme ešte spracovať množstvo 

rešerší, oboznámiť sa s ďalšími faktami, overiť si informácie, ktoré 

sme získali. A možno sa vrátiť k zdrojom, ktoré sme v prvej fáze, 

nepovažovali za dôležité. 

 A naopak, pri práci s textom sa musíme naučiť nemilosrdne 

vyškrtať pasáže, ktoré sa javia ako bezcenné. Opäť a opäť sa 

vracať k riadkom, aby sme sa s nimi naplno stotožnili. Aby sme 

boli autentickí, pravdiví, presvedčiví. Aby sme sa neštylizovali do 

pozície, na ktorú sme nedozreli a možno ani nikdy nedozrieme. Aby 

sme vládli nad svojim textom a nie text nad nami. No zároveň si 

musíme s pokorou uvedomovať, že ako autori novinárskeho 

i nenovinárskeho prejavu, sme nástrojmi. Sprostredkovateľmi. 

Rozprávačmi.



Poznanie – bodka či otáznik?

 Tí, ktorí tvoria, už spoznali, v akom vzrušujúcom rozpoložení sa ocitá 
autor, ktorý kladie svoje riadky na papier (či na obrazovku 
počítača), vedia, aké súkromné dobrodružstvo sa odohráva v jeho 
mysli, jeho srdci, jeho duši. 

 Pochopenie témy, problému javu je predzvesťou poznania. To 
prichádza len pre otvorených a pripravených. Je to akási esencia 
celého tvorivého procesu. Poznanie je darom múdrych autorov, 
autorov, ktorí majú v sebe hlboko zakódovanú pokoru pred 
poznaním. Pred poznaním pravdy. Pred odhalením tajomstva. 
A poznanie prichádza po tichu. Sme ním obdarení. 

 Tí, ktorí boli obdarovaní istou jasnozrivosťou, tým sa poznania 
dostane najviac. Renesančný mysliteľ a esejista Michel de Montaigne
napísal: „Vážim a ctím si poznanie priam ako tí, čo ho majú; a keď sa 
správne používa, je to najušľachtilejší a najmocnejší výdobytok 
človeka.“



Poznanie – bodka či otáznik? (2)

 Ale poznanie pravdy o živote, probléme, jave, býva často trpké. 

Je prekvapením, odhalením. Pravdy o sebe ako človeku, pravdy 

o probléme, ktorý skúmal. Je to súkromná pointa. Vrchol, 

kedy padáme a stúpame zároveň. No každý, kto ho raz okúsi 

vlastný vrchol tvorby, bude po ňom opäť túžiť. 

 Bude ho spaľovať vášeň odhaliť viac, dostať sa k jadru, odokryť 

všetky vrstvy. Bude ho prenasledovať nástojčivo a neodbytne. 

Jedno je však isté, každé poznanie autora zmení. Oslobodí ho 

a zároveň pripúta k pravde, ktorú uchopil.

 A vtedy nastáva rozhodnutie. Čo s tým? Nechať si zjavené pre 

seba, alebo podeliť sa s ním so svetom. A keď, akou formou? To 

už prenechávam na rozhodnutie každého autora...  



Cesta tvorivosti – nekončí

 Cesta tvorivosti má svoje pravidlá, svoje zákutia, svoje 

príťažlivé miesta a okamihy. Je sprevádzaná najrozmanitejšími 

emóciami. Nadšenie, radosť, vzrušenie, frustrácia z nezdaru, 

znovunájdená odvaha pokračovať, očakávanie prijatia diela, 

chuť víťazstva či prehry. 

 Avšak dielo, ktoré sme ako autori „vychovali“ od detských 

riadkov až po dospelosť, má už svoj nový život. Nového 

adresáta. Už nám nepatrí. A zároveň sa stalo súčasťou 

kultúry našej krajiny i sveta. Za jeho obsah i dosah 

nesieme zodpovednosť. Verím, že sme na to pripravení. 

Profesijne i ľudsky... 
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