ZLEPŠUJEME
MEDIÁLNE
PROSTREDIE
NA SLOVENSKU

Začali sme
zlepšovať
mediálne
prostredie
Slovensko sa v posledných rokoch výrazne prepadlo v rebríčku slobody tlače a
to z 12. na 33. miesto. Dôvodom bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej, ale aj dianie vo verejnoprávnej RTVS, či
opakované verbálne útoky expremiéra Roberta Fica voči novinárom.
Cieľom tejto vlády, ale aj mojim osobným záujmom je tento trend zastaviť a
postupnými krokmi dostať našu krajinu na popredné priečky rebríčka
medzinárodnej organizácie Reportéri bez hraníc.
Novinárske prostredie na Slovensku však čelí viacerým problémom.
Viaceré súkromné médiá postupne prešli do rúk oligarchov a finančných
skupín, ktoré mali výrazný dosah na politiku a naďalej sledujú vlastný finančný
prospech. Internet a sociálne siete sú plné konšpirácií a hoaxov.
V spolupráci s Ministerstvom kultúry SR sme už pripravili a schválili viaceré
zmeny, ktorými sme zlepšili fungovanie médií na lokálnej aj celoštátnej úrovni.
Postupne prechádzame k zásadnejším zmenám tých zákonov, ktoré
obmedzujú prácu novinárov a budeme sa snažiť zabezpečiť im slobodnejšie
prostredie a vyššiu právnu ochranu. Okrem toho musí mať Slovensko
verejnoprávne médiá, ktoré budú politicky aj finančné nezávislé, slobodnejšie a
odvážnejšie.

Kristián Čekovský

Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá

Vláda deklaruje
otvorenosť voči
médiám a novinárom.
„Vláda SR rešpektuje nezastupiteľnú úlohu médií a novinárov pri kontrole
verejnej moci a správe veci verejných. Pripraví preto zásadnú rekodifikáciu
mediálneho práva tak, aby sa v súlade s hodnotami občianskej spoločnosti
zabezpečil fungujúci pluralitný mediálny trh so slobodnými, nezávislými,
transparentnými a konkurencieschopnými médiami vrátane
zásadných garancií pre nezávislý
Programové vyhlásenie vlády
výkon novinárskeho povolania.“

2020-2024

Médiá a novinári sú prirodzenou súčasťou demokratickej a slobodnej
spoločnosti. Vo vzťahu k tzv. tradičným masovým médiám presadzujeme
liberalizáciu legislatívy a zrušenie zbytočných obmedzení pri poskytovaní
mediálnych služieb a výkone novinárskej profesie. Zároveň vieme, že úplné
zastavenie šírenia konšpirácií, dezinformácií a hoaxov, nie je reálne. Pri tzv.
alternatívnych zdrojoch pôsobiacich v on-line priestore si preto uvedomujeme
potrebu najmä väčšej angažovanosti v oblasti mediálnej výchovy a digitálnej
gramotnosti.

V MEDIÁLNEJ OBLASTI SME SI
URČILI ZÁKLADNÉ PRIORITY:
Rekodifikácia mediálnej legislatívy.
Nový zákon o mediálnych službách vymedzí komplexne regulačný rámec pre
audiovizálne mediálne služby a elektronické médiá. Ochrana zdroja novinára je
pritom základným princípom investigatívnej žurnalistiky, preto ho
potrebujeme zaručiť ústavným zákonom, ktorý vytvorí ochranný dáždnik pre
všetkých profesionálnych novinárov.

Boj proti hoaxom a dezinformáciám.
Podporíme iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným
dezinformáciám, ako aj projekty rozvíjajúce mediálnu výchovu a digitálnu
gramotnosť. V rámcoch európskej legislatívy vytvoríme koregulačný
mechanizmus na boj proti nenávistným prejavom, ako aj hoaxom, falošným
správam a iným dezinformáciám.
Rozhlas a televízia Slovenska.
Legislatívne opatrenia majú poskytnúť RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej
zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných
obsahov, zvyšovania kvality programov či prieniku do oblasti nových
mediálnych služieb.
Niektoré ciele sa nám už podarilo splniť - najmä v oblasti liberalizácie
rozhlasového vysielania. Okrem toho už nový mediálny zákon intenzívne
pripravujeme. Mal by obsahovať dokonca až ústavnú ochranu novinárov pri
výkone ich povolania a ich zdroja. Prípady, ktoré súvisia so sledovaním
novinárov iba zdôrazňujú naliehavú potrebu takýto zákon prijať.
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Natália Milanová

Ministerka kultúry SR

1. Zmena vlády znamenala
najmä zmenu klímy.
Aj pre novinárov
Polícia má rozviazané ruky a boj proti korupcii tak naberá na obrátkach. Vo
vyšetrovacej väzbe skončili špičky polície, prokuratúry a organizovaného
zločinu. Vyšetrujú sa prípady lustrovania a sledovania novinárov počas bývalej
vlády, viacerí zainteresovaní sú medzi obvinenými, čo znamená uvoľnenie
spoločenskej klímy vrátane výkonu novinárskej profesie.
Napriek tomu sa aj v posledných mesiacoch objavili situácie, ktoré sa v
žiadnom prípade nedajú brať na ľahkú váhu.
Investigatívny novinár Peter Sabo si v júni 2020 našiel v schránke náboj.
Minister vnútra Roman Mikulec zaujal k tomuto konkrétnemu prípadu jasný
postoj a deklaroval riadne vyšetrenie takejto formy vyhrážania sa. „Je
absolútne neakceptovateľné, aby sa ešte v dnešnej dobe vykonávali takéto
primitívne zastrašovacie praktiky. Urobím všetko čo bude v mojich silách, aby
obeta, ktorú priniesol Ján Kuciak, nevyšla nazmar a hlavne, aby sa už nikdy
takáto tragédia nezopakovala. Policajné zložky už na tomto prípade
intenzívne pracujú, budem sa o ňom pravidelne informovať,“ zdôraznil
minister vnútra Roman Mikulec.
V polovici januára 2021 prehovorila o ďalšom sledovaní aj novinárka Denníka N
Monika Tódová. Stať sa tak malo počas zimných mesiacov v Tatrách aj v
Bratislave. „Takéto sledovanie a následne nepriame vyhrážanie, ale vlastne
akékoľvek zastrašovanie novinárov je absolútne neprijateľné. V
demokratickej a slobodnej krajine je to niečo nepredstaviteľné. Ukazuje sa, že
mafia, aj keď nie je aktuálne pri politickej moci, má stále svoje zdroje a
ochotných ľudí aj na takúto špinavú prácu,“ uviedla ministerka kultúry
Natália Milanová a zverejnila informácie o chystanej novele mediálneho
zákona, ktorá môže ochranu novinárov zakotviť ústavným spôsobom.
Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský doplnil, že
„ten, kto útočí na novinárov, útočí aj na samotné princípy demokracie a
právneho štátu.“ Prípad dal prešetriť aj minister vnútra Roman Mikulec.

Vyjadrenia predstaviteľov súčasnej vlády sú tak v ostrom kontraste voči
bývalým členom vládnej garnitúry, ktorí podobné situácie brali na ľahkú
váhu. Napríklad v prípade vyhrážok Mariána Kočnera voči Jánovi Kuciakovi
nielenže riadne nepreskúmali Kuciakove trestné oznámenie, ale vtedajší
minister vnútra Robert Kaliňák celý prípad cynicky zľahčoval.

A zatiaľ čo súčasná vláda promptne reaguje na prízemné formy
zastrašovania novinárov, bývalý premiér Robert Fico hovorí o tom, ako
„hyeny typu Tódovej, či Vagoviča a im podobní“ musia „pykať“!

2. Zvyšujeme
transparentnosť a
zapájame verejnosť
Vláda v programovom vyhlásení sľúbila, že zavedie transparentný výberový
proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie
najlepšie odborné a osobnostné predpoklady. „Vláda SR zavedie do
výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie
sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených
kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.“

Aj na základe takýchto jasných definícií môžu poslanci NR SR
navrhovať otvorenie výberových procesov verejnosti aj
v oblasti médií.

Verejné vypočutia kandidátov do Rady pre vysielanie a
retransmisiu
Na návrh predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského,
schválil parlament novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorou sa zaviedli
verejné vypočutia kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu
(RVR), ale aj to, že ďalšie rokovania budú verejné.
,,Ak chceme kvalitné a nezávislé médiá, potrebujeme aj odborné kontrolné
orgány. Verím, že aj takto dosiahneme, aby boli do Rady pre vysielanie volení
experti, vďaka ktorým budú mať novinári a médiá väčšiu právnu istotu a
mohli svoju prácu robiť slobodnejšie. Okrem toho sme vyšli v ústrety hlasom
odbornej verejnosti, ktoré žiadali prehľadný a transparentný systém
prideľovania licencií pre rozhlasové a televízne vysielanie. Uchádzači aj
verejnosť musia vidieť, za akých okolností robia členovia Rady dôležité
rozhodnutia v oblasti médií,“ vysvetlil svoj zámer novely zákona č. 308/2000 o
vysielaní a retransmisii Kristián Čekovský.
Pozitívne zmeny sa prejavili hneď po jej prijatí. V najbližšej voľbe prejavil o
členstvo v tomto kontrolnom orgáne dvojnásobný počet uchádzačov. Poslanci
následne zvolili vo verejnej voľbe štyroch odborníkov. „Ide o zastúpenie profesií,
ktorých Rada pre vysielane a retransmisiu potrebuje. Majú bohaté skúsenosti
z praxe a poznajú aktuálne trendy v oblasti televízneho a rozhlasového
vysielania. Napriek tomu, že sme mohli postupovať podľa starých pravidiel,
rozhodli sme sa celý proces výberu urobiť transparentnejšie. Otvorili sme tým
dvere expertom a nie iba politickým nominantom, tak ako to bolo v minulosti,“
vysvetlil Kristián Čekovský s tým, že verejné vypočutie mohla sledovať odborná
aj laická verejnosť na webe národnej rady.
Rada pre vysielanie a retransmisiu má aj pre divákov a poslucháčov veľký
význam. Kontroluje a reguluje obsah televízneho, či rozhlasového vysielania,
vybavuje podnety, či sťažnosti divákov a prideľuje frekvencie jednotlivým
vysielateľom.

Verejná voľba členov Rady RTVS
Už v najbližších dňoch bude parlament voliť aj nových členov Rady RTVS,
dozorného orgánu verejnoprávného rozhlasu a televízie. V minulosti ich volili
poslanci tajne. My však verejnú voľbu považujeme za transparentnejšiu. Okrem
toho prísne dbáme na to, aby noví členovia spĺňali všetky zákonné požiadavky,
napríklad v oblasti ich odbornej a riadiacej praxe. V Rade RTVS totiž sedia aj
takí ľudia, ktorí výberom nemali vôbec prejsť.

3. Prijaté zmeny
zákonov pre lepšie
mediálne prostredie
Zrušili sme nerovnosť medzi celoplošnými a lokálnymi
vysielateľmi
Regionálne televízie a rádiá už budú môcť vysielať politickú reklamu počas
komunálnych volieb. Napriek tomu, že pre celoplošné televízie žiadny
podobný zákaz neplatil, menší vysielatelia mali zviazané ruky. Na jeseň 2020
parlament zrušil nerovnosť medzi lokálnymi a celoštátnymi vysielateľmi a to
novelou zákona o volebnej kampani. Vysielanie politickej reklamy v
lokálnych médiách pomôže občanom zorientovať sa a uplatniť si právo na
informácie, čo prispeje k väčšej miere demokracie. Okrem toho nebudú
kandidáti odkázaní iba na bilbordy a rôzne letáky, ktoré vytvárajú vizuálny
smog. Zmena tiež pomôže profesionalizácii lokálnych a regionálnych médií.
„Takto môžeme pomôcť menším médiám a vysielateľom na Slovensku, aby
mohli lepšie zaplatiť svojich redaktorov, a moderátorov, dávať príležitosti
mladým žurnalistom a vytvárať kvalitnejšie zázemie pre ich prácu," vysvetlil
motivácie prijatia novely predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián
Čekovský s tým, že lokálne televízie, či rádiá budú musieť pre všetkých
kandidátov, ktorí si reklamný čas objednajú, zabezpečiť rovnaké podmienky.

Rádiá budú môcť ponúkať viac programových služieb
Väčšie televízie v súčasnosti ponúkajú aj menšie programové služby pre
konkrétne cieľové skupiny. Rádiá túto možnosť až doteraz nemali. Aj v tomto
prípade sme v zákone o vysielaní a retransmisii odstránili nerovnosť a uvoľnili
reguláciu. „Predpokladáme, že aj to prispeje k tomu, aby aj na Slovensku
vznikalo viac rozhlasových staníc, viac rádií a tým pádom, aby aj poslucháči
mali pestrejšiu ponuku a zároveň aby v mediálnom prostredí vznikalo stále
viac pracovných príležitostí,“ ozrejmil predseda Výboru NR SR pre kultúru a
médiá Kristián Čekovský.
Novela sa dotkla aj úpravy výpočtu
podielu
zákonom
stanoveného
percenta slovenských hudobných diel
vo vysielaní. Percentuálny podiel sa
už nebude počítať z celkového času
vyhradeného vysielaniu hudobných
diel za kalendárny mesiac, ale z času,
v rámci ktorého sa zarátavajú
slovenské skladby do stanoveného
podielu, teda medzi 6.00 h a 24.00 h.
Ministerke kultúry SR sa tak podarilo
naplniť
významnú
časť
programového vyhlásenia, v ktorom
vláda deklarovala, že: „v oblasti
rozhlasového vysielania Vláda SR
prehodnotí legislatívne obmedzenie
jednej programovej služby pre
jedného držiteľa licencie. Vláda SR
tiež
považuje
za
potrebné
prehodnotiť
zavedené
kvóty
slovenskej
hudby
v
rádiá,
predovšetkým vyhodnotiť ich dopad
na hudobný priemysel, autorov,
interpretov hudby, ako aj na
súkromné rozhlasové vysielanie, jeho
rôznorodosť a mediálnu pluralitu.“
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Vláda tiež prijala opatrenia zamerané na pomoc rádiám počas prebiehajúcej
pandémie Covid-19.

4. Chceme lepšiu
RTVS
Napriek viacerým manažérskym a personálnym problémom,
ktorými si v posledných mesiacoch prešla verejnoprávna RTVS,
chceme jej lepšie fungovanie zabezpečiť bez neprimeraných
politických zásahov.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá krátko po voľbách upozornil vedenie RTVS na
nezávislú správu mimovládnych organizácií Memo98 a Globsec, ktorá
analyzovala vysielanie spravodajstva RTVS. Z jej záverov vyplýva, že RTVS
nebola v predvolebnom období nestranná a uprednostňovala jednu z
politických strán, konkrétne Slovenskú národnú stranu (SNS). Okrem toho
výbor skonštatoval, že v súvislosti s vysielaním komunikácie medzi vtedajším
predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) a dnes odsúdenou Alenou
Zsuzsovou, došlo k neodôvodnenému zastaveniu minimálne jedného
spravodajského príspevku, ktorý sa tejto komunikácie týkal. Aj preto Výbor NR
SR pre kultúru a médiá vyzval Radu RTVS, aby tieto skutočnosti prešetrila a
Generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka požiadal, aby prijal opatrenia na
zabezpečenie objektivity spravodajstva v ďalšom období.
Po tom, čo vedenie RTVS počas prvej vlny pandémie COVID-19 pozastavilo
vysielanie investigatívy, Výbor NR SR pre kultúru a médiá žiadal verejnoprávnu
RTVS, aby sa venovala vysielaniu
spoločenskej investigatívy aj napriek
obmedzeniam. Investigatívne programy totiž považujeme za mimoriadne
dôležité pre kontrolnú činnosť médií v demokratickej spoločnosti. Kvalitnú
investigatívu by malo vysielať práve verejnoprávne médium.
Keďže RTVS dlhodobo nedodržiava zákon v oblasti vysielania pre národnostné
menšiny, Výbor NR SR pre kultúru a médiá zaviazal Radu RTVS, aby navrhla
spôsob ako naplniť literu zákona. Rada RTVS už schválila svoje odporúčania
pre vedenie RTVS. Výsledkom bude zvýšenie podielu vysielania pre
národnostné menšiny na dvojnásobok súčasného stavu.
Na základe vážnych podozrení, že v RTVS dochádza k nehospodárnemu
nakladaniu s verejnými zdrojmi, Výbor NR SR pre kultúru a médiá odstúpil
svoje zistenia vláde Slovenskej republiky a odporúčal Ministerstvu kultúry SR
vykonať v RTVS finančný audit. Výsledkom boli pochybenia zistené na
viacerých úrovniach. V roku 2021 urobí v RTVS kontrolu hospodárenia aj
Najvyšší kontrolný úrad SR.

5. Jasná vízia pre
ochranu novinárov

Už čoskoro predložíme do parlamentu novelu zákona o RTVS, ktorou vo
verejnoprávnom médiu vytvoríme etickú komisiu. Našim hlavným cieľom je
chrániť slobodu prejavu redaktorov a ďalších zamestnancov pred vonkajšími
i vnútornými tlakmi, vytvárať im optimálne pracovné podmienky potrebné
pre nezávislú žurnalistiku a tvorbu programov, a tiež posilniť dôveru
verejnosti v zodpovedný prístup Rozhlasu a televízie Slovenska k otázkam
dodržiavania profesijnej etiky.

Návrh je reakciou na problémy, ktoré sa vo verejnoprávnej televízii a rozhlase
opakujú už dve desaťročia, pričom v posledných rokoch naberajú na intenzite.
Zásahy do slobodnej tvorby zamestnancov a redaktorov majú za následok
dobrovoľné aj nedobrovoľné odchody novinárov. Na negatívny trend
poukazujú odborníci aj medzinárodné organizácie. Veríme, že pôsobenie
nezávislej etickej komisie pomôže predchádzať hromadným odchodom
redaktorov spravodajstva, ktorí sa dostali do sporu s vedením média. Fungovať
bude obdobne ako inštitút ombudsmana, ktorý aj v oblasti médií funguje v
zahraničí.
V rámci RTVS chceme zlepšiť aj hospodárenie verejnoprávnej inštitúcie tak,
aby koncesionári videli, kam ide každé ich euro. V súčasnosti je výroba
programov a relácií zakrytá rúškom netransparentnosti, pričom dodávatelia a
producenti často nemusia medzi sebou súťažiť, ale zákazky dostávajú priamo.
Dôležité preto bude, aby si RTVS pri výrobe programov a relácií vyberala z
niekoľkých ponúk tak, aby bol dosiahnutý najlepší pomer medzi kvalitou a
cenou.

POSILNÍME OCHRANU NOVINÁROV A ICH ZDROJOV

Ministerstvo kultúry pripravuje veľkú novelu mediálneho zákona. Odstrániť by
mala zbytočné obmedzenia, ktoré ovplyvňujú prácu novinárov a tiež
zabezpečiť efektívnejšiu ochranu novinárov pri výkone povolania. „Urobíme
všetko preto, aby Slovensko už nemuselo byť terčom kritiky Reportérov bez
hraníc a iných organizácií za možnosť trestne stíhať novinárov za výkon ich
povolania alebo v súvislosti s ním,“ objasnil pripravované zmeny štátny
tajomník Ministerstva kultúry SR Radoslav Kutaš. Preto je podľa neho dôležité,
aby na ústavné garancie nadväzovali aj zmeny v trestnom zákone. „Je potrebné
riešiť trestnoprávne riziká poškodzovania mena a ohovárania (takzvaný
defamation law), ktorým novinári stále čelia, pričom im hrozí až osemročné
väzenie.“ Druhým pilierom ústavného zákona má byť zaručenie prístupu
novinára k informáciám štátu či samospráv.

Nový mediálny zákon by mal ukotviť aj ústavnú ochranu novinárov. Ministerstvo
kultúry ho chce predložiť do konca roku 2021.

ODPOLITIZOVANIE REGIONÁLNYCH MÉDIÍ
Regionálne médiá by mali byť menej závislé od politických predstaviteľov obcí,
miest, či samosprávnych krajov. Legislatívny návrh, ktorý čoskoro predložíme
počíta so zavedením nezávislých redakčných rád pre regionálne, lokálne a
obecné médiá.

6. Boj proti
dezinformáciám
Šírenie dezinformácií a hoaxov nebolo na Slovensku nikdy intenzívnejšie, ako
počas pandémie COVID-19. Vláda si o to viac uvedomuje dôležitú úlohu bojovať
proti nezmyslom, ktoré sa šíria na internete a na sociálnych sieťach. Na
jednotlivých ministerstvách sa postupne vytvárajú tímy, ktoré analyzujú šírenie
dezinformácií, či poplašných správ a spolu s odborníkmi ich vysvetľujú.
Najaktívnejšie je v tomto momente Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré
komunikuje aj s predstaviteľmi sociálnych sietí a upozorňuje ich na
nebezpečný obsah. Zároveň spolupracuje s políciou, ktorá veľkú časť hoaxov
vyvracia prostredníctvom Facebooku. Komunikačný kanál Hoaxy a podvody Polícia SR s viac ako 70-tisíc fanúšikmi patrí medzi najsledovanejšie stránky,
ktoré sa systematicky venujú vyvracaniu bludov.

Mimoriadne dôležitou správou je aj to, že niektorí ministri už časť rozšírených
hoaxov vysvetľovali priamo na tlačových konferenciách, ktoré majú širší dosah.
V prípade protestov v Bielorusku tak urobil Minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR Ivan Korčok, hoaxy v oblasti armády, či obrany štátu
pravidelne vysvetľuje Minister obrany SR Jaroslav Naď a Minister zdravotníctva
SR Marek Krajčí okrem overovania nebezpečných nezmyslov ohľadom
ochorenia COVID-19 už podal aj trestné oznámenie na konšpiračný web
Bádateľ, pričom polícia už začala trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia
poplašnej správy.

7. Komunikácia
predsedu vlády
Premiér komunikuje rovnako, ako počas celej politickej kariéry. Často
neformálne. Nevyhýba sa ani situáciám, keď má byť poslom zlých správ, čo nie
je vždy populárne. Na rozdiel od svojich predchodcov neútočí na novinárov.
Naopak - vláda, ktorej je predsedom má ambíciu vytvárať optimálne
podmienky pre ich prácu. Napriek tomu, že tlačové konferencie sú niekedy
dlhšie, predsedovi vlády sa nedá uprieť snaha odpovedať na všetky novinárske
otázky, čo sa nedá porovnať s časmi, keď expremiér Robert Fico ponúkal iba
krátke vyhlásenia bez otázok. Povedal čo chcel a odišiel.

„Sloboda je zodpovednosť. Platí to aj v žurnalistike. Chceme,
aby novinári mohli robiť svoju prácu slobodnejšie, o to viac ale
budeme od novinárov žiadať, aby pristupovali k svojej práci
s vedomím, že majú v rukách osudy ľudí a Slovenska.“
Igor Matovič

Predseda vlády SR

