Vážená pani ministerka,
v prílohe Vám posielame upozornenie a súbor požiadaviek a odporúčaní Slovenského ochranárskeho snemu, týkajúcich sa súčasných pomerov v RTVS. Vzhľadom na vážnosť situácie očakávame Vaše bezodkladné kroky v prospech zachovania skutočne verejnoprávneho charakteru RTVS.
Keďže ide o vec verejnú, považujte našu výzvu za otvorenú.
S pozdravom,
Juraj Melichár (melichar@priateliazeme.sk)
Mikuláš Huba (mikulas.huba2@gmail.com)
Juraj Nvota
Zuzana Kronerová
Zuzana Homolová
Daniel Pastirčák
Ľubica Trubíniová
(za signatárov a signatárky výzvy)
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Ochranári upozorňujú ministerku kultúry na ohrozenie kvalitnej, nezávislej, na faktoch založenej, kritickej a investigatívnej žurnalistiky 
vo verejnoprávnych médiách

Otvorená výzva členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu


V Bratislave, 21. 6. 2018

Vážená pani ministerka,
v poslednom čase nás znepokojilo viacero kontroverzných vyhlásení a rozhodnutí na pôde
verejnoprávneho RTVS. Žiadame Vás preto, aby ste iniciovali a zasadili sa za:
1. Prinavrátenie skutočne verejnoprávneho charakteru RTVS, ktorého podstatou je služba verejnosti, a nie prisluhovanie politickým stranám či iným záujmovým skupinám.
2. Systémové a systematické opatrenia na zabránenie šírenia dezinformácií, poloprávd a tzv. hoaxov vo verejnoprávnych médiách.
3. Prehodnotenie požiadaviek dvanástich odchádzajúcich reportérov a reportérok RTVS, najmä ohľadom pôsobenia vedenia a manažmentu RTVS.

Odôvodnenie:
Z logiky veci majú verejnoprávne médiá slúžiť verejnosti, a preto majú byť čo najviac nezávislé, na faktoch založené, kritické a objektívne. Ich veľmi dôležitou, výsostne potrebnou a nezastupiteľnou náplňou práce musí byť aj investigatíva. Toto všetko je, podľa nám dostupných informácií, v súčasnosti v RTVS ohrozené, o čom svedčia početné prejavy nespokojnosti viacerých redaktorov a redaktoriek, ako aj odchod časti z nich z verejnoprávneho rozhlasu a televízie.

Aj nás znepokojujú viaceré aktivity vedenia RTVS, najmä niektoré personálne zmeny vo vedení spravodajstva po nástupe nového vedenia, ako aj nadštandardne vysoký podiel bývalých rezortných hovorcov a hovorkýň medzi tvorcami spravodajstva. Protest proti (dočasnému?) zrušeniu televíznej relácie Reportéri sme verejne vyjadrili už v januári t. r. Generálny riaditeľ RTVS na náš list dosiaľ nereagoval.
Od verejnoprávneho média očakávame službu verejnosti, odhaľovanie hoc i nepríjemnej pravdy, kritiku spoločenských nešvárov (vrátane oprávnenej kritiky tých, ktorí a ktoré majú v tomto štáte reálnu politickú a ekonomickú moc). Predpokladom takého konania je maximálne možná miera nezávislosti a autonómnosti.
Naopak, neželáme si dezinformácie, polopravdy a tzv. hoaxy, ktoré posilňujú nedôveru voči vedeckým poznatkom, občianskej spoločnosti, ako aj verejným inštitúciám a zároveň odvracajú pozornosť od riešenia skutočných problémov, vrátane problémov spojených s ochranou prírody, krajiny a životného prostredia.
Podobne ako pedagógovia VŠMU, aj my sme presvedčení/é, že: „...Dnešná napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených reportérov a spravodajcov, schopných kritického pohľadu, rozumného uvažovania a kompetentnej analýzy faktov.“ 
Je preto potrebné, aby najmä na vedúcich postoch v RTVS pôsobili osoby, spĺňajúce najvyššie kritériá odbornosti, profesionality, morálky a občianskej statočnosti.
Aj z hľadiska ochrany prírody, krajiny a životného prostredia je kompetentný, kritický, otvorený, nezávislý, na faktoch založený a spoločensky angažovaný prístup médií k problémom viac ako dôležitý. Veríme, že RTVS bude nám, ochranárom, aj v budúcnosti aspoň takým dobrým partnerom, ako dosiaľ.

Za zohľadnenie našej výzvy Vám vopred ďakujeme.
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Na vedomie:
- predseda, členovia a členky Výboru NR SR pre kultúru a médiá
- tlačové agentúry a médiá.
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