Tlačové vyhlásenie MEMO 98 (4.6.2002)
MEMO 98 so znepokojením sleduje napätú situaciu v STV, ktora vznikla v súvislosti s odchodom
dvoch renomovaných redaktorov Beáty Oravcovej a Michala Dytterta z relácie O päť minút 12.
Svojim odchodom chceli novinári vyjadriť protest proti údajnému zasahovaniu do ich novinárskej
nezávislosti pri príprave nedeľňajšej relácie zo strany vedenia verejnoprávnej STV. Podľa vyjadrenia
spomínaných redaktorov sa stalo prvý raz, aby im pri výbere témy, ale predovšetkým vzhľadom na
účasť hostí, vedenie direktívne nariadilo, koho majú do tejto sledovanej relácie pozvať. Z monitoringu
MEMO 98 za obdobie štyroch mesiacov vyplýva, že autori O päť minút 12 sa snažili pri výbere tém
diskusie zohľadniť predovšetkým princíp aktuálnosti a tak spostredkovať divákom názory a postoje
politikov v súvislosti s najzaujímavejšími udalosťami daného týždňa. Predovšetkým v súvislosti s
nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami však vedenie STV schválilo tzv. Chartu spravodajstva a
publicistiky, kde sa sa okrem spominaného princípu aktuálnosti kladie dôraz aj na vyváženosť a v
súvislosti s prezentáciou mimoparlamentných subjektov sa tu uvádza: "Informovanie o činnosti
mimoparlamentných subjektov sa predpokladá, ak má strana dlhodobé preferencie nad 5% (t.j.
aspoň v troch po sebe nasledujúcich prieskumoch na vzorke viac ako 1000 respondentov), najmä o
ich snemoch a zjazdoch, tlačových besedách podľa dôležitosti témy a poslaneckých iniciatívach podľa
dôležitosti témy." Na základe monitoringu MEMO 98 za obdobie od začiatku februára do konca
apríla 2002 sa v spravodajských reláciách STV predstavitelia mimoparlamentnej ANO k zákone o
konflikte záujmov a sociálnym zákonom vobec nevyjadrovali. Na druhej strane však z monitoringu
STV vyplýva, že za uvedené obdobie tvorili vyjadrenia predstaviteľov ANO celkove 1 minútu 12
sekúnd vysielacieho času spravodajských relácií. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie tvorili
vyjadrenia politikov z daľšej mimoparlamentej strany SMER celkove 4 minúty 20 sekúnd z
vysielacieho času spravodajských relácií.
Predovšetkým v súvislosti so septembrovými voľbami do NR SR preto MEMO 98 hodnotí celú
situáciu ako veľmi nešťastnú, keď sa predovšetkým od verejnoprávnej televízie počas predvolebnej
kampane očakáva vysoká miera objektivity a profesionality spravodajstva a publicistiky. Schopnosť
hľadania kompromisu medzi vedením televízie a jednotlivými redaktormi je pri riešení citlivých
otázok v súvislosti s organizáciou politických diskusií podľa nášho názoru jednou s foriem ako čeliť
prípadnému politickému tlaku, ktorý MEMO 98 odmieta a vyzýva politické strany, aby sa
neuchyľovali k nečestným formám a praktikám vedenia predvolebného boja.
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