Tlačová správa
RTVS vraj pri svojej činnosti nie je viazaná etikou (zo zákona!)
RTVS na žiadosť našej kancelárie, či je pri svojej činnosti viazaná etikou
a morálkou, vydala písomne čierne na bielom jasné stanovisko: RTVS je vraj
nezávislá a nejaké etické alebo morálne normy nemajú žiadny vplyv na jej
nezávislú činnosť.
Tlačovo-digitálna Rada Slovenskej republiky právoplatne rozhodla, že zverejnením
článku autora Michala Havrana s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“, uverejnenom v
denníku SME dňa 27.6.2018 bol porušený Etický kódex novinára.
RTVS sa doteraz vehementne k Etickému kódexu novinára hlásila, dokonca na jeho
základe rozviazala spoluprácu s redaktorkou pani Kristínou Kormúthovou. Na svojej
web stránke uvádza, že údajne dodržiavanie Etického kódexu vyžaduje od všetkých
svojich spolupracovníkov.
Je to však iba fraška, a podvod na platiteľoch koncesionárskych poplatkov, ako
výslovne uvádza vedúci odboru právneho pán Mgr. Vladimír Ruman. RTVS je totiž
vraj na základe zákona od etiky úplne nezávislá. Od pána Michala Havrana preto
vraj dodržiavanie etiky vyžadovať nemusí.
RTVS je, v zmysle stanoviska Mgr. Rumana, nezávislá od všetkého, nielen od etiky,
ale očividne aj od zdravého rozumu. Keď sa nezávisle rozhodne, vraj etický kódex
uplatní, a keď sa nezávisle rozhodne inak, tak neuplatní. Dvojaký štandard pri
rozhodovaní je v RTVS jediné pravidlo.
Každá inštitúcia, ktorá uplatňuje dvojaké štandardy a zvôľu pri svojej činnosti,
priam vyzýva všetkých občanov, aby ani oni nerešpektovali ani etiku, ani morálku,
ani zdravý rozum a ani zákon. Načo, keď ani mocní v RTVS nemusia.
Spoločnosť s takýmto prístupom k etike, morálke a zákonu zanikne.

V Bratislave, dňa 11. januára 2019

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský
Advokát
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