Tlačová správa
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o., podala dnes, 6. júla 2018, podnet pre RTVS
na zrušenie spolupráce s novinárom, ktorý napísal a zverejnil článok na portáli denníka SME
s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“ s podtitulom „Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší
veriaci“ a podnadpisom „Z Márie Barbie“, pretože v článku uverejnenými prejavmi a
tvrdeniami verejne hanobil katolícke náboženstvo, vieru a jej predstaviteľov.
Autor, Michal Havran, znevažuje kresťanskú vieru občanov, keď označuje Pannu Máriu,
Božiu matku, za bábiku „Barbie“, symbolizujúcu pohanský symbol. Taktiež sa autor
pejoratívne vyjadruje o Ježišovi Kristovi, ktorý je Božím synom nielen pre kresťanských
veriacich.
Autor v článku ďalej hanlivo označuje mystériá a pašie kresťanskej cirkvi za „divadlo“,
kňazskú sutanu za „sukňu“, posiela katolíckych kňazov „do cirkusu, aby cirkvi zarobili
nejaké love“.
Autor vyjadruje fiktívnu nadradenosť, pýchu a svojstrednosť svojich názorov spôsobom
urážlivým pre mnohých obyvateľov našej krajiny.
Autor sa v svojich následných vyjadreniach neospravedlnil. Naopak, snaží sa verejne
zdôvodniť prvoradosť svojich názorov nad názory ostatných ľudí. Vyžaduje, aby každý
rešpektoval jeho názor, pomyslene chránený zákonom z titulu jeho významnosti.
Zdôvodňuje to dôležitosťou jeho „slobody prejavu“, ktorou on, predovšetkým v dôsledku
svojej prvoradosti, môže obmedzovať zákonom chránené slobody iných.
Svojimi vyjadreniami závažne porušil uvedený autor Etický kódex novinára, ku ktorému sa
hlási aj RTVS a zaväzuje sa ho dodržiavať.
Vzhľadom na skutočnosť, že RTVS je financovaná neposledne aj z daní a príspevkov
kresťanov, žijúcich na Slovensku, žiadame, aby RTVS prerušila spoluprácu s človekom,
ktorý opakovane pejoratívne, neslušne a nadradene uráža kresťanov, kresťanskú vieru
a kresťanské symboly a porušuje Etický kódex novinára.
RTVS ako nezávislá inštitúcia, rešpektujúca vierovyznania všetkých občanov Slovenska, by
nemala pomáhať niektorým jednotlivcom v presadzovaní ich spupných bohorovných
názorov, zameraných na potieranie náboženského presvedčenia iných.
Boh sa pyšným protiví.
V Bratislave, dňa 6. júla 2018

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský
Advokát
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