
 

Slobodné médiá sú počas pandémie koronavírusu
ešte potrebnejšie
 
Obmedzenia kvôli koronavírusu dorazili už aj do médií. Práve ony pritom zohrávajú
kľúčovú úlohu v poskytovaní overených informácií a vyvracaní falošných správ.
 
Médiá počas krízy zápasia s viacerými problémami. V prvom rade je to masívny prepad príjmov
z reklamy. Neutešená finančná situácia môže mať za následok, že nebudú naďalej schopné
poskytovať spoľahlivé a overené informácie a tým zároveň bojovať proti šíriacim sa falošným
správam.
 
V uznesení prijatom 17. apríla sa poslanci Európskeho parlamentu zhodli na tom, že
dezinformácie o koronavíruse sú zásadným problémom, ktorý sa bezprostredne dotýka zdravia
ľudí. Každý by podľa nich mal mať prístup k presným a overeným informáciám. Slobodné,
nezávislé a dostatočne financované médiá sú podľa parlamentu kľúčové na udržanie
demokracie
 
Sloboda prejavu, nezávislosť médií a pluralita názorov s zakotvené v Charte základných práv
EÚ a Európskom dohovore o ľudských právach.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200415IPR77109/covid-19-ep-ziada-masivne-ozdravne-opatrenia-a-fond-solidarity-pre-koronavirus
https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/article/11-sloboda-prejavu-pravo-na-informacie
https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/article/11-sloboda-prejavu-pravo-na-informacie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitnrvohpzpAhXRDuwKHfMiBdcQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocuments%2FConvention_SLK.pdf&usg=AOvVaw3vjCG79b_qWF49bXPaikMe


Podpora médií počas krízy
 
Parlamentný výbor pre kultúru sa obrátil na Európsku komisiu s výzvou, aby sa pokúsila nájsť
financie na podporu médií v súčasnej kritickej situácii a udržať tak ich fungovanie a nezávislosť.
 
EÚ už podnikla niekoľko krokov na podporu médií a ochranu novinárov. V marci 2020 uvoľnila
5,1 milióna eur na financovanie projektov zameraných na odhaľovanie a prevenciu prípadov
porušovania slobody tlače. Ide o iniciatívy na odkrývanie obmedzení názorovej plurality a
podporu medzinárodnej investigatívnej žurnalistiky.
 
Prečítajte si prehľad vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.
 
Svetový deň slobody tlače

Sloboda prejavu a právo na informácie sú zakotvené v článku 11 Charty základných práv EÚ.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200420IPR77419/covid-19-eu-musi-pomoct-aj-mediam-a-kreativnemu-priemyslu-tvrdia-poslanci
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funds-projects-worth-eu51-million-support-media-freedom-and-pluralism
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200327STO76004/desat-veci-ktore-robi-proti-koronavirusu-europska-unia


Tretieho mája si pripomíname Svetový deň slobody tlače. Organizácia Reportéri bez hraníc pri
tejto príležitosti zverejnila tohtoročný celosvetový rebríček slobody tlače. Zohľadňuje v ňom aj
súčasnú krízovú situáciu a mimoriadne opatrenia niektorých vlád, ktoré ohrozujú slobodnú
žurnalistiku. Slovensko sa celosvetovo umiestnilo na 33. mieste, oproti minulému roku si
polepšilo o dve miesta. 
 
Európa je pre novinárov najbezpečnejšia
 
Podľa tohto rebríčka je Európa aj naďalej miestom, ktoré svojim novinárom garantuje najvyššiu
mieru slobody. Situácia v európskych krajinách je tu väčšinou hodnotená ako dobrá alebo
uspokojivá. Najvyššie priečky podobne ako v minulých rokoch obsadili severské krajiny -
Fínsko, Dánsko a Švédsko. Hneď za nimi nasleduje Holandsko.
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https://rsf.org/en/ranking


Reportéri bez hraníc aj napriek dobrým výsledkom európskych krajín varovali, že sa predsa len
objavilo niekoľko prípadov vyhrážania sa novinárom alebo ich prenasledovania.
 

Sloboda tlače v EÚ. Situácia na Slovensku je hodnotená ako uspokojivá.
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Riziká pre novinárov na svete
 
Veľký dopad na hodnotenie krajín v tomto rebríčku mali núdzové opatrenia, ktoré jednotlivé
štáty zaviedli v boji proti s koronavírusom. To je napríklad prípad Číny (177. miesto), Iránu
(oproti minulému roku si pohoršil o tri miesta a je na 173.) a Iraku (klesol o dve miesta na 162.
pozíciu).
 
Najrizikovejšie pre novinárov zostávajú oblasti Blízkeho východu a severnej Afriky. Najvyšší
nárast prípadov obmedzovanie médií vykazuje ázijsko-tichomorský región (o 1,7 % prípadov
naviac).
 
Nie sme ešte ani v polovici roka 2020, no na celom svete už bolo zabitých 11 novinárov. Rok
2019 bol v tomto ohľade lepší ako tie predchádzajúce, no stále prišlo o život až 49 novinárov.
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https://rsf.org/en/barometer?year=2020&type_id=233#list-barometre
https://rsf.org/sites/default/files/rsf_2019_en.pdf


Aj keď sa niektoré ukazovatele zlepšujú, vo všeobecnosti sa situácia na svete zhoršila. Sme
svedkami neustáleho nárastu násilia voči novinárom a klesá počet krajín, ktoré sú považované
za bezpečné na výkon tohto povolania. Len 24% krajín označili Reportéri bez hraníc za „dobré“
alebo uspokojivé. V predchádzajúcich rokoch ich bolo viac - v roku 2019 to bolo 26% a v roku

V roku 2019 bolo na celom svete zavraždených 49 novinárov.
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2018 27%.
 
V súčasnej dobe je zadržovaných 361 novinárov. Od konca roku 2019 je to menej, v tom čase
ich bolo 389. Skoro tretina z nich je uväznená v Číne, ďalší sú v Egypte, Saudskej Arábii, Sýrii,
Turecku, Vietname, Iráne, Bahrajne a Jemene. Počet novinárov, ktorí sú držaní ako
rukojemníci, sa podľa súčasných informácií oproti roku 2019 nezmenil. Títo novinári sú držaní v
štyroch krajinách: Sýrii, Jemene, Iraku a na Ukrajine. Presné údaje za rok 2020 ešte nie sú k
dispozícii.
 
Ako sa zostavuje rebríček slobody tlače 
 
Tento rebríček každoročne hodnotí 180 krajín alebo oblastí podľa miery slobody médií.
Krajinám udeľuje bodovanie od 0 do 100. Opiera sa o kritériá ako pluralizmu, nezávislosť médií,
legislatíva danej krajiny, ktorá sa týka médií, transparentnosť a miera násilia páchaného na
novinároch. Čím je toto číslo nižšie, tým je sloboda tlače v krajiny vyššia.
 
Ďalšie informácie
Tlačová správa: Ministri kultúry a médií rokovali o opatreniach zameraných na pomoc kultúre a
kretívnemu priemyslu (anglicky)
Rada Európy: Platforma na ochranu žurnalistiky a bezpečnosti novinárov (anglicky)
Agentúra EÚ pre základné práva: Podpora a ochrana vašich základných práv v celej EÚ

Ochrana základných práv v EÚ
Vražda Jána Kuciaka: Poslanci žiadajú opatrenia na ochranu novinárov v celej EÚ
Tlačová správa: EÚ musí pomôcť zabezpečiť nezávislosť médií (marec 2018, anglicky)
Tlačová správa: Poslanci ocenili Daphne Caruanu Galiziu a vyzývajú na konkrétne kroky
(október 2017, anglicky)
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https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240%20
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240%20
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform%2520
https://fra.europa.eu/sk
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/146/the-protection-of-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/146/the-protection-of-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180411IPR01528/vrazda-jana-kuciaka-poslanci-ziadaju-opatrenia-na-ochranu-novinarov-v-celej-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180327IPR00618/eu-must-help-safeguard-media-independence
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions

