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Vec
Protestujeme a žiadame uverejnenie ospravedlnenia
Vydavateľovi a šéfredaktorovi MY Oravské noviny,
v týždenníku MY Oravské noviny číslo 23 z tohto roka (11. 6. – 17. 6. 2012) bol použitý
titulok, ktorý hrubým spôsobom paušálne a bez akéhokoľvek podkladu negatívne nálepkuje
občanov bez náboženského vyznania – ateistov.
V hlavičke, na prvej strane uvedeného čísla (viď. nižšie) je tučnými červeným kapitálkami
vysádzaný text: DLHOPRSTÍ ATEISTI, ktorý je doplnený podtitulom: Zlodeji kradli, kým sa ľudia
modlili. Titulok zavádzajúcim spôsobom avizuje článok na druhej strane týždenníka, nakoľko jeho
text neobsahuje žiadny údaj, ktorý by čitateľovi poskytol informáciu o svetonázorovej orientácii
zlodejov a potvrdil pravdivosť titulku z prvej strany novín.

(Oskenovaný text článku je pripojený na tretej strane tohto listu.)
Uvedený titulok je, podľa nášho názoru, v rozpore s morálnymi, etickými a právnymi
zásadami, ktoré platia pre vydávanie tlače a médiá všeobecne. Použitie uvedeného titulku bez
vecných podkladov je úmyselným zavádzaním, cielenou manipuláciu čitateľov s podsúvaním
myšlienky, že zatiaľ čo dobrí, čestní a morálni ľudia chodia do kostola – nemorálni ateisti kradnú.
Protestujeme proti takémuto manipulatívnemu, neetickému a klamnému spôsobu informovania
verejnosti, ktoré paušálne očierňuje všetkých občanov bez náboženského vyznania. Domnievame
sa, že šlo o naplnenie § 423 trestného zákona – verejné hanobenie skupiny osôb pre ich vyznanie
alebo preto, že sú bez vyznania.
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Súčasne si vás dovoľujem informovať, že sme sa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám obrátili na riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Žiline so žiadosťou o sprístupnenie informácie, či v konkrétnom prípade bola zisťovaná
svetonázorová orientácia páchateľov krádeže vlámaním do osobného motorového vozidla Škoda
Fabia vo Vyšnom Kubíne dňa 3. 6. 2012 Na základe tejto žiadosti nám odpovedali nasledovné:
„Polícia nezisťuje a ani v danom konkrétnom prípade (krádež vlámaním do osobného motorového
vozidla vo Vyšnom Kubíne zo dňa 03. 06. 2012) nezisťovala svetonázorovú orientáciu." Odpoveď
podpísal riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne mjr. JUDr. Miroslavom Brtkom.
Na základe uvedených skutočností žiadame, aby vydavateľ v súčinnosti s redakciou v čo
najkratšom čase zabezpečil zverejnenie ospravedlnenia v súlade s platnými pravidlami pre
povinnosť zverejniť ospravedlnenie a opravu nepravdivo a nepresne zverejnených údajov.
Očakávame nápravu a Vaše vyjadrenie k uvedenej veci.
S pozdravom

Roman Hradecký,
predseda Spoločnosti Prometheus

Na vedomie:
Generálny riaditeľ Petit Press, a. s.: Alexej Fulmek,
Slovenský syndikát novinárov Bratislava, Peter Kubínyi, predseda
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