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MÉDIÁ A KORUPCIA
Prípadové štúdie
MÉDIÁ A PRÍPAD MOKYS KONTROVERZNÉ VYZBROJOVANIE
ARMÁDY POD ZÁŠTITOU
SLOVENSKÉHO MINISTERSTVA
OBRANY
Táto prípadová štúdia skúma mediálne pokrytie
kontroverzného a predraženého tendra na obstaranie
výzbroje slovenským ministerstvom obrany (Projekt bol
zameraný na upgrade analógových komunikačných
technológií na digitálne technológie). Prípad sa tiahol
počas jedného desaťročia. Premiérka Iveta Radičová
označila v roku 2012 tento prípad King Kongom
slovenských korupčných káuz (s odkazom na notorický
známy korupčný škandál Gorila - je to teda prípad, ktorý
je z jej pohľadu väčší než Gorila a ešte viac šokujúci.

Je zarážajúce, že prípad je laickej i odbornej
(nevojenskej) verejnosti takmer úplne neznámy. Médiá
počas desaťročia trvania kauzy informovali o celom
procese a jednotlivých kauzách sporadicky. Zopár
ojedinelých pokusov a investigatívne spravodajstvo
nebolo schopných vytvoriť dostatočné povedomie
o prípade a vytvoriť dostatočný tlak na to, aby sa kauza
dôkladne
prešetrila
a doviedla
do právnej
zodpovednosti.
Štúdia sa na základe zistených
skutočností zaoberá i príčinami nezáujmu verejnosti a
neúspechu médií informovať o tomto prípade so snahou
o vyvolanie veľkého morálneho rozhorčenia.

POHĽAD NA GLANCE HOUSE
Prípadová štúdia ukazuje na príklad, ako médiá na
Slovensku nechtiac nahrádzajú orgány na vymožiteľnosť
práva pri odhaľovaní prečinov, poukazujúc na ich
aktérov a robiac nátlak na právny postih niektorých
páchateľov, alebo aspoň na ich odsúdenie verejnou
mienkou. Tento špecifický prípad sa dotýka nejasného
prevodu
majetku,
umožneného
protizákonnou
intervenciou vysoko postaveného predstaviteľa štátnych
právnych orgánov – úradujúceho zástupcu generálneho
prokurátora. V tomto prípade si však médiá odviedli
svoju prácu dobre, prípad sa stal široko známym na
verejnosti a každý mal aspoň možnosť urobiť si naň
vlastný názor.

Bývalý minister obrany Ľ. Galko otvorene vyjadril svoj
názor, že tento prípad bol zmanipulovaný ešte v roku
2005 počas procesu obstarávania. Prípad sa dotýka
predstaviteľov celého politického spektra, zahŕňa
viaceré domáce, ale i zahraničné firmy, ktoré boli
súčasťou mnohých doložených prípadov podplácania.
Napriek viacerým pokusom o prešetrenie a potrestanie
vinníkov jednotlivých káuz doposiaľ nebol v prípade
zobraný nikto na zodpovednosť. Projekt MOKYS bol
napokon zrealizovaný za desatinu pôvodnej ceny
a napriek tomu získal ocenenia na medzinárodných
súťažiach.
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