
Rada 
  

§ 8 
Pôsobnosť rady 

 
 (1) Rada je orgánom dohľadu, ktorý 
a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a 
plnenie úloh, ktoré Rozhlasu a televízii 
Slovenska vyplývajú z osobitných 
predpisov,17) 
  
b) dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a 
účelnosť nakladania s verejnými 
prostriedkami Rozhlasu a televízie 
Slovenska a plní úlohy kolektívneho 
orgánu pri nakladaní s majetkom Rozhlasu 
a televízie Slovenska podľa osobitného 
predpisu,18) 
  
c) určuje odmenu generálnemu riaditeľovi 
podľa § 16 ods. 7, podmienky a spôsob 
vyplatenia odmeny upravuje štatút rady, 
  
d) predkladá príslušnému výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky (ďalej len 
"národná rada") podnet na podanie návrhu 
na odvolanie generálneho riaditeľa podľa § 
18 ods. 4, 
  
e) určuje odmenu zástupcom generálneho 
riaditeľa za výkon funkcie generálneho 
riaditeľa podľa § 15 ods. 2, 
  
f) schvaľuje štatút Rozhlasu a televízie 
Slovenska, organizačný poriadok Rozhlasu 
a televízie Slovenska, štatút programových 
pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu 
a televízie Slovenska podľa § 4 ods. 2 a 
podmienky poskytovania archívnych 
dokumentov podľa § 4 ods. 3, 
  
g) prerokúva Koncepciu riadenia a rozvoja 
Rozhlasu a televízie Slovenska a jej 
programovej služby s dôrazom na verejný 
záujem predloženú generálnym riaditeľom 
podľa § 15 ods. 3 písm. a) a zaujíma k nej 
stanovisko, 
  
h) prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu 
Rozhlasu a televízie Slovenska19) na 

príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho 
záväzných ukazovateľov, účtovnú 
závierku, ako aj návrh na tvorbu a použitie 
rezervného fondu, 
  
i) prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, 
cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v 
oblasti rozhlasového vysielania a návrh 
zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení 
služieb verejnosti v oblasti televízneho 
vysielania (ďalej len "zmluva so štátom") a 
návrh dodatku k zmluve so štátom na 
príslušný kalendárny rok, ktorý je totožný s 
rozpočtovým rokom, a zaujíma k nim 
stanovisko, 
  
j) prerokúva výročnú správu o činnosti 
Rozhlasu a televízie Slovenska predloženú 
generálnym riaditeľom podľa § 15 ods. 3 
písm. f), správu generálneho riaditeľa 
podľa § 15 ods. 3 písm. g) a informáciu 
generálneho riaditeľa o zámere vstúpiť do 
zmluvného záväzku podľa § 15 ods. 3 
písm. h) a zaujíma k nim stanovisko, 
  
k) prerokúva právoplatné rozhodnutia 
Rady pre vysielanie a retransmisiu o 
uložení sankcie za porušenie povinností 
uložených osobitnými predpismi,17) 
  
l) schvaľuje návrhy na podnikateľské 
zámery podľa § 6 ods.1 a 2 vrátane 
návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo 
ukončenia a návrhy na združovanie 
prostriedkov podľa § 19 ods. 9 vrátane 
návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo 
ukončenia, 
  
m) schvaľuje návrh generálneho riaditeľa 
na prevod vlastníctva prebytočnej 
nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, 
ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 
20 000 eur a zostatková hodnota vedená v 
účtovníctve podľa osobitného predpisu20) 
je vyššia ako 10 000 eur, nájom 
nehnuteľnosti na čas dlhší ako jeden rok 
alebo na neurčitý čas a zabezpečenie 
záväzku zriadením záložného práva21) 
alebo zabezpečením záväzku prevodom 
zabezpečovacieho práva22) k 



nehnuteľnosti, 
  
n) navrhuje kandidátov na členov dozornej 
rady obchodnej spoločnosti, ktorá je 
vyberateľom úhrady za služby verejnosti v 
oblasti vysielania poskytované Rozhlasom 
a televíziou Slovenska podľa osobitného 
predpisu,23) a navrhuje kandidátov na 
členov dozorného orgánu inej obchodnej 
spoločnosti podľa § 6 ods. 2, ak sa v nich 
dozorný orgán zriaďuje, 
  
o) prerokúva a vybavuje rade adresované 
sťažnosti a iné podnety na činnosť 
Rozhlasu a televízie Slovenska a jej 
orgánov vo vzťahu k tomuto zákonu, 
  
p) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu 
generálneho riaditeľa podľa osobitného 
predpisu.24) 
  
 (2) Rada je povinná predložiť 
príslušnému výboru národnej rady 
každoročne do 31. mája správu o jej 
činnosti a spolu so svojím stanoviskom aj 
výročnú správu o činnosti Rozhlasu a 
televízie Slovenska v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. 
  
 (3) Členovia rady sú pri svojej 
činnosti oprávnení nahliadať do všetkých 
účtovných, ekonomických, finančných a 
iných dokladov a právnych dokumentov 
súvisiacich s hospodárením Rozhlasu a 
televízie Slovenska a s nakladaním s 
majetkom a finančnými prostriedkami 
Rozhlasu a televízie Slovenska. 
  
 (4) Členovia rady sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti 
podľa odseku 3. Mlčanlivosť sa nevzťahuje 
na zistenia rady, ktoré sú dôvodom na 
podanie podnetu príslušnému výboru 
národnej rady na podanie návrhu na 
odvolanie generálneho riaditeľa podľa 
odseku 1 písm. d). 
  

§ 9 
Zloženie rady 

 
 (1) Rada má deväť členov. Členov 
rady volí a odvoláva národná rada 
nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov; členov rady volí z kandidátov 
na členov rady, ktorých jej navrhuje 
príslušný výbor národnej rady tak, aby v 
rade boli zastúpení: 
a) traja odborníci v oblasti rozhlasového 
vysielania, 
  
b) traja odborníci v oblasti televízneho 
vysielania, 
  
c) dvaja odborníci v oblasti ekonómie a 
  
d) jeden odborník v oblasti práva. 
  
 (2) Za odborníka sa považuje 
fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť 
rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej 
praxe v požadovanej oblasti. Riadiaca prax 
podľa prvej vety sa nevyžaduje u 
odborníka v oblasti práva. 
  
 (3) Návrhy kandidátov na členov 
rady predkladajú príslušnému výboru 
národnej rady právnické osoby podľa 
osobitného predpisu25) pôsobiace v oblasti 
audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, 
práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, 
rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, 
ľudských práv a životného prostredia, 
ochrany zdravia, reprezentujúce alebo 
zastupujúce záujmy národnostných menšín 
alebo etnických skupín, iných menšín 
alebo registrované cirkvi a náboženské 
spoločnosti.26) Výzvu na predkladanie 
návrhov kandidátov na členov rady 
zverejňuje príslušný výbor národnej rady 
prostredníctvom vysielania Rozhlasu a 
televízie Slovenska, na webovom sídle 
Rozhlasu a televízie Slovenska, na 
webovom sídle národnej rady a najmenej v 
jednom denníku celoštátnej periodickej 
tlače. 
  

§ 10 
Členstvo v rade 



 
 (1) Za člena rady možno zvoliť 
občana Slovenskej republiky, ktorý má 
spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu a je bezúhonný. 
  
 (2) Za bezúhonného sa na účely 
tohto zákona považuje ten, kto nebol 
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 
čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon 
trestu odňatia slobody nebol podmienečne 
odložený; bezúhonnosť sa preukazuje 
výpisom z registra trestov nie starším ako 
tri mesiace. 
  
 (3) Funkcia člena rady je 
nezlučiteľná s funkciou 
a) prezidenta Slovenskej republiky, 
  
b) poslanca národnej rady, 
  
c) člena vlády Slovenskej republiky, 
  
d) štátneho tajomníka, 
  
e) vedúceho služobného úradu 
ministerstva, 
  
f) predsedu, vedúceho alebo riaditeľa 
ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy, 
  
g) člena Rady pre vysielanie a 
retransmisiu,27) 
  
h) člena rady Audiovizuálneho fondu,28) 
  
i) v orgánoch štátnej správy, 
  
j) v orgánoch územnej samosprávy, 
  
k) prokurátora, 
  
l) sudcu, 
  
m) sudcu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky. 
  
 (4) Funkcia člena rady je 
nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom 

alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu 
a televízii Slovenska. Toto obmedzenie sa 
vzťahuje aj na člena rady, ktorého blízka 
osoba29) je v riadiacej funkcii Rozhlasu a 
televízie Slovenska. 
  
 (5) Člen rady nesmie vykonávať 
funkciu v politickej strane alebo 
politickom hnutí, nesmie byť v 
pracovnoprávnom vzťahu s politickou 
stranou alebo politickým hnutím, 
vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich 
prospech. 
  
 (6) Člen rady nesmie byť 
vysielateľom programovej služby alebo 
prevádzkovateľom retransmisie,30) 
štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, 
kontrolného orgánu, dozorného orgánu 
alebo zamestnancom týchto osôb, ani v 
tejto oblasti podnikať; toto obmedzenie sa 
vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady s 
výnimkou zamestnancov týchto osôb. Člen 
rady nesmie byť vydavateľom periodickej 
tlače,31) prevádzkovateľom tlačovej 
agentúry, štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu, riadiaceho 
orgánu, kontrolného orgánu alebo 
dozorného orgánu takých osôb, byť 
majiteľom, spolumajiteľom ani 
štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, 
kontrolného orgánu alebo dozorného 
orgánu osoby, ktorá poskytuje služby 
súvisiace s výrobou programov, s 
mediálnou komerčnou komunikáciou, 
technickým zabezpečením vysielania 
programovej služby a prevádzkovania 
retransmisie, s výrobou alebo distribúciou 
audiovizuálnych diel, zvukových 
záznamov alebo zvukovo-obrazových 
záznamov. 
  
 (7) Člen rady je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť predsedovi 
rady každú zmenu skutočností podľa 
odsekov 1 až 6. Predseda rady je povinný 
zmenu skutočností podľa predchádzajúcej 
vety bezodkladne oznámiť predsedovi 



národnej rady. 
  
 (8) Pri výkone svojej funkcie je 
člen rady povinný konať nestranne a 
zdržať sa konania, ktorým by sa 
uprednostnil osobný záujem pred verejným 
záujmom. Členstvo v rade je 
nezastupiteľné. 
  

§ 11 
Funkčné obdobie člena rady 

 
 (1) Funkčné obdobie člena rady je 
šesť rokov. Člena rady možno zvoliť 
opätovne, najviac však na dve po sebe 
nasledujúce funkčné obdobia. 
  
 (2) Každé dva roky sa obmieňa 
jedna tretina členov rady. 
  
 (3) Ak sa skončí výkon funkcie 
všetkých členov rady, noví členovia rady si 
na prvom zasadnutí, po zvolení všetkých 
členov rady, žrebom určia troch členov 
rady, ktorých funkčné obdobie je dva roky, 
a troch členov rady, ktorých funkčné 
obdobie je štyri roky. 
  
 (4) Ak sa členstvo v rade skončí 
pred uplynutím funkčného obdobia z 
dôvodov podľa § 12 ods. 1 písm. b), c) a 
e), nový člen rady je zvolený na zvyšok 
funkčného obdobia toho člena rady, 
ktorého vo funkcii nahradil. 
  
 (5) Funkčné obdobie člena rady 
začína plynúť odo dňa nasledujúceho po 
skončení výkonu funkcie člena rady, na 
miesto ktorého bol zvolený, najskôr však 
odo dňa jeho zvolenia. 
  

§ 12 
Skončenie výkonu funkcie člena rady 

 
 (1) Výkon funkcie člena rady sa 
skončí 
a) uplynutím funkčného obdobia člena 
rady podľa § 11 ods. 1, 3 a 4, 
  
b) vzdaním sa funkcie člena rady; členstvo 

zaniká dňom doručenia oznámenia o 
vzdaní sa funkcie predsedovi rady; 
členstvo predsedu rady zaniká dňom 
doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie 
predsedovi národnej rady, 
  
c) odvolaním člena rady z funkcie, 
  
d) odvolaním všetkých členov rady alebo 
  
e) smrťou člena rady. 
  
 (2) Národná rada člena rady odvolá, 
ak 
a) vykonáva funkciu alebo činnosť 
nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 
10 ods. 3 až 6, 
  
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný 
trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom 
výkon trestu odňatia slobody nebol 
podmienečne odložený, 
  
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti 
na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na 
právne úkony bola právoplatne 
obmedzená, alebo 
  
d) nevykonáva funkciu člena rady 
najmenej tri po sebe nasledujúce 
kalendárne mesiace. 
  
 (3) Ak nastali skutočnosti podľa 
odseku 1 písm. b) a e) alebo skutočnosti 
podľa odseku 2, predseda rady je povinný 
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť 
predsedovi národnej rady. 
  
 (4) Ak sa členovi rady skončí 
funkčné obdobie podľa odseku 1 písm. a), 
národná rada je povinná vykonať všetky 
potrebné opatrenia na to, aby 15 dní pred 
skončením funkčného obdobia bol zvolený 
nový člen rady. 
  
 (5) Ak nastanú skutočnosti podľa 
odseku 1 písm. b) a e), predseda národnej 
rady zaradí voľbu nového člena rady na 
najbližšiu schôdzu národnej rady odo dňa 
doručenia oznámenia podľa odseku 3, a ak 



to nie je možné, zaradí voľbu nového člena 
rady na schôdzu nasledujúcu po najbližšej 
schôdzi národnej rady. 
  
 (6) Predseda národnej rady zaradí 
rokovanie o odvolaní člena rady podľa 
odseku 2 na najbližšiu schôdzu národnej 
rady. Ak národná rada rozhodne o odvolaní 
člena rady, predseda národnej rady zaradí 
voľbu nového člena rady na najbližšiu 
schôdzu národnej rady od rozhodnutia o 
odvolaní, a ak to nie je možné, zaradí 
voľbu nového člena rady na schôdzu 
nasledujúcu po najbližšej schôdzi národnej 
rady. 
  
 (7) Národná rada odvolá všetkých 
členov rady, ak 
a) svojím uznesením dvakrát v priebehu 
šiestich mesiacov konštatuje, že rada 
neplní povinnosti ustanovené týmto 
zákonom, alebo 
  
b) svojím hlasovaním nerozhodla o 
odvolaní generálneho riaditeľa z dôvodu 
podľa § 18 ods. 4 písm. f). 
  
 (8) Ak boli odvolaní všetci členovia 
rady podľa odseku 7, na voľbu nových 
členov rady sa primerane vzťahuje druhá 
veta odseku 6. 
  

§ 13 
Náležitosti spojené s členstvom v rade 

 
 (1) Výkon funkcie člena rady sa 
považuje za iný úkon vo všeobecnom 
záujme.32) 
  
 (2) Člen rady má nárok na úhradu 
výdavkov spojených s výkonom tejto 
funkcie podľa osobitného predpisu.33) 
  
 (3) Členovi rady patrí za výkon 
tejto funkcie mesačná odmena vo výške 
priemernej mesačnej nominálnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 
republiky zverejnenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za predchádzajúci 
kalendárny rok. 

  
 (4) Za výkon funkcie predsedu rady 
patrí funkčný príplatok v sume jednej 
polovice odmeny podľa odseku 3. 
  
 (5) Za výkon funkcie podpredsedu 
rady patrí funkčný príplatok v sume jednej 
tretiny odmeny podľa odseku 3. 
  
 (6) Úlohy spojené s organizačným, 
personálnym, administratívnym a 
technickým zabezpečením činnosti rady 
vykonáva tajomník rady. 
  

§ 14 
Rokovanie rady 

 
 (1) Po skončení výkonu funkcie 
všetkých členov rady zvoláva prvé 
zasadnutie nových členov rady predseda 
národnej rady, ktorý zároveň určí člena 
rady, ktorý bude rokovania riadiť až do 
zvolenia predsedu rady. Predseda národnej 
rady zvolá prvé zasadnutie rady najneskôr 
do 30 dní od zvolenia najmenej šiestich 
nových členov rady. Na prvom zasadnutí 
po zvolení všetkých členov rady si rada 
zvolí svojho predsedu a podpredsedu. 
  
 (2) Rada je schopná uznášať sa, ak 
je na rokovaní prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých jej členov. 
  
 (3) Uznesenie rady je prijaté, ak zaň 
hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých 
členov rady, ak tento zákon neustanovuje 
inak. 
  
 (4) Rada v tajnom hlasovaní 
dvojtretinovou väčšinou všetkých členov 
rady 
a) volí predsedu rady a podpredsedu rady 
na funkčné obdobie dvoch rokov, 
  
b) odvoláva predsedu rady a podpredsedu 
rady, 
  
c) rozhoduje o predložení podnetu 
príslušnému výboru národnej rady na 
podanie návrhu na odvolanie generálneho 



riaditeľa v súlade s § 18 ods. 4. 
  
 (5) Rokovanie rady zvoláva 
predseda rady najmenej 12-krát za 
kalendárny rok podľa vopred schváleného 
plánu zasadnutí. Predsedu rady v čase jeho 
neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho 
práv a povinností podpredseda rady. 
Rokovanie rady riadi predseda rady alebo 
podpredseda rady. Predseda rady zvolá 
mimoriadne rokovanie rady do troch 
pracovných dní vždy, ak o to písomne 
požiadajú najmenej traja členovia rady. 
  
 (6) Rokovania rady sú verejné. Ak 
rada rokuje o skutočnostiach, ktoré 
podliehajú ochrane údajov podľa 
osobitných predpisov,34) rada je povinná 
zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto 
údajov. 
  
 (7) Z každého rokovania rady sa 
vyhotovuje zápis. Prijaté uznesenia musia 
byť zverejnené do 24 hodín odo dňa 
skončenia rokovania rady na webovom 
sídle Rozhlasu a televízie Slovenska a 
zápis z rokovania rady, obsahujúci aj radou 
zaujaté stanoviská, musí byť zverejnený na 
webovom sídle Rozhlasu a televízie 
Slovenska najneskôr do piatich pracovných 
dní od skončenia rokovania rady. 
Stanoviská rady podľa predchádzajúcej 
vety sa nezverejnia, ak by obsahovali 
skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane 
údajov podľa osobitných predpisov a rada 
je povinná zabezpečiť opatrenia na 
ochranu týchto údajov. 
  
 (8) Podrobnosti o činnosti rady 
upravuje štatút rady, ktorého súčasťou je aj 
rokovací poriadok rady. Štatút rady 
schvaľuje predseda národnej rady po 
oboznámení sa so stanoviskom príslušného 
výboru národnej rady k návrhu 
predloženému radou. 
 

 

 

17) Napríklad zákon č. 346/1990 Zb. v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 
564/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 46/1999 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 
Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 
303/2001 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 331/2003 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 333/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov. 
  
18) § 13 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z.z. o 
nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o 
Slovenskej lesníckej komore v znení 
zákona č. 464/2002 Z.z. 
  
19) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
  
20) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov. 
  
21) § 151a až 151g Občianskeho 
zákonníka. 
  
22) § 553 Občianskeho zákonníka. 
  
23) § 10 zákona č. 68/2008 Z.z. o úhrade 
za služby verejnosti poskytované 
Slovenskou televíziou a Slovenským 
rozhlasom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
  
24) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 
  
25) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o 
zmene Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 
  
26) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode 



náboženskej viery a postavení cirkví a 
náboženských spoločností v znení 
neskorších predpisov. 
  
27) § 7 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení 
zákona č. 498/2009 Z.z. 
  
28) § 5 zákona č. 516/2008 Z.z. o 
Audiovizuálnom fonde a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
  
29) § 116 Občianskeho zákonníka. 
  
30) § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v 
znení neskorších predpisov. 
  
31) § 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z.z. o 
periodickej tlači a agentúrnom 
spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (tlačový zákon). 
 
32) § 136 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce. 
  
33) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov. 
  
34) Napríklad § 17 až 20 Obchodného 
zákonníka, zákon č. 428/2002 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 
Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
 


