ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE RTVS

1. Poslanie Etickej komisie
Generálny riaditeľ, rešpektujúc hodnoty verejnoprávnosti a hlásiac sa k hodnotám a cieľom Európskej vysielacej únie
(EBU), zriaďuje etickú komisiu RTVS.
Poslaním etickej komisie je posilniť vieru verejnosti, že RTVS zodpovedne pristupuje k otázkam profesionálnej
(profesijnej) etiky a k jej dodržiavaniu všetkými zamestnancami a spolupracovníkmi RTVS.
Etická komisia je nezávislým poradným orgánom generálneho riaditeľa. Je ustanovená, aby pomáhala posudzovať
otázky, ktoré vyplynú z uplatňovania a dodržiavania Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS,
interných predpisov upravujúcich pravidlá etického správania sa pracovníkov a spolupracovníkov RTVS a Etického
kódexu novinára. Etická komisia je nezávislá aj v otázke, či predmet podnetu spadá pod jej právomoc.
Úlohou etickej komisie je posúdiť, či došlo alebo nedošlo k porušeniu etických princípov obsiahnutých v štatúte,
relevantných predpisoch alebo v kódexoch, prípadne zaujať stanovisko k otázkam, ktoré môžu ovplyvniť činnosti v nich
upravené alebo dôveryhodnosť RTVS. Etická komisia neposudzuje otázky vyplývajúce z nezávislého redakčného
systému, a to predovšetkým redigovania a editovania, nevytvára etické pravidlá.
2. Oblasť právomocí
Etická komisia skúma a vyjadruje sa k činnosti a skutkom týkajúcim sa rozhlasového alebo televízneho vysielania a
vzťahuje sa na činnosť všetkých pracovníkov a spolupracovníkov RTVS.
3. Zloženie Etickej komisie
Etická komisia má desať členov.
Členstvo vzniká dvoma spôsobmi:
a) vymenovaním do funkcie, na ktorú je viazané členstvo v etickej komisii (piati členovia);
b) vymenovaním generálnym riaditeľom (piati členovia).
Členmi, ktorých členstvo je viazané na pracovnú funkciu, sú:
a) riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky,
b) riaditeľ Sekcie športu;
c) riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa,
d) riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov;
e) vedúci Odboru právneho.
Generálny riaditeľ vymenuje za členov troch pracovníkov alebo spolupracovníkov RTVS s odbornými skúsenosťami
v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania. Jedného člena, ktorým bude zástupca z radov odborov a jedného
člena, ktorým bude právnik so seniorskými skúsenosťami z oblasti mediálneho práva.
Členovia etickej komisie volia spomedzi seba predsedu a administratívnu činnosť zabezpečuje tajomník, ktorý nie je
členom etickej komisie.
4. Zánik funkcie
Funkcia člena etickej komisie zaniká:
a) vzdaním sa,
b) ukončením pracovného pomeru,
c) odvolaním generálnym riaditeľom z funkcie člena alebo z pracovnej funkcie viazanej s členstvom, a to po
predchádzajúcom vyjadrení etickej komisie.

5. Zasadnutia Etickej komisie
Etická Komisia veci prerokováva na svojich zasadnutiach, ktoré sa konajú minimálne 4-krát ročne, prípadne po zvolaní
ktorýmkoľvek členom podľa potreby. Kvórum na prijatie uznesenia je sedem hlasov. Predseda vedie zasadnutia, v
prípade jeho neprítomnosti sa zúčastnení členovia dohodnú na inom predsedajúcom. Zo zasadnutia komisie sa spisuje
zápisnica, ktorú podpisujú predsedajúci a tajomník. Každý člen má právo na odpis zápisnice.
Z prerokovania veci sú vylúčení tí členovia, ktorí sú zaujatí vo vzťahu k veci alebo zainteresovaným osobám. Člen Etickej
komisie má právo na výhradu svedomia, pri jej uplatnení je z prerokovania veci vylúčený.
Všetci zúčastnení na práci Etickej komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvedeli v súvislosti
s výkonom funkcie. Mlčanlivosti ich zbavuje generálny riaditeľ.
O svojich záveroch a uzneseniach informuje Etická komisia generálneho riaditeľa a ten rozhoduje o ich zverejnení.
Prehlasovaný člen má právo na votum separatum.
Etická komisia môže začať konať vo veci:
a) na základe písomného podnetu, ktorý je oprávnený podať ktokoľvek; podnet sa doručuje na sekretariát
generálneho riaditeľa;
b) na základe žiadosti generálneho riaditeľa o stanovisko buď k existujúcej veci, alebo k pripravovaným
zámerom;
c) na základe žiadosti Rady RTVS smerovanej generálnemu riaditeľovi o zaujatie stanoviska Etickou komisiou.
6. Konanie pred Etickou komisiou
Dňom doručenia podnetu alebo žiadosti začína plynúť Etickej komisii 30-dňová lehota na ich vybavenie. Generálny
riaditeľ môže túto lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť. O opodstatnenosti, neopodstatnenosti alebo o prípadných
odporúčaniach rozhoduje Etická komisia formou uznesenia.
Ak Etická komisia dospeje k záveru, že podnet nespadá do jej právomoci a existuje iný orgán RTVS s právomocou tento
podnet posúdiť a rozhodnúť o ňom, postúpi vec na posúdenie jemu.
7. Právo na informácie a povinnosť súčinnosti
Etická komisia má právo zisťovať od zamestnancov a spolupracovníkov RTVS informácie týkajúce sa preverovaných
skutočností, rovnako sa i oboznamovať s inými hmotne zachytenými informáciami. Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť
súčinnosť. Porušenie povinnosti súčinnosti zamestnancami sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny a
spolupracovníkmi za konanie v rozpore s dobrými mravmi.
8. Aplikácia predpisov
Pri posudzovaní prípadov Etická komisia aplikuje Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, Etický
kódex novinára a interné predpisy upravujúce pravidlá etického správania sa pracovníkov a spolupracovníkov RTVS a
pri ich interpretácii postupuje v súlade so zásadami spravodlivosti a morálky.
9. Platnosť a účinnosť
Štatút nadobúda platnosť v deň podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia.
10. Derogačná klauzula
Dňom účinnosti tohto Štatútu Etickej komisie sa ruší IP 38/2017 Štatút Etickej komisie.
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