STANOVISKO RADY RTVSK UZNESENIU VÝBORU NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE KULTÚRU A MÉDIÁ

Jednou z najdôležitejších podmienok naplnenia verejnoprávneho vysielania je
možnosť pôsobiť nezávisle a bez zásahov či už zo strany politických elít alebo
finančných záujmových zoskupení. Tendencia k posilňovaniu programovej a politickej
nezávislosti verejnoprávneho vysielateľa je v európskom priestore dominantná.
Nezávislosť RTVS je vymedzená v Zákone č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RTVS“), ktorý
vo svojom § 2 ods.1 definuje RTVS ako nezávislú inštitúciu poskytujúcu službu
verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Nezávislosť RTVS je
vyjadrená aj v § 4 ods. 1 Zákona o RTVS, v zmysle ktorého RTVS vykonáva svoju
činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
Rada RTVS je v zmysle § 8 ods.1 Zákona o RTVS orgánom dohľadu, ktorý
okrem iného dohliada na dodržiavanie Zákona o RTVS a plnenie úloh, ktoré RTVS
vyplývajú z osobitných predpisov. Kompetencie a povinnosti Rady RTVS sú okrem
Zákona o RTVS vymedzené aj v Štatúte Rady RTVS.
V zmysle § 8 ods. 2 Zákona o RTVS v spojení s čl.3 ods. 3 písm. a Štatútu Rady
RTVS jednou zo základných povinností Rady RTVS je každoročne do 31.5. predkladať
príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o svojej činnosti
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Správa o činnosti Rady RTVS je následne
predmetom prerokovania zo strany Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
kultúru a médiá, ktorého členovia sú v prípade pochybností o riadnom plnení úloh
Radou RTVS oprávnení klásť otázky a požadovať vysvetlenia od predsedu Rady
RTVS. Pokiaľ Výbor Národnej rady Slovenskej republiky nemá výhrady voči správe
o činnosti Rady RTVS za príslušné obdobie, uznesením vezme správu o činnosti Rady
RTVS na vedomie.
Rada RTVS sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým a nepodloženým
tvrdeniam, ktoré odzneli na jej adresu a na základe ktorých došlo k prijatiu uznesenia
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zo dňa 12.5.2020.
V predmetnom uznesení sa konštatuje, že Rada RTVS si neplní svoju zákonom
stanovenú úlohu. Rada RTVS má za to, že vždy konala v súlade a v rozsahu
kompetencií určených všeobecne záväznými právnymi predpismi a nekoná nad rámec
zákona, a už vôbec nie v rozpore so zákonom. Rada RTVS si dôsledne plní všetky
povinnosti vymedzené v § 8 Zákona o RTVS, o čom svedčí okrem iného aj to, že
správy o činnosti Rady RTVS vzal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
kultúru a médiá na vedomie bez pripomienok a počas diskusie pri ich predkladaní
nepoukázal na žiadne nedodržiavanie zákonných povinností zo strany Rady RTVS.
Pokiaľ ide o výhrady voči dohľadu na efektívnosť a hospodárnosť vynakladania
verejných prostriedkov, Rada RTVS má za to, že z jej strany nedošlo k žiadnemu
pochybeniu pri plnení povinností vymedzených Zákonom o RTVS.
Rada RTVS v zmysle § 8 ods.1 písm. h Zákona o RTVS prerokúva a schvaľuje
návrh rozpočtu RTVS na príslušný rozpočtový rok, účtovnú závierku RTVS za

príslušný rok, ako aj návrh na tvorbu a použitie rezervného fondu. Za ostatné roky
nedošlo k nedodržaniu schváleného rozpočtu. Rada RTVS nemá kompetenciu
schvaľovať ani inak zasahovať do zmluvných vzťahov súvisiacich s výrobou
jednotlivých programov RTVS. Oprávnenosť výdavkov vynaložených v súvislosti
s výrobou jednotlivých programov sú oprávnené posudzovať na to určené kontrolné
orgány, predovšetkým orgány interného, resp. externého auditu. Za ostatné roky bolo
hospodárenie RTVS predmetom niekoľkých auditov či už zo strany Národného
kontrolného úradu alebo zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky. Rada
RTVS však nemá vedomosť o tom, že by vykonaným auditom došlo k zisteniu
porušenia princípu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami,
resp. že by bolo zistené neoprávnené nakladanie s verejnými prostriedkami zo strany
RTVS. Navyše Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky každoročne vykonáva audit
v súvislosti s vyúčtovaní prostriedkov zo Zmluvy so štátom uzatváranej v zmysle § 21
Zákona o RTVS, no ani v rámci uvedených auditov vykonaných v predchádzajúcich
obdobiach nedošlo k spochybneniu oprávnenosti vynaložených prostrierdkov.
V prípade, že existujú pochybnosti o zákonnosti hospodárenia v RTVS aj
napriek tomu, že doposiaľ neboli zistené žiadne pochybenia pri nakladaní s verejnými
prostriedkami, všeobecne záväzné právne predpisy nevylučujú možnosť podať podnet
na výkon finančnej kontroly, resp. auditu. V súčasnej dobe sú však relevantné
doterajšie zistenia vykonaných finančných kontrol a auditov, ktoré nekonštatovali
žiadne pochybenia pri hospodárení RTVS.
Rada RTVS zásadne odmieta konštatovanie uvedené v čl. 16 uznesenia
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá v zmysle ktorého „
Rada RTVS si neplní povinnosti ustanovené Zákonom o RTVS...“. Predmetné tvrdenie
sa neopiera o žiadne verifikované skutočnosti a nie je podložené žiadnymi
konkrétnymi dôvodmi.
Rada RTVS odmieta takúto ničím nepodloženú kritiku činnosti Rady RTVS.
Akékoľvek tvrdenia o údajných pochybeniach Rady RTVS pri plnení zákonných
povinností je potrebné podložiť relevantnými dôvodmi, resp. dôkazmi. V opačnom
prípade možno tvrdenia o údajných pochybeniach Rady RTVS považovať za pokus
o zasahovanie do činnosti Rady RTVS, ktorá nemá oporu v zákone, a ktoré je
v rozpore s princípmi verejnoprávneho vysielania.
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