
Zápis č. 5/3/2023 z riadneho rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 
1. marca 2023 so začiatkom o 10,00 h. 

 

Prítomní členovia Rady RTVS: Ján Balaščák, Tomáš Caban, Igor Gallo, Jozef Chudík, 

Jarmila Mikušová, Ján Uličiansky 
Hostia:  
Ľuboš Machaj – generálny riaditeľ RTVS 
Matúš Miklošík – riaditeľ Sekcie GR RTVS 
Anna Sámelová – riaditeľka Sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS 
Daniela Vašinová –riaditeľka Sekcie ekonomiky RTVS 
Vincent Štofaník – riaditeľ Sekcie programových služieb STV 
Ľuboš Černák – riaditeľ Sekcie programových služieb SRo 
Miesto konania: Zasadačka GR RTVS, 6. posch., Mýtna 1, Bratislava 
 
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania 
Rokovanie zvolal a viedol predseda rady I. Gallo. Na začiatku rokovania privítal všetkých 
prítomných. Skonštatoval, že je prítomných 6 členov rady a rada je schopná uznášať sa. 
Informoval, že rada aktuálne pôsobí v 6 člennom zložení, lebo NR SR stále nezvolila nových 
členov.  
Na rokovaní privítal GR RTVS aj členov manažmentu RTVS. 
Navrhol doplniť ako bod č. 5 Informáciu o vysielaní RTVS v súvislosti s 1. výročím vojny na 
Ukrajine, ktorú vyžiadal od manažmentu. Ako bod č. 10 navrhol doplniť Odvolanie voči 
rozhodnutiu RTVS v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
keďže boli doručené dve odvolania zo strany RTVS. 
Informoval, že manažment RTVS poslal žiadosť, aby sa bod týkajúci sa plnenia povinností 
vyplývajúcich z mediálneho zákona prerokoval až po príchode V. Rumana na rokovanie 
a ten sa vie zúčastniť rokovania až od 12:00 h.  
Členovia rady vyslovili všeobecný súhlas s týmito návrhmi. 
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 53/2023: 
Rada RTVS schvaľuje program rokovania v nasledujúcom znení: 

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.  
2. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS 
3. Informácia o zmene spôsobu financovania RTVS (spravodajca DK) 
4. Informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s 5. výročím vraždy J. Kuciaka a M. 

Kušnírovej (spravodajcovia J. Chudík a J. Uličiansky) 
5. Informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s 1. výročím vojny na Ukrajine  
6. Aktualizovaná Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu 

RTVS za IV. štvrťrok 2022 (spravodajca DK) 
7. Vyhodnotenie plnenia povinností zo strany RTVS vyplývajúcich zo zákona č. 

264/2022 Z. z. o mediálnych službách (spravodajca DK) 
8. Aktualizované vyhodnotenie vysielania programovej služby :Šport za rok 2022 

a aktualizovaná koncepcia ďalšieho rozvoja tejto programovej služby (spravodajca I. 
Gallo) 

9. Komplexná správa o činnosti a vysielaní Rádia_FM a vyhodnotenie vysielania tejto 
programovej služby za rok 2022 (spravodajca J. Balaščák) 

10. Odvolanie voči rozhodnutiu RTVS v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (spravodajca T. Caban) 

11. Sťažnosti a podnety 
12. Rôzne 

 
Za: 6 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Chudík, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
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2. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS 
I. Gallo informoval, že včera sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie VKM, ktoré bolo zvolané 
s bodom „Verbálne ataky voči novinárom a ochrana novinárov“. Zo strany VKM išlo o reakciu 
na udalosti, ktoré sa začali piatkovým prednahrávaním relácie Sobotné dialógy. RTVS  
informovala o množstve výhražných mailov, ktoré začali chodiť moderátorke Sobotných 
dialógov Marte Jančkárovej a RTVS v tejto súvislosti podalo trestné oznámenie. Uviedol, že 
odsudzuje akékoľvek útoky na novinárov, ktoré by mohli ohroziť redakčnú nezávislosť 
redaktorov. Pripomenul, že rada už v minulosti uznesením vyslovila podporu tvorcom relácie 
O 5 minút 12.  
Ľ. Machaj informoval, že sa zúčastnil mimoriadneho rokovania VKM, diskusia bola spočiatku 
emotívna, ale potom sa prehupla do racionálnej debaty. To, čo sa udialo v piatok bolo podľa 
neho veľmi zložité, ale za tým, čo RTVS urobila a použila princíp prázdneho kresla si stojí. 
Vysvetľoval to aj na VKM, aj keď p. Blaha a opoziční politici s tým nesúhlasili, že takto by 
RTVS postupovala v prípade akejkoľvek politickej strany. Bol prekvapený masívnou 
podporou, ktorá prišla p. Jančkárovej a aj RTVS. Informoval, že RTVS zriadil aj mail, na ktorý 
sa môžu redaktori a moderátori RTVS obrátiť v takýchto prípadoch. 
I. Gallo navrhol, aby sa teraz venovali len rovine vyhrážok a debatu o prázdnom kresle 
nechali na niektoré z ďalších rokovaní, keď bude mať rada podklady.  
A. Sámelová odcitovala dva maily, ktoré prišli p. Jančkárovej. Uviedla, že po konzultácii 
s právnym odborom sa obrátili na generálnu prokuratúru a je presvedčená, že aj publicita 
môže momentálne chrániť M. Jančkárovú. 
I. Gallo skonštatoval, že schvaľuje akékoľvek kroky, ktoré môžu chrániť novinárov z RTVS.  
I. Gallo po drobnej konzultácii s členmi rady predložil návrh na uznesenie a dal o ňom 
hlasovať: 
Uznesenie č. 54/2023: 
Rada RTVS: 

a) ostro odsudzuje akékoľvek nenávistné prejavy adresované novinárom a odmieta 
akýkoľvek nátlak, ktorý by mohol ohroziť redakčnú nezávislosť a slobodu tvorcov 
spravodajských a publicistických relácií RTVS, 

b) vyjadruje plnú podporu tímu tvorcov podieľajúcich sa na príprave spravodajských 
a publicistických relácií RTVS, 

c) žiada predstaviteľov politických strán v rámci celého politického spektra, aby sa 
zdržali akýchkoľvek verbálnych útokov voči predstaviteľom a pracovníkom RTVS v 
súvislosti s výkonom ich profesie. 

 
 
Za: 6 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Chudík, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
I. Gallo navrhol, aby sa prediskutovali ešte dve témy: informácia k projektovému tímu 
k predčasným voľbám a informácia, akým spôsobom bolo použitých 10 mil. €, ktoré prišli do 
RTVS koncom minulého roka. 
Ľ. Machaj informoval, že tento tím je poskladaný z pracovníkov, ktorí budú vstupovať do 
tohto procesu a šéfkou tímu je A. Sámelová. Musí sa ešte počkať, či bude termín 
predčasných volieb naozaj v septembri. K 10 mil. € uviedol, že polovica išla na valorizáciu 
a úpravu miezd. Plošná valorizácia bola 100 € a v niektorých prípadoch to bolo viac, najmä 
v regiónoch. Ďalej sa z týchto financií podporia niektoré programové projekty ako Pečie celé 
Slovensko, šport a podobne. Ďalej informoval o stretnutí so zástupcami zahraničných 
novinárskych obcí. Bolo to prospešné a bola k tomu aj tlačová správa.  
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3. Informácia o zmene spôsobu financovania RTVS (spravodajca DK) 
I. Gallo informoval, že k tomuto bodu pôvodne v spolupráci s Dozornou komisiou požiadal 
o dodanie písomných podkladov, ktoré mali obsahovať informácie napr.: o stave rokovaní 
s MK SR, potrebných legislatívnych krokoch v súvislosti so zrušením úhrad, aký bude dopad 
zrušenia úhrad na aktuálny rozpočet RTVS a množstvo ďalších. Po konzultácii s D. 
Vašinovou sa dohodli, že tieto podklady budú rade doručené na rokovanie 9.3. 
Ľ. Machaj uviedol, že rokovania s MK SR sú konštruktívne. Majú pripravené niektoré 
legislatívne návrhy, ktoré sú momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a mal 
by sa stihnúť termín tak, aby to bolo predložené na májovú schôdzu NR SR. 
D. Vašinová uviedla, že minimálna suma, kedy si RTVS vie plniť svoje povinnosti je 180 mil. 
€ a optimálna suma je 200 mil. €. MK SR si tieto sumy validovala a to považuje za dôležité. 
V súčasnej legislatíve je nárokovateľný príspevok 83 mil. € a zmluva so štátom. V tomto 
novom návrhu je tento príspevok vo výške, ktoré spomínala (180-200 mil. €) a je to 
odvodené od HDP. Predstavila kroky, ktoré RTVS vykoná pri zrušení koncesionárskych 
poplatkov od 1.7.2023. 
T. Caban za DK uviedol, že od včera beží medzirezortné pripomienkové konanie a tento 
zákon bude musieť byť v platnosti od 1.7.2023, čo je podľa neho trochu napäté.  
J. Mikušová uviedla, že na DK o tom diskutovali, aj o zrušení koncesionárskych poplatkov, 
o ukončení zmluvy so štátom, o výške príspevku a pod.  
I. Gallo sa spýtal D. Vašinovej, že do kedy bude platiť zmluva so štátom.  
D. Vašinová odpovedala, že do konca roka 2023. 
I. Gallo sa spýtal, či je dohodnuté s MK SR, že ak prídu nejaké zásadné pripomienky, či sa 
bude komunikovať s MK SR pri vyhodnocovaní pripomienok. 
D. Vašinová odpovedala, že je takáto dohoda s MK SR a spolupráca s MK SR je veľmi 
korektná a na vysokej úrovni.  
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 55/2023: 
Rada RTVS: 
1.  
a)  prerokovala a berie na vedomie informáciu o zrušení úhrad za služby verejnosti 
poskytované RTVS, tzv. koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023;  
b) konštatuje, že je potrebné urýchlene prijať ďalšie legislatívne opatrenia, ktoré vytvoria 
predpoklad na systémové financovanie RTVS. 
 
2. 
Rada RTVS konštatuje, že aktuálne platný rozpočet RTVS na rok 2023, schválený Radou 
RTVS dňa 19.12.2022 uznesením č. 262/2022 nie je v príjmovej časti, konkrétne v položke 
daňových príjmov v súlade s novelizovaným znením zákona o RTVS (v zmysle novely 
zákona o č. 59/2023 Z. z. ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov), pretože bol zostavený a schválený v legislatívnych podmienkach 
platných v danom čase. 
 
3.     
Rada RTVS žiada GR RTVS o: 
a)  sumarizáciu a predloženie dopadov nového nastavenia financovania RTVS v II. 

polroku 2023 na schválený rozpočet a činnosť RTVS; T: 15.4.2023 
b)  predloženie návrhu na zmenu rozpočtu RTVS na rok 2023, ktorý bude reflektovať 

aktuálny legislatívny stav; T: 15.4.2023 
c)  pravidelné informovanie ohľadom aktivít súvisiacich so zmenami financovania RTVS 

T: mesačne 
d)  v zmysle čl. 3 bod 12 Štatútu Rady RTVS žiada o dodanie písomnej informácie 

v zmysle žiadosti rady z 20.2.2023. 
 
4.  



Strana 4 z 11 
 

Rada RTVS žiada manažment RTVS, aby aktívne spolupracoval s MK SR ohľadom 
legislatívnych zmien týkajúcich sa nového nastavenia financovania RTVS. 
 
Za: 6 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Chudík, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

4. Informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s 5. výročím vraždy J. Kuciaka a M. 
Kušnírovej (spravodajcovia J. Chudík a J. Uličiansky) 

Ľ. Machaj zhrnul celé vysielanie počas tohto týždňa.  
V. Štofaník odprezentoval vysielanie za televíznu časť. 
Ľ. Černák odprezentoval vysielanie za rozhlasovú časť. 
A. Sámelová odprezentovala časť za spravodajstvo.  
A. Lovász uviedol vysielanie za národnostné vysielanie. 
M. Miklošík odprezentoval materiál za online vysielanie. 
 
J. Chudík prečítal spravodajské stanovisko k televíznej časti: 
„RTVS bola pripravená s programami k 5. výročiu smrti J. Kuciaka a jeho snúbenice, čo bolo 
už titulovo obsiahnuté v podkladoch jarnej vysielacej štruktúry. Relácie boli žánrovo rozdielne 
a vysielané na troch vysielacích okruhoch (okrem športu). RTVS si podržala svoju 
profesionálnu úroveň. Žiaľ RTVS  bola  súčasťou celospoločenskej  kampane tohto výročia. 
Táto kampaň bola z môjho pohľadu nenáležite veľká a výrazne spolitizovaná.  
Keďže nepoznáme pravého skutočného objednávateľa vraždy p. Kuciaka,  prepáčte, ale tým 
pádom nepoznáme ani skutočné pravé dôvody a motívy, ktoré viedli k jeho vražde. 
Predpokladá sa, že to mohla byť jeho investigatívna žurnalistika, ale aj nemusela a mohol 
ten dôvod byť iný a možno nesúvisel ani priamo s ním... To jednoducho dnes nikto nevie. 
Poznáme vykonávateľov. Poznáme obvinených sprostredkovateľov, ktorí ale navyše ešte nie 
sú právoplatne odsúdení. Je to ešte stále živý a nevyjasnený prípad vo vyšetrovacom 
procese. Neviem teda, či je dôvod na takú veľkú pozornosť, respektíve mediálnu kampaň 
akej sa nedostalo v nedávnej minulosti  takým osobnostiam ako Dubček, Štúr či Štefánik 
a oni pre Slovensko niečo urobili a aj znamenali.“ 
 
J. Uličiansky prečítal spravodajské stanovisko za rozhlasové vysielanie: 
„V optike toho, čo sa v týchto dňoch, či priam hodinách na slovenskej mediálnej scéne a na 
sociálnych sieťach deje, je hodnotenie nedávneho vysielania RTVS v súvislosti s piatym 
výročím vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej veľmi ťažké. 
Všetci, ktorí sa na spravodajstvách, rozhovoroch, komentároch či iných reláciách na Rádiu 
Slovensko, Rádiu Devín, Rádiu Regine, či v národnostnom vysielaní podieľali, to robili v úcte 
a v piete k zavraždeným mladým ľuďom. A samozrejme, s jasným posolstvom, že tragédia 
z Mače sa už nikdy viac nesmie zopakovať. 
Vieme, že ani po piatich rokoch od vraždy nebol nikto z jej objednávky obvinený. Možno aj 
práve preto sa mačovia, príslušníci a podporovatelia strany s pomýleným smerom ani dnes 
neváhajú vyhrážať novinárom a redaktorom, ktorí si poctivo robia svoju prácu spôsobom, 
ktorý sa v civilizovanom prostredí ani nedá doslovne citovať. „Pôjdeme vám po krku!“ 
Nuž, vďaka všetkým redaktorom RTVS za otvorené a objektívne informovanie tragédie spred 
piatich rokov. A veľa odvahy tým, ktorým, ako sme počuli, aj dnes ide o krk...“ 
 
Ľ. Machaj si nemyslí, že sa RTVS dostala do nejakého širšieho politického kontextu, zachytili 
len to, že táto udalosť vyvolala pohyb na politickej scéne. Myslí si, že to, že J. Kuciak bol 
zavraždený kvôli svojej práci už dokázané a ide už len o to, akú vinu na tom majú 3 
obžalovaní.  
J. Balaščák poďakoval RTVS za spôsob, akým túto tému pokryla. Myslí si, že vzhľadom na 
to, v akom stave je dnes spoločnosť, tak pripomínania tejto udalosti nebude nikdy dosť.  
J. Chudík vysvetlil, že aj on RTVS pochválil, len osobne sa mu zdá, že je toho veľa.  
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I. Gallo uviedol, že ho ako člena rady zaujíma len medializovaná udalosť, že určitá politická 
strana v rámci diskusie ponúkla svojho kandidáta, ktorého RTVS neprijala. Vraj malo ísť o p. 
Gašpara za stranu Smer. 
A. Sámelová povedala, že to preverí.  
I. Gallo predložil návrh na uznesenie od J. Uličianskeho a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 56/2023: 
Rada RTVS:  

a) prerokovala a berie na vedomie Informáciu o vysielaní RTVS v súvislosti s 5. výročím 
vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej, 

b) oceňuje vysokú profesionálnu úroveň vysielania RTVS v tejto súvislosti. 
 
Za: 6 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Chudík, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
5. Informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s 1. výročím vojny na Ukrajine 
V. Štofaník odprezentoval vysielanie za televíznu časť. 
Ľ. Černák odprezentoval vysielanie za rozhlasovú časť. 
A. Lovász uviedol vysielanie za národnostné vysielanie. 
A. Sámelová odprezentovala časť za spravodajstvo.  
M. Miklošík odprezentoval materiál za online vysielanie. 
J. Uličiansky prečítal spravodajské stanovisko: 
Prvé výročie ničivej vojny na Ukrajine si RTVS pripomenula na všetkých  programových 
službách rozhlasu i televízie. Predložený materiál podrobne a prehľadne mapuje všetko, čo 
bolo odvysielané od 20. do 24. februára, preto sa nebudem venovať jednotlivým reláciám a 
programom, ale v súhrnom komentári sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na ich príprave 
podieľali. 
Prinášať informácie o priebehu bojov, stratách na životoch vojakov i civilného obyvateľstva, 
popisovať pribúdajúce zničené obytné budovy či dôležité časti ukrajinskej infraštruktúry, 
určite nie je ľahké. Rovnako ako popisovať príbehy jednotlivcov, ktorí ostali žiť vo vojnou 
postihnutej krajine i tých, ktorí boli nútení ju opustiť a hľadať si dočasné domovy inde. 
Mozaika programov k prvému výročiu tohto tragického vojnového konfliktu bola vyskladaná 
z retrospektívnych návratov k informáciám z konca februára 2022, kedy sa vojna začala 
i z aktuálneho spravodajstva súčasných dní. 
Pozornosti neunikli ani programy umeleckého charakteru, ktoré prinášali pohľady na tvorbu 
ukrajinských umelcov z oblasti literatúry, výtvarného umenia a hudby. Priame prenosy 
z manifestácií či koncertov, ktoré boli usporiadané pri príležitosti tohto smutného prvého 
výročia nechýbali v rozhlasovom vysielaní ani na obrazovkách televízie. Sprostredkovali to, 
čo Slovensko venovalo Ukrajine na podporu ich spravodlivého boja a na motiváciu ďalšej 
podpory a solidarity s jej ľudom, predovšetkým detí a vojnových sirôt.  
Reakcie rôznych osobností spoločenského a kultúrneho života na 24. február 2022, i na „rok 
po...“ prezentovali podporu Slovenska susednej krajine napadnutej agresorom – Ruskou 
federáciou, no zároveň nastoľovali otázky, ako ďalej. Zdá sa, že v niektorých oblastiach je 
charitatívna činnosť menej intenzívna ako na začiatku vypuknutia konfliktu. Výpovede 
Ukrajincov, ktorí žijú na Slovensku vyjadrovali ich vďaku za poskytnuté ubytovanie, finančnú 
podporu, pomoc pri hľadaní zamestnania i zdravotného zabezpečenia. Vojenský konflikt 
výrazne zasiahol do osudov detí, ktorí stratili rodičov, zázemie i prístup k školskému 
vzdelaniu. Mnohé televízne i rozhlasové relácie sa preto venovali aj problematike integrácie 
ukrajinských detí do nášho školského systému, prekonávanie jazykových i sociálnych bariér. 
Rozsah pomoci Ukrajine, predovšetkým tej v oblasti dodávky zbraní a ostatného vojenského 
materiálu, rozdeľuje Slovensko na dve výrazne antagonistické skupiny.  Preto je dôležité, 
aby RTVS ako verejnoprávne médium naďalej prinášala objektívne spravodajstvo 
z vojnového konfliktu a pomáhala tak eliminovať záplavu hoaxov a propagandistických 
informácií, ktoré denne zaplavujú našu krajinu. Súčasná vojna totiž neprebieha iba na 
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frontových líniách, ale v značnej miere aj v médiách a predovšetkým na sociálnych sieťach. 
A do tých ľudia dokážu uviaznuť veľmi rýchlo. 
 
Ľ. Machaj informoval o odvysielaní koncertu pre Ukrajinu.  
J. Chudík uviedol, že spoločnosť je rozdelená v súvislosti s vojnou na Ukrajine a RTVS by 
mala zohľadňovať aj názorovo odlišnú skupinu. Myslí si, že RTVS mohla toto názorové 
spektrum využiť lepšie. Neboli podľa neho reflektované nacistické prejavy na Ukrajine, ktoré 
majú takisto vplyv na vznik a priebeh vojny. RTVS sa podľa neho nevenovala mierovým 
pochodom, ktoré boli na Slovensku. Rovnako má výhrady voči tomu, že priestor stále 
dostáva len jeden generál. 
J. Uličiansky oponoval, že všetci vedia ako dopadol jeden mierový pochod, kde sa objavil 
mladý muž s ukrajinskou vlajkou. RTVS má byť podľa neho objektívna, ale istý filter tu musí 
byť.  
I. Gallo uviedol, že spomenutý generál sa po odbornej stránke vyjadruje úplne v poriadku, 
ale zároveň je aj predsedom istej politickej strany. Nevie, či toto nie je náhodou 
zvýhodňovanie.  
A. Sámelová uviedla, že RTVS nemá právo upierať niekomu ústavné právo byť členom 
politickej strany. Ale je to relevantná otázka a budú si musieť na ňu dať odpoveď predtým, 
ako vstúpia do predvolebného vysielania.  
A. Lovász pripomenul, že takto pred rokom sa prijal inštitucionálny postoj RTVS, že Rusko je 
agresor a Ukrajina sa bráni. Drží sa pri svojej práce tohto postoja.  
I. Gallo vysvetlil, že podľa neho toto J. Chudík nespochybnil, ale vyjadril názor, že v rámci 
čiastkových pohľadov na túto problematiku mu chýbal názor druhej strany.  
J. Balaščák si myslí, že RTVS by mala mať povinnosť zverejňovať stranícku príslušnosť 
respondentov.  
I. Gallo absolútne súhlasí s názorom J. Balaščáka. 
A. Sámelová uviedla, že keď je niekto pozvaný ako odborník, tak podľa nej nemá byť 
zverejnená stranícka príslušnosť. RTVS musí rozlišovať odbornú diskusiu a politickú 
diskusiu. 
J. Balaščák by toto rozporoval a myslí si, že s ohľadom na právo prijímateľa by to malo byť 
uvedené. 
J. Chudík uviedol, že nechcel spochybniť generála Macka, ale vadí mu, keď vystupuje len 
on, pritom sú aj ďalší odborníci. Ide mu o väčšie spektrum odborníkov. 
I. Gallo predložil návrh na uznesenie od J. Uličianskeho a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 57/2023: 
Rada RTVS:  

a) berie na vedomie Informáciu o vysielaní RTVS v súvislosti s 1. výročím vojny na 
Ukrajine,  

b) oceňuje profesionálne zvládnutie prípravy rozhlasových i televíznych programov vo 
vysielaní RTVS,  

c) odporúča manažmentu RTVS naďalej venovať zvýšenú mieru pozornosti 
objektívneho mapovania diania na Ukrajine. 

 
Za: 6 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Chudík, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
6. Aktualizovaná Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu 

RTVS za IV. štvrťrok 2022 (spravodajca DK) 
I. Gallo informoval, že na ostatnom rokovaní rada požiadala o doplnenie tohto materiálu za 
údaje za IV. štvrťrok samostatne do tejto správy. Požiadal zástupcu DK, aby potvrdil, že tieto 
údaje správa obsahuje a že sú splnené podmienky pre schvaľovanie odmeny pre GR RTVS. 
J. Mikušová potvrdila, že správa bola doplnená podľa požiadavky Rady RTVS.  
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I. Gallo uviedol legislatívny rámec, ktorý určuje, že sa pri  prerokovávaní tejto správy aj 
schvaľuje odmena pre GR RTVS. 
I. Gallo predložil návrhy na uznesenia a dal o nich hlasovať: 
Uznesenie č. 58/2023: 
Rada RTVS: 

a) Prerokovala a berie na vedomie Správu o hospodárení a plnení záväzných 
ukazovateľov rozpočtu RTVS za IV. štvrťrok 2022. 

b) Konštatuje, že záväzné ukazovatele rozpočtu RTVS boli v danom období dodržané. 
c) Konštatuje, že sú splnené všetky podmienky na priznanie odmeny GR RTVS za IV. 

štvrťrok 2022 v plnej výške. 
d) žiada Dozornú komisiu Rady RTVS, aby vypracovala návrh nových pravidiel na 

určovanie odmeny pre GR RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) a § 16 ods. 7 zákona č. 
532/2010 Z. z. o RTVS, ktoré budú reflektovať aj plnenie povinností verejnoprávneho 
vysielateľa vyplývajúce z novej mediálnej legislatívy. 

 
Za: 6 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Chudík, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 59/2023: 
Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) a podľa § 16 ods. 7 zákona č. 532/2010 Z. z. 
o RTVS a čl. 3 ods. 4 Štatútu Rady RTVS priznáva GR RTVS odmenu za IV. štvrťrok 2022 
vo výške 100 % mzdy vyplatenej za toto obdobie. 
 
Za: 6 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Chudík, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
7. Vyhodnotenie plnenia povinností zo strany RTVS vyplývajúcich zo zákona č. 

264/2022 Z. z. o mediálnych službách (spravodajca DK) 
V. Ruman odprezentoval predložený materiál.  
T. Caban za DK uviedol, že nový mediálny zákon priniesol viacero povinností, ktorým sa 
muselo RTVS za behu prispôsobiť. Za DK odporúča materiál zobrať na vedomie.  
I. Gallo pripomenul, že rada dlhodobo upozorňovala na to, že RTVS bude musieť plniť viac 
povinností bez toho, aby to RTVS niekto finančne zohľadnil. Uviedol, že RTVS by malo 
iniciovať legislatívne zmeny, aby sa zadefinovalo, čo je vysielaním vo verejnom záujme.  
J. Balaščák skonštatoval, že pre RTVS by to znamenalo konkurenčnú výhodu a ak nikto 
nebude nositeľom tejto agendy, tak sa to nikdy neprijme.  
I. Gallo prerušil rokovanie o tomto bode s tým, že sa cez prestávku naformuluje uznesenie.  
 
8. Aktualizované vyhodnotenie vysielania programovej služby :Šport za rok 2022 

a aktualizovaná koncepcia ďalšieho rozvoja tejto programovej služby 
(spravodajca I. Gallo) 

I. Gallo informoval, že ide o materiál, ktorý bol na rokovaní 9.2.2023 a uznesením rada 
požiadala manažment RTVS o doplnenie tohto materiálu o pripomienky, ktoré vzniesli 
členovia rady na rokovaní. 
J. Žgravčák odprezentoval predložený materiál. 
I. Gallo sa spýtal, prečo sa nehovorí aj o štátnej podpore podujatí v zahraničí, kde je 
Slovensko reprezentované cez národnú reprezentáciu a mala tam byť podľa neho aj 
odvolávka na konkrétny mediálny zákon, aby všetci vedeli o aký zoznam podujatí ide.  
J. Žgravčák uviedol, že ide o prvý krok a prvé rokovania o konkrétnych podujatiach, aby ich 
RTVS vedelo zabezpečiť.  
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I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 60/2023: 
Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Aktualizované vyhodnotenie vysielania 
programovej služby :Šport za rok 2022 a aktualizovanú koncepciu ďalšieho rozvoja tejto 
programovej služby. 
 
Za: 5 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 1 / J. Chudík / 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
9. Komplexná správa o činnosti a vysielaní Rádia_FM a vyhodnotenie vysielania 

tejto programovej služby za rok 2022 (spravodajca J. Balaščák) 
I. Gallo informoval, že ide o materiál, ktorý vyžiadal ešte v priebehu minulého roka, pretože 
samostatne sa tejto programovej službe rada nevenovala a ide pritom o typ rozhlasovej 
programovej služby, ktorá vytvára unikátny verejnoprávny obsah. Je predložená komplexná 
správa o činnosti tejto programovej služby a v podobe vyhodnotenia vysielania za rok 2022 
tejto programovej aj text, ktorý pôjde do Výročnej správy. 
J. Imrichová, intendantka Rádia_FM uviedla prezentáciu, ktorá pozostávala z týchto 
hlavných tém: Programová štruktúra, Hudba (zahraničná vs. slovenská), Radio_Head 
Awards, Počúvanosť, Personálne obsadenie, Rozpočet, Mediálne partnerstvá (spolupráce), 
Festivaly, Podcasty a Vízia. 
J. Balaščák prečítal spravodajské stanovisko: 
„Rádio moderného poslucháča so širokým hudobným a obsahovým záberom – aj tak by 
mohla znieť charakteristika programovej služby ponúkanej pod značkou Rádio FM. Okrem 
rádia zameraného na prezentáciu hudobných noviniek či slovenskej hudby totiž prináša 
širokú paletu hudobných žánrov mimo stredný prúd, čím sa celkom zásadne líši od väčšiny 
slovenských rozhlasových staníc. Programová výnimočnosť Rádia FM sa pritom nekončí pri 
hudbe, pretože v programovej štruktúre poslucháč rovnako dostane na výber z množstva 
kvalitných publicistických či diskusných relácií a programov s obsahovým zameraním na 
umenie, kultúru, históriu, vedu, cestovanie a mnohé ďalšie spoločensky živé témy. 
Z pohľadu verejnoprávnej služby je Rádio FM tiež významným aktérom pri pokrývaní 
a sprostredkovaní mnohých hudobných festivalov. Rovnako je dlhoročným organizátorom 
vlastných hudobných cien Radio Head Awards a ďalších podujatí pod vlastnou značkou. 
Obohatením obsahovej ponuky sú profilové rozhovory s výraznými osobnosťami 
z najrôznejších oblastí, ktoré okrem iného dokazujú, že Slovensko nemá núdzu o úspešných 
a kreatívnych ľudí, ktorí môžu byť inšpiratívnym príkladom.  
Pre budúcnosť by mohla mať významný rozvojový potenciál rozbiehajúca sa spolupráca 
Rádia FM s kolegami v regionálnych štúdiách RTVS, napríklad pri ďalšom mapovaní aktivít 
miestnych kultúrnych centier a komunít. V oblasti prezentácie a tvorby vlastnej produkcie by 
Rádiu FM pomohol prechod z doplnkových podcastov na samostatné unikátne podcasty 
a tiež doriešenie problému autorských práv spojených s využitím hudby v podcastoch. 
Éter zapĺňaný Rádiom FM je kreatívnym a inšpiratívnym priestorom, čo poslucháči ocenili 
relatívne stabilnou a v súčasnosti aj rastúcou priazňou. Limity pre ďalšie otváranie 
a napĺňanie tohto priestoru a lepšie zapojenie aj sociálnych sietí sú v súčasnej finančnej 
situácii RTVS už chronicky klasické – nedostatok financií a s tým súvisiace personálne 
poddimenzovanie programovej služby. 
 
Ľ. Machaj uviedol, že problém s hudbou v podcastoch sa snažia vyriešiť, pretože podcastové 
vysielanie je trend a je potrebné ho zachytiť.  
J. Uličiansky ocenil vysielanie Rádia_FM. 
J. Balaščák uviedol, že na tomto rádiu je cenné, že aj hudbu plánuje bez calloutov a hudobný 
dramaturg je tu mimoriadne dôležitý a cenný. 
I. Gallo pripomenul, že pamätá aj časy, že manažment chcel zrušiť túto programovú službu 
a rada bola proti tomu a táto prezentácia mu dokázala, že to bolo správne rozhodnutie. Ďalej 
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uviedol, že si nemyslí, že ambícia mať vlastný spravodajský tím je správna cesta, pretože 
podľa neho pri verejnoprávnom vysielateľovi by malo ísť spravodajstvo priamo zo Sekcie 
spravodajstva a publicistiky. 
J. Imrichová vysvetlila, že ona by spravodajský tím využila na to, aby mohla mať vhodnejšie 
radenie správ, prípadne na spracovanie niektorých tém tak, aby boli vhodné do ich 
vysielania.  
Ľ. Machaj uviedol, že preberanie správ je správne rozhodnutie. Myslí si, že sú možnosti na 
to, aby malo Rádio_FM aj svoje vlastné správy, ale je to otázka financií.  
J. Uličiansky rovnako vyzdvihol prácu hudobného dramaturga.  
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 61/2023: 
Rada RTVS: 

a) prerokovala a berie na vedomie Komplexnú správu o činnosti a vysielaní Rádia_FM 
a vyhodnotenie vysielania tejto programovej služby za rok 2022, 

b) oceňuje kvalitu a význam unikátnej verejnoprávnej služby, ktorú Rádio_FM poskytuje 
svojim poslucháčom, 

c) žiada GR RTVS, aby zvážil dostupné možnosti podpory Rádia_FM smerujúce 
k ďalšiemu rozvinutiu jeho potenciálu. 

 
Za: 5 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 1 / J. Chudík / 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

10. Odvolanie voči rozhodnutiu RTVS v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám (spravodajca T. Caban) 

I. Gallo informoval, že Rada RTVS sa touto problematikou zaoberala na Dozornej komisii 
a na rokovaní pred týmto zasadnutím. 
I. Gallo predložil návrhy na uznesenia a dal o nich hlasovať: 
Uznesenie č. 62/2023: 
Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. p) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii 
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) a podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) zamieta odvolanie proti Rozhodnutiu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len 
„RTVS“), sp. zn.: 2/2023 o odmietnutí sprístupnenia požadovaných informácií zo dňa 
06.02.2023 a potvrdzuje Rozhodnutie RTVS, sp. zn.: 2/2023 o odmietnutí sprístupnenia 
požadovaných informácií zo dňa 17.01.2023. 
 
Za: 5 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 1 / J. Chudík / 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 63/2023: 
Rada RTVS konštatuje, že podanie advokátskej kancelárie Weis & Partners, so sídlom 
Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava z 10.2.2023 označené ako odvolanie voči fiktívnemu 
rozhodnutiu Rozhlasu a televízie Slovenska o odmietnutí poskytnutia informácie na základe 
žiadosti o sprístupnenie informácií zo dňa 24.01.2023, nie je odvolaním v zmysle § 19 
zákona č. 211/2000 Z. z., keďže nenastala fikcia vydania rozhodnutia o nesprístupnení 
informácie podľa § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z., voči ktorému by toto odvolanie mohlo 
smerovať, a to z dôvodu, že žiadosť, ktorú zaslala advokátska kancelária Weis & Partners e-
mailom dňa 24.01.2023, nie je žiadosťou o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 
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211/2000 Z. z., ale ide o žiadosť o zodpovedanie otázok, ktorej vybavenie nespadá pod 
zákon č. 211/2000 Z. z. 
 
Za: 5 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 1 / J. Chudík / 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

11. Podnety a sťažnosti 
I. Gallo a tajomník rady informovali, že členovia rady majú k dispozícii všetky podnety. 
Členovia rady sa dohodli na spôsobe vybavenia všetkých podnetov. 
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 64/2023: 
Rada RTVS prerokovala predložené podnety a sťažnosti a berie na vedomie spôsob ich 
vybavenia. 
 
Za: 5 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 1 / J. Chudík / 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
I. Gallo vyhlásil prestávku na prípravu návrhu na uznesenie. 
I. Gallo po prestávke predložil návrh na uznesenie k bodu č. 7 a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 65/2023: 
Rada RTVS: 

a) prerokovala a berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia povinností zo strany RTVS 
vyplývajúcich zo zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, 

b) konštatuje, že podľa informácií predložených GR RTVS si verejnoprávny vysielateľ 
splnil všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z tejto legislatívy, 

c) žiada GR RTVS o predkladanie informácií o aktuálnom stave plnenia povinností 
vyplývajúcich z mediálneho zákona a aktivitách smerujúcich k prijímaniu 
vykonávacích predpisov súvisiacich s touto právnou normou T: štvrťročne 

 
Za: 5 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 1 / J. Chudík / 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
12. Rôzne 
I. Gallo informoval, že najbližšie rokovanie rady je naplánované na 9.3.2023 a 23.3.2023. 
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať: 
Uznesenie č. 66/2023: 
Rada RTVS v zmysle čl. 3 bod 12 Štatútu Rady RTVS žiada GR RTVS o dodanie písomných 
materiálov k bodom na rokovania Rady RTVS: 

- Informácia o aktualizovaní Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS a jej programovej 
služby prerokovanej na zasadnutí Rady RTVS 15.12.2022  T: najbližšie rokovanie 
Rady RTVS          

- Informácia o plnení uznesenia č. 230/2022 – interné pravidlá systému zaraďovania 
aktivít politických strán do vysielania RTVS T: najbližšie rokovanie Rady RTVS 

- Informácia o plnení uznesenia č. 182/2022 – analýza príčin výpadku vysielania 
19.9.2022, T: najbližšie rokovanie Rady RTVS 

- Vyhodnotenie vysielania dokumentárnej série ŠTB: Prísne tajné, T: najbližšie 
rokovanie Rady RTVS 
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- Informácia o vysielaní relácií O 5 minút 12 a Sobotné dialógy za rok 2022, T: 
16.3.2023 

- Informácia o priebežnej realizácii Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS a jej 
programovej služby v podmienkach Sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS 
s dôrazom na avizované zmeny v programovej službe :24, T: 16.3.2023 

- Informácia o pravidlách používania inštitútu prázdneho kresla vo vysielaní RTVS 
a jeho využitia za obdobie január 2022 - február 2023, T: 16.3.2023 

 
Za: 5 / J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, J. Mikušová, J. Uličiansky / 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0   
Neprítomný: 1 / J. Chudík / 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
I. Gallo poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil rokovanie Rady RTVS.  
 
 
V Bratislave 8.3.2023. 
Zapísal: Adam Mozolák     
tajomník Rady RTVS 
 
Overovateľ: 
J. Chudík 
 
 
 

Mgr. Igor Gallo 
       predseda Rady  

Rozhlasu a televízie Slovenska 
 
 
Kompletný zvukový záznam z rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska prehľadne 
usporiadaný podľa prerokovávaných bodov je možné si vypočuť na www.rtvs.sk. 
 

http://www.rtvs.sk/

