Zápis č. 9/5/2021 z riadneho rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
27. mája 2021 so začiatkom o 10,00 h.
Prítomní členovia Rady RTVS: J. Balaščák, T. Caban, Igor Gallo, Dóra Hushegyiová, Jozef
Chudík, Martin Kákoš, Jarmila Mikušová, J. Uličiansky
Neprítomný: Martin Kabát
Hostia:
PhDr. Jaroslav Rezník – generálny riaditeľ RTVS
Mgr. Marek Knut – riaditeľ Sekcie GR RTVS
Radka Doehring – riaditeľka Sekcie ekonomiky RTVS
Mgr. Anton Šulík – riaditeľ Sekcie programových služieb STV
Mgr. Michal Dzurjanin – riaditeľ Sekcie programových služieb SRo
Vahram Chuguryan – riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS
Miesto konania: Zasadačka GR RTVS, 6. posch., Mýtna 1, Bratislava
1.
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania
Rokovanie zvolal, otvoril a viedol predseda rady I. Gallo. Na začiatku rokovania privítal
všetkých prítomných. Skonštatoval, že je prítomných 8 členov rady a rada je schopná
uznášať sa. Z rokovania sa ospravedlnil M. Kabát. Informoval, že 13.5.2021 bol za predsedu
DK zvolený T. Caban.
Informoval, že manažment RTVS požiadal o doplnenie programu rokovania o bod
Aktualizovaný návrh Dodatku č. 4B na rok 2021 k Zmluve so štátom na roky 2018-2022.
Navrhol tento bod zaradiť do programu rokovania ako bod č. 10. Zároveň navrhol presunúť
bod č. 5 Stanovisko Rady RTVS k nákladom na výrobu relácie Peniaze na niektoré z ďalších
zasadnutí, pretože DK potrebuje ešte čas na získanie a preštudovanie podkladov.
K návrhu rokovania neprišli žiadne pripomienky.
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 81/2021:
Rada RTVS schvaľuje program rokovania v nasledujúcom znení:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.
3. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS
4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby
RTVS;
b) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M.
Kabát);
c) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajkyňa J. Mikušová);
d) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3
písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajkyňa J. Mikušová);
e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období
(čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát);
f) rôzne.
5. Informácia o projektoch kreatívnych centier v rámci RTVS (spravodajcovia J.
Uličiansky, M. Kákoš)
6. Priebežná informácia o realizácii 1. fázy reformy národnostného vysielania RTVS
v zmysle Koncepcie národnostného vysielania RTVS (spravodajkyňa D.
Hushegyiová)
7. Informácia o aktuálnom stave projektu Generál (spravodajcovia D. Hushegyiová, J.
Chudík, a T. Caban)
8. Informácia o licencovaných formátoch RTVS s dôrazom na projekt Pečie celé
Slovensko (spravodajca M. Kákoš)
9. Priebežná informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s MS v ľadovom hokeji 2021
(spravodajca I. Gallo)
10. Aktualizovaný návrh Dodatku č. 4B na rok 2021 k Zmluve so štátom na roky 20182022 (spravodajkyňa J. Mikušová)

11. Sťažnosti a podnety
12. Rôzne
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
2.
Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období
I. Gallo skonštatoval, že uznesenia z aprílových rokovaní (bolo riadne a mimoriadne) nemajú
charakter plnenia. K zápisom neprišla žiadna pripomienka.
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 82/2021:
Rada RTVS berie na vedomie správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho obdobia.
Uznesenie Vyhodnotenie
Poznámka
84./2011
Plní sa priebežne.
Predkladanie zmlúv nad 100 000 7 dní vopred.
Plní sa priebežne.
Predkladanie správ: úhrady, súdne spory, plnenie
28/2016
záväzných ukazovateľov
67.
Nevyhodnocuje sa.
68.
Nevyhodnocuje sa.
69.
Nevyhodnocuje sa.
70.
Nevyhodnocuje sa.
71.
Nevyhodnocuje sa.
72.
Nevyhodnocuje sa.
73.
Nevyhodnocuje sa.
74.
Nevyhodnocuje sa.
75.
Termín neuplynul.
76.
Termín neuplynul.
77.
Nevyhodnocuje sa.
78.
Nevyhodnocuje sa.
79.
Nevyhodnocuje sa.
80.
Nevyhodnocuje sa.
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
3.
Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS
J. Rezník informoval, že prevádzkové procesy prebiehajú štandardne. Uskutočnilo sa Grand
Prix S. Stračinu a záznam bude odvysielaný na Rádiu Regina. Osobne sa zúčastnil aj riaditeľ
ČRo. Uskutočnil sa aj koncert SOSR a bude ešte jeden v júni.
J. Chudík uviedol, že sa zúčastnil Grand Prix S. Stračinu a všetko bolo profesionálne
pripravené a ocenil, že sa z toho spravil aj televízny záznam.
4.
Rámcová správa o činnosti RTVS
a. informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS
R. Doehring uviedla, že záväzné ukazovatele za tento mesiac budú dodržané.
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A. Šulík uviedol, že sa na túto sezónu ukončilo natáčanie seriálu Pumpa, od septembra sa
pokračuje ďalej.
M. Dzurjanin uviedol, že Rádio_FM zorganizovalo vysielanie Pohoda_FM.
V. Chuguryan za spravodajstvo uviedol, že sa informovalo o všetkých aktuálnych témach.
J. Rezník uviedol, že prebiehajú rokovania o kompenzácii za výpadky pri úhradách.
Paralelne sa pracuje na dovybavení výrobných priestorov tak, aby sa mohol spustiť
pripravený športový okruh.
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 83/2021:
Rada RTVS berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia
programovej služby RTVS.
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
b. informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS
I. Gallo informoval, že nebol predložený žiaden materiál.
c. informácia o verejných obstarávaniach
I. Gallo informoval, že nebol predložený žiaden materiál.
d. informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h)
M. Knut odprezentoval všetky predložené zámery.
J. Mikušová uviedla, že všetky zámery boli predrokované na DK a odporúča rade, aby boli
zobrané na vedomie. Prebehla diskusia o niektorých zámeroch.
I. Gallo predložil návrhy na uznesenia a dal o nich hlasovať:
Uznesenie č. 84/2021:
Rada RTVS berie na vedomie informáciu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle
§ 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS.
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
e. informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7
ods. 2 Štatútu Rady RTVS)
M. Kabát informoval, že DK sa na rokovaní zaoberala niektorými zmluvami podrobnejšie.
Informoval o podrobnostiach. Vyžiadali si podrobnejšie informácie k vybraným zmluvám.
Prebehla krátka diskusia na objasnenie konkrétností pri niektorých zmluvách.
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 85/2021:
Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie informáciu o zmluvách nad 10 000 € uzavretých
od predchádzajúceho zasadnutia rady.
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

/ M. Kabát /
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Uznesenie bolo prijaté.
Informácia o projektoch kreatívnych centier v rámci RTVS (spravodajcovia J.
Uličiansky, M. Kákoš)
I. Gallo informoval, že požiadal manažment RTVS o predloženie komplexnej informácie,
keďže rada sa tomu zatiaľ venovala len z procesného hľadiska.
M. Knut a R. Skřivánek odprezentovali projekt kreatívnych centier formou videoprezentácie,
do ktorej vstupovali členovia Rady RTVS svojimi otázkami.
I. Gallo sa spýtal, akým spôsobom bude môcť RTVS zasahovať do tohto projektu, keď to
bude mať samostatný manažment.
M. Knut odpovedal, že priamy dozor nad týmto projektom má on osobne a riaditeľa
kreatívneho centra bude kontrolovať on.
I. Gallo navrhol, aby Rada RTVS dostávala každý mesiac report o vývoji tohto projektu,
keďže je to asi najväčší projekt súčasného manažmentu.
I. Gallo sa spýtal, kto bude definovať predmet zákazky týchto technológií.
M. Knut odpovedal, že hneď na začiatku bola požiadaná Sekcia techniky, aby zadefinovala,
o akú techniku pôjde, nasledovala interná diskusia a ešte to posúdia aj externí experti, aby
posúdili všetky technológie v rámci tohto reťazca.
I. Gallo sa spýtal, či sa v rámci personálnych výberov uvažuje nad ľuďmi, ktorí poznajú
miestne prostredie, najmä v Banskej Bystrici a v Košiciach.
M. Knut uviedol, že daný človek musí vedieť, do akého prostredia vstupuje, aby vedel
vytvárať vzťahy a aby vedel zabezpečiť fungovanie týchto projektov, keďže si budú musieť
samé na seba zarobiť. Plánujú sa aj spolupráce s vysokými školami.
J. Balaščák sa spýtal, aké sú kritické, resp. slabé miesta projektu a aká je udržateľnosť.
M. Knut uviedol, že pri týchto typov projektu je to v tejto fáze ťažko odhadnúť. Sústredia sa
na to, aby bola dobre informovaná verejnosť. Udržateľnosť vidí v spolupráci s EBU
a vytváraní nových projektov, pretože toto je podľa neho výnimočný projekt. Všetko z tohto
ostáva majetkom RTVS.
J. Rezník doplnil, že tento projekt má aj ten level, že sa cez tento projekt môže zvyšovať aj
kvalita regionálnych televízií. Riziko je, že niekde v polovici tohto projektu príde na trh nejaká
nová, dnes nepoznaná technológia, ale s tým sa v tejto chvíli nedá nič robiť.
M. Kákoš prečítal svoje spravodajské stanovisko:
„Na úvod sa musím vrátiť k materiálu, ktorý Rade RTVS predložil v novembri 2017 na
začiatku svojho funkčného obdobia generálny riaditeľ Jaroslav Rezník. Ide o jeho Koncepciu
riadenia a rozvoja RTVS. V nej sa uvádza, že: ...Budeme inovatívni pri príprave nových
konceptov. Zadefinujeme si kritéria pre dosahovanie inovatívnych formátov. Rôznorodosť
takto postaveného programingu, vývoja a podobne sa pretaví do „tradičných“ médií...“
a ďalej... „Zintenzívnime spoluprácu s kreatívnym a mediálnym priemyslom, ktorí sú tvorcami
verejného hodnotného obsahu...“. V časti venovanej rozvoju technickej realizácie
v strednodobom a dlhodobom plánovaní materiál uvádza budovanie a rozvoj pracovísk pre
digitálnu retuš obrazu a zvuku, pracoviska pre farebné korekcie, dobudovanie zvukových
pracovísk pre postprodukciu, najmä vybudovanie kvalitnej zvukovej mixážnej haly, priestoru
pre kontrolné projekcie atď. Priznám sa, že v tom čase sa mi zdali takéto plány viac-menej
utopické v zmysle „papier znesie všetko“, pretože sa nachádzame na pôde dlho neriešených
a zanedbávaných oblastí. Dnes, pri spustení projektu kreatívnych centier, sa táto vtedajšia
utópia začína premieňať na realitu a generálny riaditeľ so svojím manažmentom tak napĺňa
významnú časť svojej koncepcie rozvoja RTVS.“
RTVS by podľa neho mala k tomuto spraviť aj informačnú kampaň pre verejnosť
a zviditeľnila tento závažný rozvojový projekt.
I. Gallo považuje za dôležité, že J. Rezníkovi sa podarilo zlepšiť pohľad externého prostredia
na RTVS, keď sa stále tvrdilo, že najprv zlepšite program a potom sa môžeme baviť. Teraz
sa podarilo presvedčiť externé prostredie, že má zmysel investovať do podmienok, aby
RTVS bola konkurencieschopná.
M. Kákoš doplnil, že ide o kontinuitu revitalizácie priestorov v Mlynskej doline a posunie to
RTVS zase niekde inde.
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
5.
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Uznesenie č. 86/2021:
Rada RTVS:
a) prerokovala a berie na vedomie Informáciu o projektoch kreatívnych centier v rámci
RTVS,
b) konštatuje, že spustením projektu kreatívnych centier prichádza k naplneniu
podstatnej časti projektu GR RTVS J. Rezníka pri rozvoji RTVS,
c) žiada GR RTVS, aby 1x mesačne prekladal priebežnú informatívnu správu o stave
projektu kreatívnych centier RTVS.
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
Priebežná informácia o realizácii 1. fázy reformy národnostného vysielania
RTVS v zmysle Koncepcie národnostného vysielania RTVS (spravodajkyňa D.
Hushegyiová)
D. Hushegyiová prečítala svoje spravodajské stanovisko:
„Rada RTVS v roku 2020 sa niekoľkokrát zaoberala s problematikou národnostného
vysielania. V auguste na svojom rokovaní spolu so splnomocnencom vlády SR pre
národnostné menšiny a etnické skupiny a zástupcami jednotlivých menšín vydiskutovala
obsiahly materiál Komplexná správa o stave a rozvoja národnostného vysielania RTVS od
roku 2011 do roku 2020. Následne 9. 9.2020 trojčlenná delegácia Rady RTVS sa zúčastnila
na rokovaní Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, kde analyzovali aktuálny
stav národnostného vysielania v RTVS. Rada na svoje rokovanie dňa 20.11. dostala od
vedenia RTVS Koncepciu národnostného vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá
presne definovala problematiku národnostného vysielania a navrhovala aj riešenia. Rada
RTVS v prijatom uznesení uložila vedeniu RTVS, aby zabezpečilo finančné krytie na 1. fázu
reformy národnostného vysielania v RTVS podľa predmetnej koncepcie v rozpočte na rok
2021.
Informačný materiál na dnešné rokovanie som si vyžiadala preto, aby sme dostali informácie
o tom, ako sa napĺňa predmetná reforma, ako pokračuje reorganizácia národnostného
vysielania.
V rozpočte na rok 2021 došlo k navýšeniu finančných prostriedkov pre Sekciu národnostné
vysielanie o 300 tisíc euro.“
A. Lovász uviedol, že prvá fáza zahŕňa aj vytvorenie webovej stránky v maďarskom jazyku.
Mala by byť pripravená na konci júla a v auguste bude fungovať do steny. Bude podobná
stránke Správy RTVS. K vysielaniu uviedol, že rozšírený obsah bude vysielaný v rannom
slote. Uviedol konkrétne formáty, ktoré budú vysielané.
M. Kákoš sa spýtal, či bude dodržaný harmonogram fáz reformy národnostného vysielania.
A. Lovász uviedol, že 1. fáza je v rukách RTVS a tá je dodržaná, ďalšie fázy závisia aj od
štátnych zložiek a zmeny financovania národnostného vysielania.
I. Gallo sa spýtal, či sa budú špecializovať aj na podcasty.
A. Lovász uviedol, že podcasty sa už vyrábajú a budú sa snažiť robiť z podcastov aj obsah
do vysielania, pretože je vidieť, že podcasty sú žiadané.
J. Chudík sa spýtal, či táto webová stránka bude mať reklamu aj v rozhlasovom vysielaní.
A. Lovász odpovedal, že samozrejme.
D. Hushegyiová predložila návrh na uznesenie a I. Gallo dal o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 87/2021:
Rada RTVS:
a) berie na vedomie Priebežnú informáciu o realizácii 1. fázy reformy národnostného
vysielania RTVS v zmysle Koncepcie národnostného vysielania RTVS,
b) ukladá GR RTVS predložiť na rokovanie Rady RTVS správu o definitívnej forme
vysielania pre národnosti v jesennej vysielacej štruktúre.
6.
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T: 31.8.2021
Z: GR RTVS
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
Informácia o aktuálnom stave projektu Generál (spravodajcovia D.
Hushegyiová, J. Chudík, a T. Caban)
Členovia Rady RTVS sa dohodli, že sa tento bod prerokuje v neverejnom režime, nakoľko
môže v tejto súvislosti prísť k súdnemu sporu.
I. Gallo po neverejnej časti predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
7.

Uznesenie č. 88/2021:

Rada RTVS:
a) berie na vedomie informáciu GR RTVS o stave realizácie audiovizuálneho diela
„Generál“,
b) žiada GR RTVS, aby tak, ako doteraz, aj naďalej dôsledne vykonával dohľad nad
priebehom výroby audiovizuálneho diela „Generál“ v zmysle platnej zmluvy a jej
dodatkov.
Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
Členovia Rady RTVS odsúhlasili, aby bod k Licencovaným formátom bol presunutý na ďalšie
rokovanie Rady RTVS.
Priebežná informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s MS v ľadovom hokeji 2021
(spravodajca I. Gallo)
J. Rezník odprezentoval predložený materiál. Informoval, že od soboty sa do Lotyšska
presúva celý štáb RTVS, reaguje sa na uvoľnenie opatrení v Lotyšsku.
I. Gallo ako spravodajca uviedol, že športové vysielanie v RTVS je, bolo a je presvedčený,
že aj bude na najvyššej profesionálnej úrovni. To sa týka aj tohto šampionátu. Je cítiť, že
sme tam doteraz nemali štáb, ale také boli okolnosti. Dobre sa ukazuje aj zaradenie relácie
Citronáda. Kritickejší musí byť k rozhlasovej časti. V pôvodnom materiáli nebola o rozhlase
ani zmienka. Vyrušovalo ho na začiatku technické riešenie pri rozhlasových reportážach, ale
to sa postupne riešilo.
D. Hushegyiová uviedla, že tiež počúvala hokej v rozhlase a nechápala tú koncepciu
vysielania, že sa to miešalo s hudbou.
I. Gallo uviedol, že to je to, na čo on narážal. Táto koncepcia sa mala naplánovať ešte pred
šampionátom a nie počas neho.
J. Chudík uviedol, že napríklad jemu sa prepojenie hudby, moderátora a hokeja páčilo.
M. Dzurjanin vysvetlil, že takýto model bol niekedy pri futbalových zápasoch reprezentácie,
ktorá boli prípravné. Na základe pripomienok poslucháčov sa počiatočný model menil a teraz
je to už akceptovateľné.
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 89/2021:
Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Priebežnú informáciu o vysielaní RTVS
v súvislosti s MS v ľadovom hokeji 2021.
9.
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Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
Aktualizovaný návrh Dodatku č. 4B na rok 2021 k Zmluve so štátom na roky
2018-2022 (spravodajkyňa J. Mikušová)
I. Gallo informoval, že manažment RTVS nás požiadal o prerokovanie návrhu Dodatku č. 4B
z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov zo strany štátu v programovom type zábava,
hudba a publicistika.
R. Ceizel odprezentoval predložený materiál a uviedol na ktoré konkrétne projekty sú
navýšené financie zo strany ministerstva.
J. Mikušová uviedla, že to bolo prerokované na DK a odporúčajú zobrať na vedomie.
I. Gallo predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 90/2021:
Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS v znení
neskorších predpisov prerokovala a berie na vedomie (aktualizovaný) návrh Dodatku č. 4B
na rok 2021, ktorým sa mení Dodatok č. 4 MK – 82/2020/M na rok 2021 v znení Dodatku č.
4A MK – 28/2021/M na rok 2021, k Zmluve č. MK – 57/2017/M o zabezpečení služieb
verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022.
10.

Za:

8

/ J. Balaščák, T. Caban, I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kákoš,
J. Mikušová, J. Uličiansky /

Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1
/ M. Kabát /
Uznesenie bolo prijaté.
11.
Sťažnosti a podnety
I. Gallo informoval o došlej pošte a spôsobe jej vybavenia.
12.
Rôzne
I. Gallo poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a ukončil rokovanie Rady RTVS.
V Bratislave 3.6.2021.
Zapísal: Adam Mozolák
tajomník Rady RTVS
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.
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