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Legislatívny zámer zriadenia Mediálnej rady 
 

 

Účel zriadenia Mediálnej rady (ďalej len „Rada“) 

Navrhuje sa, aby rada bola  nezávislý kolektívny orgán kontroly napĺňania služby verejnosti v oblasti 

televízneho a rozhlasového vysielania, prostredníctvom ktorej by bolo realizované právo verejnosti na 

kontrolu STV a SRo. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou, by novozriadená Rada nebola 

súčasťou orgánovej štruktúry STV a SRo, ale v celom rozsahu by bola z tejto štruktúry súčasných 

orgánov  vyňatá a od oboch verejnoprávnych médií nezávislá.  

Nezávislosť Rady by bola reprezentovaná nasledovnými atribútmi:  

- právna subjektivita,  

- nezávislé financovanie,  

- vlastný zamestnanecký aparát, 

- zodpovednosť za činnosť výlučne vo vzťahu k NR SR (NR SR by vykonávala kontrolnú 

pôsobnosť vo vzťahu k Rade) 

 

Rada STV a Rada SRo by boli dňom nadobudnutia účinnosti zákona resp. iným dňom  /nakoľko je 

potrebné vyriešiť preklenovacie obdobie voľby novej rady/ zrušené.  

 

Právne postavenie  

Navrhuje sa, aby Rada bola samostatná právnická osoba, zriadená zákonom, so sídlom v Bratislave. 

Činnosť rady vyplývajúca z jej pôsobnosti, by vykonávali členovia Rady a úlohy spojené s činnosťou 

rady by plnili zamestnanci Kancelárie Rady. 

 

Pôsobnosť Rady 

Do pôsobnosti Rady by patrili všetky úlohy a činnosti súčasnej Rady STV a Rozhlasovej rady.  

Navrhuje sa legislatívne zdôrazniť  pôsobnosť Rady v oblasti dohľadu nad plnením úloh služby 

verejnosti v televíznom a rozhlasovom vysielaní a za tým účelom posilniť právomoc Rady vydávať 

záväzné stanoviská a odporúčania pre orgány STV a SRo ohľadom služby verejnosti.      

Rovnako je možné uvažovať o posilnení pôsobnosti Rady vo vzťahu k  dohľadu nad tvorbou 

a plnením rozpočtu STV a SRo. 

 

Členovia Rady  

1. Navrhuje sa, aby Rada mala 15 členov, ktorých by volila NR SR.  

Návrhy kandidátov na členov Rady, NR SR navrhuje príslušný výbor NR SR. Navrhuje sa, aby návrhy 

kandidátov na členov rady predkladalo príslušnému výboru NR SR širšie spektrum subjektov a to 

právnické osoby /založené a zákonným spôsobom vzniknuté registráciou/  reprezentujúce kultúrne, 

regionálne, sociálne, odborové, zamestnávateľské, náboženské, vzdelávacie, vedecké, ekologické a 

národnostné záujmy. Navrhuje sa, aby predseda NR SR bol povinný zverejniť v celoplošných médiách 

(vydavatelia a vysielatelia) verejnú výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady. 

  

Je možné prikloniť sa aj k súčasnému vymedzeniu  okruhu subjektov oprávnených podávať návrhy 

kandidátov na členov  Rady STV a Rozhlasovej rady, t. j. navrhovatelia kandidátov by boli z okruhu 

právnických osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, 

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.  
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Navrhuje sa vypustenie poslancov ako navrhovateľov kandidátov na členov Rady a to z dôvodu 

zamedzenia prípadného konfliktu, pri výkone rozhodovacích právomocí poslancov o voľbe kandidátov 

za členov Rady.  

 

2. Navrhuje sa, aby za člena Rady bola zvolená výlučne  fyzická osoba spĺňajúca nielen súčasné 

zákonom stanovené požiadavky (vek, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť) ale aj relevantné 

vzdelanie a preukázala adekvátnu prax v oblasti médií alebo v oblasti kultúry, prípadne časť praxe aj 

v riadiacej pozícii. 

 

3. Navrhuje sa zachovanie súčasného modelu obmeny 1/3 členov Rady s tým, že tretina členov prvej 

zvolenej Rady by mala funkčné obdobie 2 roky, tretina členov 4 roky a tretina členov 6 rokov.  

Predsedu a podpredsedu Rady by volili členovia Rady. Predseda rady by konal navonok v mene Rady. 

 

4. Navrhuje sa, aby členovia Rady vykonávali funkciu člena  ako verejnú funkciu, nezlučiteľnú 

s výkonom iných činností alebo aktivít, ako je to upravené v súčasnej právnej úprave rozšírenej 

o nasledovné návrhy: 

Člen Rady nesmie byť osobou blízkou  osobe, ktorá v STV alebo SRo  vykonáva funkciu za ktorú má 

nárok na finančnú odplatu, vykonáva zárobkovú činnosť, poprípade má od STV alebo SRo iné príjmy, 

než príjmy z použitia predmetu ochrany podľa autorského zákona, alebo ktorá sa podieľa na podnikaní 

v oblasti hromadných informačných prostriedkov nebo zastupuje obchodné záujmy, ktoré by mohli 

ohroziť dôveru v nezávislosť nebo nestrannosť rozhodovania člena Rady 

  

5. Za účelom zabezpečenia profesionalizácie Rady, navrhuje sa aby výkon funkcie predsedu Rady bol 

nezlučiteľný s výkonom  akéhokoľvek iného zamestnania. 

 

   

Financovanie 

Za účelom zabezpečenia nezávislosti Rady a jej profesionalizácie, navrhuje sa vytvoriť v rámci 

Štátneho rozpočtu samostatná rozpočtová kapitola pre financovanie činnosti Rady. Rada by vytvárala 

návrh  vlastného rozpočtu, ktorý by schvaľoval príslušný výbor NR SR. Schválený návrh by bol 

predložený  MF SR, na prípravu návrhu štátneho rozpočtu.   


