RADA PRE MEDIÁLNE SLUŽBY

ŠTATÚT
RADY PRE MEDIÁLNE SLUŽBY
prijatý podľa § 109 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

(„Štatút“)

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
/1/

Tento štatút upravuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o mediálnych službách),(„zákon“), pôsobnosť, zloženie a orgány Rady pre mediálne služby
(„Regulátor“), podrobnosti o odmene a iných náhradách členov Rady Regulátora („Rada“),
pôsobnosť a zloženie kancelárie Regulátora („Kancelária“), pôsobnosť riaditeľa ako
výkonného orgánu („Riaditeľ“) a podrobnosti o odmene zamestnancov Regulátora.

/2/

Regulátor bol zriadený zákonom na presadzovanie verejných záujmov v oblasti vysielania,
retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a na
poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu s poslaním chrániť slobodu prejavu, právo na
informácie ako aj právo na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a na vykonávanie
štátnej regulácie v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych
mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu (§ 109
ods. 3 písm. a) až c) zákona).

/3/

Regulátor je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočtovú
kapitolu všeobecná pokladničná správa.

/4/

Regulátor má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou podľa zákona pri
výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych
mediálnych služieb na požiadanie, poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, vydávania
periodických publikácií, prevádzkovania spravodajských webových portálov a poskytovania
agentúrneho servisu.

/5/

Regulátor nie je služobným úradom podľa osobitného predpisu.1

1

§ 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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/6/

Regulátor hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu.2 Výdavky na činnosť
Regulátora sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy regulátora sú príjmami štátneho
rozpočtu.

/7/

Regulátor vykonáva svoju činnosť nezávisle a transparentne s cieľom zachovania plurality
médií, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, prístupnosti,
nediskriminácie a riadneho fungovania vnútorného trhu a podporovania spravodlivej
hospodárskej súťaže.

/8/

Regulátor koná a svoje rozhodnutia vydáva v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti,
transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.

/9/

Sídlom Regulátora je Bratislava.
Čl. 2
Zloženie a orgány Regulátora

/1/

Regulátor pozostáva z Rady a Kancelárie (§ 109 ods. 5 zákona).

/2/

Orgánmi Regulátora sú: Rada, predseda Rady a Riaditeľ, ktorý riadi činnosť Kancelárie (§
111 zákona).

/3/

Podrobnosti o organizácii Regulátora upravuje organizačný poriadok Regulátora.
Čl. 3
Pôsobnosť Rady

/1/

Rada je štatutárnym orgánom Regulátora.

/2/

Rada:

2
3

a/

volí a odvoláva Riaditeľa, určuje mu odmenu v súlade s týmto Štatútom,

b/

prerokúva a schvaľuje štatút Regulátora, organizačný poriadok Regulátora, rokovací
poriadok Rady a rozvrh práce senátov,

c/

prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Regulátora na príslušný rozpočtový rokov,
vrátane jeho ukazovateľov,

d/

prerokúva a schvaľuje účtovnú závierku,

e/

prerokúva a schvaľuje výročnú správu,

f/

prerokúva a schvaľuje prevod vlastníctva prebytočnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného
majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 20 000 eur a zostatková hodnota
vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu 3 je vyššia ako 10 000 eur, nájom
nehnuteľnosti na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku
zriadením záložného práva alebo zabezpečenie záväzku prevodom zabezpečovacieho
práva k nehnuteľnosti,

Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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g/
/3/

/4/

/5/

4
5
6

sa oboznamuje s výsledkami vnútornej kontroly a s výsledkami kontroly Regulátora
tretími osobami.

Do pôsobnosti Rady patrí výkon činností Regulátora v oblasti výkonu štátnej správy
vo veciach (§ 110 ods. 1 zákona):
a/

autorizácií,

b/

registrácií,

c/

licencií,

d/

dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa zákona a podľa osobitného
predpisu,4

e/

európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel,

f/

plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov, ak na
rozhodovanie nie je príslušný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a
poštových služieb,

g/

posudzovania vhodnosti opatrení na ochranu verejnosti prijatých poskytovateľom
platformy na zdieľanie videí.

Do pôsobnosti Rady patrí aj výkon činností Regulátora v oblasti výkonu štátnej správy (§
110 ods. 2 zákona), a to:
a/

vydávať všeobecne záväzné právne predpisy podľa zákona,

b/

dohliadať na dodržiavanie povinností podľa zákona a podľa osobitného predpisu, 5

c/

žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby,

d/

monitorovať a hodnotiť činnosť samoregulačných mechanizmov a samoregulačných
orgánov, ktoré tieto mechanizmy presadzujú,

e/

riešiť spory a vybavovať podnety podľa zákona,

f/

spolupracovať s Európskou komisiou („Komisia“) pri uplatňovaní ustanovení zákona,
najmä pri zostavovaní a zverejňovaní zoznamu významných podujatí pre verejnosť,

g/

zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a s nositeľmi práv a vysielateľmi,

h/

viesť evidenciu týkajúcu sa tých poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných
obsahových služieb, ktorých evidenciu nevedie podľa osobitného predpisu iná osoba, 6

i/

vykonávať analýzu mediálneho trhu vrátane plurality informácií a reklamného trhu.

Do pôsobnosti Rady patrí ďalej aj výkon činností Regulátora (§ 110 ods. 3 zákona):

§ 22 a 24 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
§ 22 a 24 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
§ 3 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
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a/

zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania,
retransmisie, poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a
poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu,

b/

pravidelne podávať Komisii
1.

správu o sprístupňovaní programových služieb a audiovizuálnych mediálnych služieb
na požiadanie osobám so zdravotným postihnutím,

2.

správu o podpore európskych diel a nezávislej produkcie vo vysielaní televíznej
programovej služby,

3.

správu o podpore európskych diel pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych
služieb na požiadanie,

4.

správu o podpore a prijatých opatreniach na rozvoj mediálnej výchovy,

c/

vyjadrovať sa k návrhom na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblastiach regulovaných
zákonom, o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv alebo pristúpenie k
nim,

d/

spolupracovať pri výkone dohľadu s príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi,
ktoré sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov na ochranu práv
spotrebiteľov, s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, jednotným úradom
pre spoluprácu a Komisiou, ak sa tento dohľad a spolupráca týka mediálnej komerčnej
komunikácie a iných foriem propagácie podľa jedenástej časti; pri výkone dohľadu a
spolupráci regulátor postupuje podľa osobitného predpisu,7

e/

spolupracovať s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v
oblasti využívania frekvencií pre vysielanie,

f/

upozorňovať radu Rozhlasu a televízie Slovenska na porušenie povinností uložených
verejnoprávnemu vysielateľovi zákonom,

g/

iniciovať a vykonávať výskumnú a analytickú činnosť v mediálnej oblasti na účel
sledovania a hodnotenia stavu mediálneho prostredia,

h/

spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblastiach regulovaných týmto zákonom,

i/

vytvárať koregulačné mechanizmy v oblastiach regulovaných zákonom,

j/

iniciovať a vykonávať aktivity podporujúce mediálnu gramotnosť,

k/

aktívne spolupracovať s partnerskými orgánmi dohľadu v členských štátoch a ich
združeniami a organizáciami,

l/

rokovať s príslušným orgánom iného členského štátu v súvislosti s riešením
cezhraničných sporov a cezhraničnej spolupráce (§ 154 a 155 zákona),

m/ spolupracovať s Komisiou v oblastiach regulovaných zákonom,

7

n/

podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami
alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblastiach regulovaných zákonom,

o/

zúčastňovať sa na práci v skupine európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne
mediálne služby,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi
národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o
zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017) v platnom znení.
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/6/

/7/

/8/

8
9
10

p/

spolupracovať s orgánmi dohľadu iného členského štátu pri postupe voči obsahovej
službe, ktorá nepatrí do pôsobnosti regulátora ani iných štátnych orgánov Slovenskej
republiky, hoci na území Slovenskej republiky pôsobí,

q/

spolupracovať s on-line platformami na zdieľanie obsahu pri efektívnom,
proporcionálnom a nediskriminačnom uplatňovaní pravidiel poskytovania ich služieb,

r/

pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného
predpisu,8

s/

ukladať sankcie podľa osobitného predpisu9 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2
zákona,

t/

ukladať sankcie podľa osobitného predpisu10 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3
zákona.

Rada v súvislosti s výkonom činnosti Regulátora podľa § 110 ods. 4 zákona je povinná:
a/

predkladať Národnej rade Slovenskej republiky („národná rada“) výročnú správu o stave
vysielania a o činnosti Regulátora do 90 dní po skončení kalendárneho roka,

b/

predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o činnosti Regulátora, ak o to
národná rada požiada,

c/

navrhovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky rozpočet Regulátora a záverečný
účet,

d/

predkladať rozpočet Regulátora a záverečný účet príslušnému výboru národnej rady,

Rada v súvislosti s výkonom činnosti Regulátora podľa § 110 ods. 5 zákona plní povinnosti:
a/

informovať členský štát EÚ o skutočnosti, že vysielateľ podľa zákona bude poskytovať
televízne vysielanie celkom alebo z väčšej časti zamerané na divákov tohto členského
štátu alebo že poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa
zákona bude poskytovať audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie celkom alebo
z väčšej časti zameranú na divákov tohto členského štátu,

b/

predkladať Európskej komisii zoznam vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie a poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, na
ktorých sa vzťahuje tento zákon, s uvedením kritérií, na ktorých sa zakladá právomoc
Slovenskej republiky, vrátane všetkých jeho aktualizácií.

Zmenu štatútu regulátora, organizačného poriadku Regulátora a rokovacieho poriadku
Rady môže Rada vykonať na návrh člena Rady, najskôr však tri mesiace od prednesenia
návrhu na zmenu a najskôr rok od vykonania poslednej zmeny. To neplatí v prípade, ak je
zmena potrebná v súvislosti so zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2021/784.
Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2021/784.
Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 v platnom znení.
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Čl. 4
Zloženie Rady a členovia Rady
/1/

Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada po verejnom vypočutí
kandidátov v súlade so zákonom (§ 114 ods. 2 a 3 zákona).

/2/

Rada zo svojich členov volí predsedu Rady a podpredsedu Rady.

/3/

Za člena Rady možno zvoliť plnoletú fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu a je bezúhonná (§ 115 ods. 1 zákona).

/4/

Funkcia člena Rady je verejná funkcia. Členstvo v Rade je nezastupiteľné.

/5/

Funkcia člena Rady je nezlučiteľná s funkciou:
a/

prezidenta Slovenskej republiky,

b/

poslanca národnej rady,

c/

poslanca Európskeho parlamentu,

d/

člena vlády Slovenskej republiky,

e/

štátneho tajomníka,

f/

predsedu, vedúceho alebo riaditeľa iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho
štatutárneho zástupcu,

g/

generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva alebo iného ústredného orgánu
štátnej správy,

h/

riaditeľa alebo člena iného orgánu Audiovizuálneho fondu,

i/

riaditeľa alebo člena iného orgánu Fondu na podporu umenia,

j/

riaditeľa alebo člena iného orgánu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,

k/

v orgánoch štátnej správy,

l/

v orgánoch územnej samosprávy,

m/ sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

/6/

n/

starostu (primátora),

o/

predsedu samosprávneho kraja,

p/

sudcu,

q/

prokurátora,

r/

orgánu alebo člena orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska.

Člen Rady zároveň nesmie:
a/

vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene
alebo pôsobiť v ich prospech,

b/

byť vydavateľom periodickej publikácie, vysielateľom, prevádzkovateľom
retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
poskytovateľom platformy na zdieľanie videí alebo členom štatutárneho orgánu,
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riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo štatutárnym orgánom týchto osôb; toto
obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady,

/7/

c/

mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je
vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí;
toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady,

d/

poskytovať
vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na
zdieľanie videí priamu poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu
alebo inú protihodnotu.

Členovia Rady sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky a v súlade s uzneseniami a rozhodnutiami Rady a Štatútom.
Čl. 5
Funkčné obdobie člena Rady a skončenie členstva v Rade

/1/

Funkčné obdobie člena Rady je šesťročné, pričom tú istú osobu možno za člena Rady zvoliť
najviac na dve funkčné obdobia (§ 116 ods. 1 zákona).

/2/

Na miesto, ktoré sa uvoľní uplynutím funkčného obdobia člena Rady, sa volí nový člen
Rady. Pôvodný člen Rady zostáva jej členom až do zvolenia nového člena Rady.

/3/

Na miesto, ktoré sa uvoľní z iného dôvodu, ako uplynutím funkčného obdobia, sa volí nový
člen Rady na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia člena Rady, ktorého miesto sa
uvoľnilo.

/4/

Funkčné obdobie člena Rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena
Rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou.

/5/

Ak sa skončí výkon funkcie všetkých členov Rady, noví členovia Rady si na prvom zasadnutí
po zvolení všetkých členov Rady určia žrebom troch členov Rady, ktorých funkčné obdobie
je dva roky, a troch členov Rady, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.

/6/

Členstvo v Rade sa skončí z nasledujúcich dôvodov:

/7/

a/

uplynutím funkčného obdobia,

b/

vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká odo dňa doručenia oznámenia člena Rady
o vzdaní sa funkcie predsedovi národnej rady, ak v oznámení nie je určený iný deň,

c/

odvolaním člena Rady z funkcie,

d/

zánikom funkcie,

e/

smrťou člena Rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Funkcia člena Rady zaniká, ak:
a/

člen Rady vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena Rady podľa Čl. 4 ods. 5
Štatútu (§ 115 ods. 2 zákona),
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/8/

/9/

b/

člen Rady bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri
ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

c/

spôsobilosť člena Rady na právne úkony bola právoplatne obmedzená.

Na návrh príslušného výboru národnej rady, národná rada člena Rady odvolá ak:
a/

člen rady vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v Čl. 4 ods. 6 Štatútu (§ 115 ods. 3
zákona),

b/

koná v rozpore so Štatútom.

Na základne riadne odôvodneného, zverejneného a vopred členovi Rady oznámeného
návrhu príslušného výboru národnej rady na odvolanie, národná rada môže odvolať člena
Rady, ak člen Rady nevykonáva funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov.

/10/ Ak nastala niektorá zo skutočností podľa bodu /6/ písm. a/, b/ alebo e/ tohto článku
Štatútu alebo skutočnosti odôvodňujúce postup podľa bodu /8/ alebo /9/ tohto článku
Štatútu, predseda Rady je povinný oznámiť to bezodkladne predsedovi národnej rady.
Čl. 6
Náležitosti spojené s členstvom v Rade
/1/

Členovi Rady patrí za výkon funkcie odmena vo výške jednej polovice platu poslanca
národnej rady.11

/2/

Predsedovi Rady patrí za výkon funkcie odmena rovnajúca sa platu poslanca národnej rady.

/3/

Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi Rady v súvislosti s výkonom funkcie, sa poskytujú
podľa osobitného predpisu.12

/4/

Členovi Rady patrí tiež náhrada iných účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom
funkcie.

/5/

Člen Rady je zúčastnený na zdravotnom poistení
pomere.

/6/

Na vzťahy vyplývajúce z členstva v Rade sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy. 14

13

rovnako ako zamestnanec v pracovnom

Čl. 7
Predseda Rady a podpredseda Rady
/1/

11
12
13
14

Rada zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu Rady.

§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
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/2/

Predseda Rady je oprávnený konať samostatne v mene Regulátora.

/3/

Predseda Rady:
a/

koordinuje činnosť Rady a riadi jej rokovanie,

b/

navonok koná v mene Rady

c/

predkladá plénu Rady na schválenie rozvrh práce senátov Rady,

d/

predkladá plénu Rady na schválenie návrh rokovacieho poriadku Rady,

e/

predkladá plénu Rady na schválenie návrh štatútu Regulátora,

f/

navrhuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky rozpočet Regulátora a záverečný
účet Regulátora,

g/

predkladá príslušnému výboru národnej rady rozpočet a záverečný účet Regulátora,

h/

spolu s Riaditeľom predkladá príslušnému výboru národnej rady výročnú správu
Regulátora,

i/

zvoláva a riadi zasadnutia Rady,

j/

rozhoduje o vylúčení člena Rady,

k/

podpisuje rozhodnutia Rady a zápisnice z priebehu zasadnutí,

l/

v čase medzi zasadnutiami Rady koordinuje činnosť členov Rady,

m/ vykonáva ďalšie činnosti v rozsahu určenom štatútom Regulátora, rokovacím
poriadkom Regulátora a organizačným poriadkom Regulátora.
/4/

Predsedu Rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností
podpredseda Rady alebo iný člen Rady poverený predsedom Rady, ak nie je možné
zastupovanie podpredsedom Rady (§ 121 ods. 2 zákona).

/5/

Ak predseda Rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda Rady
(§ 121 ods. 3 zákona).

/6/

Funkcia predsedu Rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom alebo s obdobným
pracovným vzťahom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú,
publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť.
Čl. 8
Rozhodovanie Regulátora v administratívnom konaní a rokovanie Rady

/1/

Na administratívne konanie v prvom stupni je príslušný útvar Regulátora určený
organizačným poriadkom, za predpokladu, že bod /3/ a /6/ tohto článku Štatútu neurčujú
inak.

/2/

Rada rokuje v pléne alebo v senátoch zložených z troch členov Rady (§ 119 ods. 1 zákona).

/3/

Rada v administratívnom konaní rozhoduje v pléne:
a/

o odvolaní,

b/

vo veciach licencií,
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c/

vo veciach udelenia súhlasu s prevodom alebo prechodom oprávnenia,

d/

o námietkach podľa § 153 zákona.

/4/

Rada je uznášaniaschopná v pléne, ak sú na zasadnutí prítomní najmenej piati jej členovia,
pričom jeden z nich musí byť predseda Rady alebo podpredseda Rady. Na platné uznesenie
pléna je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady.

/5/

Rada zasadá v pléne spravidla dvakrát do mesiaca, najmenej však raz za mesiac.

/6/

Rada v správnom konaní rozhoduje v senáte:
a/

v správnom konaní v prvom stupni vo veciach dodržiavania povinností a ukladania
sankcií podľa zákona a podľa osobitného predpisu,15

b/

o podnetoch na preverenie porušenia zákona,

c/

o podnetoch na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie
obsahu,

d/

o námietkach vo veciach zápisu do evidencie,

e/

vo veciach určených štatútom Regulátora.

/7/

Rada je uznášaniaschopná v senáte len za prítomnosti všetkých jeho členov. Na platné
uznesenie senátu je potrebný súhlas najmenej dvoch jeho členov.

/8/

Senáty zasadajú spravidla dvakrát do mesiaca.

/9/

Rada hlasuje verejne. Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu Rady a podpredsedu Rady.

/10/ Podrobnosti o spôsobe rokovania Rady upravuje rokovací poriadok.
Čl. 9
Riaditeľ
/1/

Riaditeľ je výkonným orgánom Regulátora.

/2/

Riaditeľa volí a odvoláva Rada; súčasne mu určuje jeho platové podmienky.

/3/

Na nezlučiteľnosť funkcií s funkciou Riaditeľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 115
zákona ako na člena Rady.

/4/

Rada splnomocňuje Riaditeľa na výkon bežných úkonov vyplývajúcich z činnosti Rady a
Kancelárie, ak tieto nie sú vyhradené zákonom alebo týmto Štatútom do pôsobnosti Rady.

/5/

Riaditeľ zodpovedá Rade za činnosť Kancelárie; v čase medzi zasadnutiami zodpovedá
predsedovi Rady.

15

§ 22 a 24 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
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/6/

Riaditeľ zabezpečuje činnosť Rady v súlade s rozhodnutiami Rady a podľa pokynov
predsedu Rady. Riaditeľ zabezpečuje prípravu podkladov pre rokovania Rady.

/7/

Riaditeľ:
a/

predkladá Rade na schválenie
1.

výročnú správu,

2.

návrh rozpočtu Regulátora na príslušný rozpočtový rok vrátane jeho záväzných
ukazovateľov, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti rady,

3.

záverečný účet,

4.

organizačný poriadok,

b/

spolu s predsedom rady predkladá príslušnému výboru národnej rady výročnú správu,

c/

predkladá rade správu o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu
regulátora vždy do 14 dní, odkedy ho o to rada písomne požiadala,

d/

informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, ktorého predmetom je
plnenie, ktoré presahuje sumu 20 000 eur,

e/

vykonáva ďalšie činnosti v rozsahu určenom štatútom Regulátora alebo organizačným
poriadkom Regulátora.

/8/

Riaditeľ koná v mene Regulátora voči zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch.

/9/

Na pracovnoprávne vzťahy Riaditeľa a jeho platové pomery sa vzťahujú osobitné
predpisy.16
Čl. 10
Kancelária a zamestnanci Regulátora

/1/

Činnosť Kancelárie riadi Riaditeľ. Podrobnosti o činnosti Kancelárie ustanovuje
Organizačný poriadok Regulátora schválený Radou.

/2/

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Regulátora a ich platové pomery sa vzťahujú
osobitné predpisy.17

/3/

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a
technickým zabezpečením činnosti Regulátora a plní rozhodnutia Rady.

/4/

Kancelária pripravuje podkladové materiály pre rozhodovanie Rady a zabezpečuje odborné
stanoviská z oblasti programovej, právnej a technickej a plní aj ďalšie úlohy určené
Štatútom, Rokovacím poriadkom alebo Organizačným poriadkom Regulátora.

16

17

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tamtiež
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/5/

Kancelária vykonáva činnosti v súvislosti s poskytovaním informácií podľa osobitného
právneho predpisu.18
Čl. 11
Záverečné ustanovenia

/1/

Členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení podľa právnych predpisov účinných do
31. júla 2022 sa považujú za členov Rady zvolených podľa zákona a ich funkčné obdobie
plynie neprerušene ďalej.

/2/

Za predsedu Rady a podpredsedu Rady sa považujú osoby, ktoré vykonávali funkciu
predsedu a podpredsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu k 31. júlu 2022.

/3/

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu podľa právnych predpisov účinných
do 31. júla 2022 je Kanceláriou podľa zákona.

/4/

Funkciu Riaditeľa vykonáva osoba, ktorá k 31. júlu 2022 vykonávala funkciu riaditeľa
kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

/5/

Zmenu Štatútu schvaľuje Rada v súlade s Čl. 3 bodom 7 Štatútu.

/6/

Dňom nadobudnutia platnosti tohto Štatútu sa zrušuje Štatút Rady pre vysielanie
a retransmisiu schválený rozhodnutím predsedu NR SR číslo 1114 zo dňa 4. mája 2001
v znení rozhodnutia predsedu NR SR číslo 625 zo dňa 3. marca 2004.

/7/

Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Radou pre mediálne
služby.

V Bratislave, dňa 24. augusta 2022

..........................................
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby
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Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

