RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU
História:
• Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie bola zriadená zákonom č.
294/1992 Zb. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie ako na vláde
nezávislý orgán, ktorý má pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania
postavenie orgánu štátnej správy.
• S účinnosťou od 1. júla 1997 vstúpil do platnosti zákon č. 160/1997 Z. z. o Rade
SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorý nahradil a zrušil pôvodný
zákon č. 294 / 1992 Zb..
• Dňa 4. októbra 2000 vstúpil do platnosti zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, ktorý
zrušil zákony č. 468/1991 Zb., č. 160/1997 Z.z. a §1 zákona č. 166/1993 Z.z..
Zákon o.i. aj upravil pôvodný názov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a
televízne vysielanie na Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Poslanie a postavenie rady:
• Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na
informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a
vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a
poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rada dbá o
uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí
vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.
Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie,
retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a
vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto
zákonom.
• Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy
v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych
služieb na požiadanie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou
pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.1
Pôsobnosť rady:
Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí:
• rozhodovať o licenciách na vysielanie,
• rozhodovať o registráciách retransmisie a o pozastavení retransmisie,
• rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
• začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
• určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom
zvoleného programového typu alebo k doplnkovému vysielaniu,
• dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných
predpisov,
• ukladať sankcie vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo
prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia,
• oznamovať pravidelne Európskej komisii plnenie vybraných povinností
vysielateľmi a poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a
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spolupracovať s Komisiou pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona, najmä pri
zostavovaní a zverejňovaní zoznamu významných podujatí pre verejnosť (§ 31),
spracúvať štatistiky o odvysielanom programe s dôrazom na štatistiku
vysielania európskych diel a nezávislej produkcie na základe podkladov
vysielateľov a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona podľa § 14a,
vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej
televízii a zastupovať Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú
televíziu Rady Európy,
zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie,
vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti
vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na
požiadanie, o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv,
medzinárodných dohovorov a iných medzinárodných právnych aktov alebo
pristúpenie k nim,
podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými
organizáciami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblasti vysielania,
retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
spolupracovať s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky v oblasti
využitia frekvencií pre vysielanie,
viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým
signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový
signál a televízny signál vysielateľmi s licenciou,
spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblasti vysielania, retransmisie
a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vytváraní
účinných samoregulačných systémov.2

Zloženie rady:
• Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej
republiky.3
Členstvo v rade:
• Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na
právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný.4
Funkčné obdobie členov rady:
• Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na
dve funkčné obdobia. Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky.5
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Rokovanie rady
• Činnosť rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda rady. Rada je
schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov.
Na platné uznesenie rady je potrebný súhlas najmenej päť členov rady. Rada
hlasuje verejne. Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu rady a podpredsedu rady.6
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