Krátka správa o riešení podnetu na
vykonanie kontroly v Slovenskom
rozhlase
Najvyšší kontrolný úrad SR dostal listom zo dňa 10.12.2007 požiadavku na vykonanie kontroly
použitia verejných prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 45 400 000,- Sk, ktoré schválila vláda
Slovenskej republiky v mesiaci október pre národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu - Rádio
Patria.
V súlade s ustanovením § 22 ods.1 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom
úrade SR v znení neskorších predpisov a s cieľom urýchleného získania relevantných podkladov
o jednotlivých skutočnostiach, požiadal Najvyšší kontrolný úrad SR listom
z 13.12.2007 Slovenský rozhlas o predloženie príslušnej dokumentácie a informácií týkajúcich sa
uvedeného problému.
Z analýzy a posúdenia predložených podkladov, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR dostal
listami zo dňa 20.12.2007 a 18.01.2008 vyplýva, že:
-

vyššie uvedené finančné prostriedky uhradil Slovenský rozhlas dodávateľovi
za poskytnutie služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania, pričom dodatkom
k zmluve s účinnosťou od 29.01.2007 dohodol vysielanie na programovom okruhu Rádia Patria
na rok 2007 na všetkých vysielačoch 24 hodín denne;

-

podľa programovej štruktúry Rádia Patria však bolo zabezpečené vysielanie v jazykoch
národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v pondelok
až piatok 10 hodín denne, v sobotu 13 hodín denne a v nedeľu celkom
14 hodín denne. Zostávajúci čas bol na okruhu Rádia Patria doplnený programovým vysielaním
Rádia Regina vysielaným v slovenčine. Slovenský rozhlas sa k uvedenej skutočnosti vyjadril
v liste zo dňa 20.12.2007 nasledovne: „vzhľadom k tomu, že Rádio Patria vysiela 10, resp. 14
hodín denne, ostatné časy nevyužíva. Keďže zmluva s dodávateľom je časovo viazaná na 24
hodinové denné vysielanie do konca roka 2007, aby sme neplatili za vysielanie „ticha“, je
momentálne na stredných vlnách
ako doplnkové vysielanie Rádio Regina“.

Z vyhodnotenia predložených podkladov vyplýva, že Slovenský rozhlas uzavrel dodatok k
zmluve o poskytovaní služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania na 24 hodinové
denné vysielanie na programový okruh Rádia Patria, pričom programová štruktúra Rádia Patria
a národnostného vysielania bola stanovená na 10, resp. 14 hodín denne. Tým spôsobil, že viac ako
polovica vysielania v menej frekventovanom vysielacom čase bola využívaná inými programovými
štruktúrami ako pre národnostné vysielanie. Finančnú hodnotu doplnkového vysielania nie je možné
osobitne vyčísliť, rozhodne však predstavovala nehospodárne čerpanie prostriedkov štátneho
rozpočtu určených na národnostné vysielanie, čím bolo porušené ustanovenie § 19 ods. 6 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov je zároveň
porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) cit. zákona.
S ohľadomna tento vyhodnotený záver bola generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu

požiadaná o prijatie účinných opatrení na odstránenie zisteného nedostatku a o ich predloženie na
Najvyšší kontrolný úrad SR.

