
Zápisnica č. 07/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 4. 2017 o 10:00 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: JUDr. Peter Joanidis 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 451/SL/2017 zo dňa 6. 3. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ROCK, s.r.o.    číslo licencie: R/110 
 
3/ SK č.: 875/SKL/2016 zo dňa 6. 12. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
4/ SK č.: 311/SL/2017 zo dňa 13. 2. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 228/SO/2017    
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 16. 2. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 185/SO/2017     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26. 1. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 229/SO/2017      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 31. 1. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 397/SO/2017      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 21. 2. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 149/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 12. 2016 a Reflex zo dňa 23. 1. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 324/SO/2017     
(na vysielanie programu Československé filmové noviny zo dňa 11. 2. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 379/SO/2017     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 1. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 341/SO/2017      
(na vysielanie programu Téma dňa  zo dňa 14. 2. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s r.o       číslo licencie: TD/14 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 323/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 2. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 382/SO/2017      
(na vysielanie programu Twentyfive zo dňa 19. 2. 2017)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 237/SO/2017      
(na vysielanie programu 112 zo dňa 5. 2. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 361/SO/2017     
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 16. 2. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 325/SO/2017     
(na vysielanie programu Hriešny tanec zo dňa 12. 2. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ SK č.: 898/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 704/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/2. 10. 2016/Rádio Frontinus 
ÚK: FRONTINUS  s.r.o.       číslo licencie: R/115 
 
19/ SK č.: 900/SKO/2016 zo dňa 20.12. 2016 
Doplnenie: Správa č. 813/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/umiestňovanie produktov/deň/programová služba: vysielanie v čase od 9:00 
hod. do 12:00 hod. 4. 10. 2016 a v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. 5. 10. 2016/ Rozprávka – Bez 
kožušteka/Pome do kina/4. 10., 5. 10. 2016/TV 7 
ÚK: seven media, s.r.o.       číslo licencie: TD/52 
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20/ SK č.: 877/SKO/2016 zo dňa 6. 12. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 736/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 39a ods. 5 písm. d) zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Uhádni môj vek/11. 10. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ SK č.: 848/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016  
Doplnenie: Správa č. 776/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba : monitorované vysielanie od 15:00 hod do 21:00 
hod./28.9.2016/KTV (Kežmarská televízia) 
ÚK: rEhit  s.r.o.        číslo licencie: TD/172 
 
22/ SK č.: 90/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 786/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: Hry o život : Skúška ohňom/6. 11. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV  s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
23/ SK č.: 91/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 778/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2, § 39a ods. 2 s odkazom na 39a ods. 5 písm. d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Česko Slovensko má talent/Neuveriteľné svetové 
telenty/23. 10. a 29. 10. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV  s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
24/ SK č.: 93/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 821/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/umiestňovanie produktov/deň/programová služba: Aféry/22. 11. 2016/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
25/ SK č.: 485/SKL/2017 zo dňa 17. 3. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.      
 
26/ SK č.: 546/SKL/2017 zo dňa 30. 3. 2017 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Bolešov, Obecný úrad      
 
27/ SK č.: 545/SKL/2017 zo dňa 29. 3. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
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28/ SK č.: 494/SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: E L E C T R I S  spol. s r.o.      číslo licencie: TD/89 
 
29/ SK č.: 493SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: E L E C T R I S  spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/7 
 
30/ SK č.: 139/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec     číslo registrácie: TKR/99 
 
31/ SK č.: 175/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.      číslo registrácie: TKR/257 
 
32/ Rôzne 
 

 
************************* 

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 273 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-07/1.256: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 451/SL/2017 zo dňa 6. 3. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ROCK, s.r.o.    číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 17-07/2.257: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o. 
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,5 MHz Brezno na účely, na ktoré mu 
bola pridelená. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/274: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 9. 5. 2017                   Z: PLO 
 
Úloha č. 17-07/275: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 5. 5. 2017                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 875/SKL/2016 zo dňa 6. 12. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 17-07/3.258: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 875/SKL/2016 
vedené voči spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/276: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 5. 5. 2017                    Z: PLO 
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Úloha č. 17-07/277: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 311/SL/2017 zo dňa 13. 2. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 17-07/4.259: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 311/SL/2017 smerujúcu 
voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/278: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 228/SO/2017    
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 16. 2. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-07/5.260: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
v súvislosti s tým, že dňa 16. 2. 2017 odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú obsahovú 
službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna sieň, čím mohlo prísť 
k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu, a 
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby  
so sluchovým postihnutím.   

 
 

 6 



Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/279: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie  
vo veci. 
T: 9. 5. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-07/280: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 5. 5. 2017                       Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 185/SO/2017     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26. 1. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-07/6.261: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 185/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/281: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                                Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 229/SO/2017      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 31. 1. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 17-07/7.262: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 229/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/282: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                     Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 397/SO/2017      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 21. 2. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 17-07/8.263: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 397/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  zdržal sa 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/283: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                     Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 149/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 12. 2016 a Reflex zo dňa 23. 1. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-07/9.264: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 149/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/284: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 324/SO/2017     
(na vysielanie programu Československé filmové noviny zo dňa 11. 2. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 17-07/10.265: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 324/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 

 9 



Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/285: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 379/SO/2017     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 1. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-07/11.266: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 379/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis zdržal sa 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/286: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 341/SO/2017      
(na vysielanie programu Téma dňa  zo dňa 14. 2. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s r.o       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 17-07/12.267: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 341/SO/2017 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/287: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                     Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 323/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 2. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-07/13.268: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 323/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA –SLOVAKIA 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/288: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 382/SO/2017      
(na vysielanie programu Twentyfive zo dňa 19. 2. 2017)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
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Uznesenie č. 17-07/14.269: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 382/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/289: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 237/SO/2017      
(na vysielanie programu 112 zo dňa 5. 2. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 17-07/15.270: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 5.2.2017 v čase cca o 8:31 hod odvysielal na televíznej programovej službe DAJTO 
program 112, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-07/290: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 9.5.2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-07/291: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5.5.2017  Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 361/SO/2017     
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 16. 2. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-07/16.271: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 361/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
  
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/292: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 5. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 325/SO/2017     
(na vysielanie programu Hriešny tanec zo dňa 12. 2. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-07/17.272: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 12. 2. 2017 v čase o cca 20:33 hod. v rámci programovej služby TV 
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MARKÍZA odvysielal program Hriešny tanec, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať 
audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/293: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 9. 5. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-07/294: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 5. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 898/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 704/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/2. 10. 2016/Rádio Frontinus 
ÚK: FRONTINUS  s.r.o.       číslo licencie: R/115 
 
Uznesenie č. 17-07/18.273: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 898/SKO/2016 FRONTINUS s. r. o.  

 
I. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 2. 10. 2016  o cca 9:34 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus 
program Debata na telefón, ktorý obsahoval vyhranené a výlučne jednostranné názory  
M. Mazureka k témam týkajúcim sa riešenia rómskej problematiky, väzenského systému, sociálneho 
systému, dôchodkov, prerozdeľovania verejných financií a tiež kritické vyjadrenia ku konaniu 
vlády, predstaviteľov koalície i opozície, výboru pre ľudské práva, riaditeľa RTVS Václava Miku, 
generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, Lucie Nicholsonovej a mimovládnych organizácií, 
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konkrétne mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu, bez akejkoľvek názorovej oponentúry, čím 
prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

                                                                       tým, 
 

že dňa 2. 10. 2016 o cca 9:34 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus 
program Debata na telefón, v ktorom došlo v dôsledku stavania príslušníkov rómskeho etnika  
do kontrastu s majoritou a vyjadrení o ich neprispôsobivosti, sociálnych výhodách, násilí a vandalizme 
k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe príslušnosti k národnosti alebo  
k etnickej skupine, v dôsledku vyjadrení o nebezpečenstve, ktoré predstavuje skupina islamských 
imigrantov k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe viery a náboženstva 
a v dôsledku explicitných urážlivých vyjadrení na adresu rómskeho etnika k porušeniu 
zákazu otvorenou formou znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo  
k etnickej skupine, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
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Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 15 000,- €, slovom pätnásťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  proti 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/295: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 25. 5. 2017                            Z: PLO 
 
Úloha č. 17-07/296: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 9. 5. 2017                                                        Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 900/SKO/2016 zo dňa 20.12. 2016 
Doplnenie: Správa č. 813/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/umiestňovanie produktov/deň/programová služba: vysielanie v čase od 9:00 
hod. do 12:00 hod. 4. 10. 2016 a v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. 5. 10. 2016/ Rozprávka – Bez 
kožušteka/Pome do kina/4. 10., 5. 10. 2016/TV 7 
ÚK: seven media, s.r.o.       číslo licencie: TD/52 
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Uznesenie č. 17-07/19.274: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 900/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania seven media s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
z a s t a v u j e, 

 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/297: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia v správnom konaní a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 5. 5. 2017                            Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 877/SKO/2016 zo dňa 6. 12. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 736/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 39a ods. 5 písm. d) zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Uhádni môj vek/11. 10. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-07/20.275: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 877/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi MAC TV s. r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a  
§ 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
z a s t a v u j e, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
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Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/298: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 5. 2017                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 17-07/299: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 5. 5. 2016                                                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-07/20.275-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 
z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 877/SKO/2016  MAC TV s.r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 11. 10. 2016 o cca 21:25 hod. odvysielal program 
Uhádni môj vek, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z., pričom v tomto programe došlo k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii 
umiestňovania produktov označením na konci programu, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3  
písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur. 
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/300: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  25. 5. 2017                                              Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 848/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016  
Doplnenie: Správa č. 776/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba : monitorované vysielanie od 15:00 hod do 21:00 
hod./28.9.2016/KTV (Kežmarská televízia) 
ÚK: rEhit  s.r.o.        číslo licencie: TD/172 
 
Uznesenie č. 17-07/21.276: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 848/SKO/2016 rEhit 
s.r.o. 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe KTV (Kežmarská televízia) dňa 28. 9. 2016 v čase od 15:00:00 
hod do 15:59:59 hod odvysielal videotextovú reklamu 

– v čase od cca 15:00:00 hod. do cca 15:01:50 hod. v trvaní 1 minúta a 50 sekúnd, 
– v čase od cca 15:07:00 hod. do cca 15:08:52 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd, 
– v čase od cca 15:14:23 hod. do cca 15:16:15 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd, 
– v čase od cca 15:21:26 hod. do cca 15:23:18 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd, 
– v čase od cca 15:28:48 hod. do cca 15:30:40 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd, 
– v čase od cca 15:35:49 hod. do cca 15:37:41 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd, 
– v čase od cca 15:43:13 hod. do cca 15:45:05 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd, 
– v čase od cca 15:50:15 hod. do cca 15:52:07 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd, 
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– v čase od cca 15:57:39 hod. do cca 15:59:31 hod. v trvaní 1 minúta a 52 sekúnd., 
ktorá po odpočítaní komunikátu POWERJOGA pre všetkých v trvaní 3 minúty a 45 sekúnd trvala 13 
minút a 1 sekundu, teda o 1 minútu a 1 sekundu dlhšie ako je zákonom povolených 12 minút v rámci 
jednej hodiny, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/301: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 25. 5. 2017                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-07/21.277: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 848/SKO/2016 
vedené voči spoločnosti rEhit s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s reklamou vysielanou v časoch od 17:00:00 hod. do 17:59:59 
hod. a od 19:00:00 hod do 19:59:59 hod.  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
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pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/302: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 5. 5. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 90/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 786/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: Hry o život : Skúška ohňom/6. 11. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV  s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-07/22.278: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
90/SKO/2017 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 6. 11. 2016 v čase od 12:00:00 hod do 12:59:59 hod 
odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 12:04:05 hod. do cca 12:09:50 hod. v trvaní 5 minút a 45 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 12:32:44 hod. do cca 12:38:59 hod. v trvaní 6 minút a 15 sekúnd, 
– komunikát propagujúci program Topstar, ktorý zároveň propagoval koncertné turné speváka 

Petra Cmoríka a ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pričom nešlo výlučne o vlastnú propagáciu, v čase od cca 12:09:54 hod. do cca 12:10:09 hod. 
v trvaní 15 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 15 sekúnd, teda o 15 sekúnd dlhšom ako povolených 12 
minút, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   proti 
Fašiangová proti 
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Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   proti 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  proti 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/303: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 5. 5. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 91/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 778/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2, § 39a ods. 2 s odkazom na 39a ods. 5 písm. d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Česko Slovensko má talent/Neuveriteľné svetové 
telenty/23. 10. a 29. 10. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV  s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-07/23.279: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 91/SKO/2017 
MAC TV, s.r.o. 

I .  
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p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal  
- dňa 23. 10. 2016 o cca 20:38:01 hod. sponzorovaný program Česko Slovensko má talent, 
- dňa 23. 10. 2016 o cca 22:10:15 hod. sponzorovaný program Neuveriteľné svetové talenty, 
pričom došlo k porušeniu povinnosti zreteľne označiť tieto programy názvom sponzora, ak ide o 
právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu, 
prípadne logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na konci programu Česko 
Slovensko má talent a na začiatku programu Neuveriteľné svetové talenty, 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
. 

II. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 23. 10. 2016 o cca 20:38:01 hod. a dňa 
29. 10. 2016 o cca 15:58:40 hod. odvysielal program Česko Slovensko má talent, v ktorom došlo 
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe 
došlo k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov 
označením na konci programu, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
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podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 
3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/304: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  25. 5. 2017                                                                      Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 93/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 821/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/umiestňovanie produktov/deň/programová služba: Aféry/22. 11. 2016/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 17-07/24.280: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 93/SKO/2017 vedené 
proti spoločnosti MAC TV, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
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Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-07/305: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 5. 5. 2017                             Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 485/SKL/2017 zo dňa 17. 3. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s. 
 
Uznesenie č. 17-07/25.281: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 485/SKL/2017 začatom  
dňa 17. 3. 2017, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania:  
 
D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
r o zh o d n u t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d e ľ u j e  

 
spoločnosti  D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 2 7  

 
na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto podmienok: 

 
 „1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DAB+ 
      2.   Názov programovej služby: EXPRES 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č.  485/SKL/2017-1 zo dňa 17. 3. 2017):  
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a) Spravodajstvo:     7,1 % 
b) Publicistika:  

1. Politická publicistika:   0,7 % 
2. Ostatná publicistika:    0 %              

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Detské programy:    0 %              
2. Náboženské programy:   0 %           
3. Literárno-dramatické programy:  0 %          
4. Zábavné  programy:    0,9 %              
5. Hudobné programy:    2,4 % 

d) Ostatný program:     88,9 %           
 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 7,8 % 

 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby:  CD 
 

II. 
 
1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., zo 
dňa 24. 3. 2017, oddiel: Sr, vložka číslo: 1351/B.  

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 24. 3. 2017, oddiel: Sr, vložka číslo: 1351/B 

  
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb:   
 
Názov doplnkovej obsahovej služby: EXPRES EPG INFO 
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Dátový tok pre EPG (Elektronický programový 
sprievodca) vo vzťahu k programovej štruktúre Rádia EXPRES  
 
Názov doplnkovej obsahovej služby: EXPRES BWS 
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Broadcast Web Site vo vzťahu k webstránkam (HTML) 
 
Názov doplnkovej obsahovej služby: EXPRES DL/SLS 
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátové služby Dynamic Labe (DL) pri textoch 
a Slide Show (SLS) pri obrázkoch 
 
Názov doplnkovej obsahovej služby: EXPRES RDS 
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby RDS: 
Programová identifikácia PI     áno 
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF    áno 
Typ programu PTY     áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno 
Prepínač hudba/reč M/S    áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 
Číslo programu PIN     áno 
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Meno programového okruhu PS    EXPRES 
 
Názov doplnkovej obsahovej služby: EXPRES TPEG 
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátová služba TPEG (Traffic Information), dopravné 
informácie pre navigačné systémy v štruktúre RTM (Road Traffic Message), PTI (Public Transport 
Info), LOC (Localization), PKI (Parking Information), CTT (Congestion Travel Time), TEC (Traffic 
Event Compact), WEA (Weather)  
 
Zahraničná doložka:   
Teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: územie členských štátov 
Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o hospodárskom priestore 
Jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: zhodný s jazykom vysielania 
Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: 
všetkých doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb.  
 
Doložka iného verejného prenosu:  
Spôsob verejného prenosu: digitálne vysielanie inými štandardmi digitálneho vysielania, a to DAB, 
DRM, DRM+, DMB a ich varianty, v nadväznosti na príslušný štandard digitálneho vysielania zahŕňa 
terestriálny verejný prenos, verejný prenos pomocou satelitu a verejný prenos v káblovom rozvode, či 
v inej elektronickej komunikačnej sieti, nezahŕňa však webcasting, ani internetový simulcasting 
 
Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: všetkých 
doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb okrem EXPRES RDS 
 
Úloha č. 17-07/306: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 485/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi  konania , spol. D.EXPRES, k.s. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 26. 5. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 546/SKL/2017 zo dňa 30. 3. 2017 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Bolešov, Obecný úrad 
 
Uznesenie č. 17-07/26.282: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť o registráciu retransmisie, 
v správnom konaní č. 546/SKL/2017 zo dňa 30.3.2017, účastníka konania: 
 
Obec Bolešov 
Bolešov č. 78 
018 53 Bolešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
r o zh o d n u t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta,  
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žiadosť o udelenie registrácie retransmisie, pretože žiadateľ o registráciu retransmisie nie je 
právnickou osobou zapísanou do obchodného registra, čím nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 17-07/307: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 546/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania Obci Bolešov. 
T: 5. 5. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 545/SKL/2017 zo dňa 29. 3. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-07/27.283: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 545/SKL/2017 zo dňa 29.3.2017 posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
RÁDIO KISS s.r.o. 
Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. R/126 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio KISS takto : 

 
Čl. III. bod 1. a 2. sa menia a znejú: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené z  programovej skladby doručenej Rade dňa  
29.3.2017 (č.p.d. 545/SKL/2017-1): 
a) Spravodajstvo – 4,11% 
b) Publicistika:  
polit. publicistika – 0 % 
ostatná publicistika – 15,58 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
detské programy – 0 % 
náboženské programy – 0 % 
literárno-dramatické programy – 0 % 
zábavné programy – 0 % 
hudobné programy – 7,06 % 
d) Ostatný program – 73,25% 
 
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 6,44 %“ 
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Úloha č. 17-07/308: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 25. 5. 2017                 Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 494/SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: E L E C T R I S  spol. s r.o.      číslo licencie: TD/89 
 
Uznesenie č. 17-07/28.284: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti E L E C T R I S spol. s r.o. 
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní z dôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní 
oprávneného vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v rozsahu 
prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného 
vysielateľa počas trvania platnosti licencie, a to bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým 
prevodom. 
 
Úloha č. 17-07/309: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 10. 5. 2017                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-07/28.285: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 
220/2007 Z. z., postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 494/SKL/2017 
zo dňa 16. 3. 2017 posúdila oznámenie o zmene sídla spoločnosti a ďalších právnych skutočností 
držiteľa licencie č. TD/89 na digitálne televízne vysielanie: 
 
E L E C T R I S  spol. s r.o. 
Rudlovská cesta 53 
974 01 Banská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej aj „správny poriadok“) vydáva toto 

 
r o zh o d n u t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

 
p r e r u š u j e 

 
správne konanie č. 494/SKL/2017 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke – možné 
naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o 
digitálnom vysielaní z dôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní oprávneného 
vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 
55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas 
trvania platnosti licencie, a to bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom. 
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Rada bude v správnom konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke. Počas prerušenia 
konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 
 
Úloha č. 17-07/310: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 5. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 493SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: E L E C T R I S  spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/7 
 
Uznesenie č. 17-07/29.286: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. : 493/SKL/2017 zo dňa 
16.3.2017, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/7 účastníka konania:  
 
E L E C T R I S spol. s r.o. 
Rudlovská cesta 53 
974 01 Banská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/7  v časti týkajúcej sa sídla spoločnosti   nasledovne: 

 
vypúšťa sa sídlo spoločnosti:  E L E C T R I S spol. s.r.o.  

Zvolenská cesta 29 
974 05 Banská Bystrica  

a 
zapisuje sa sídlo spoločnosti: 
„E L E C T R I S  spol. s r.o. 

Rudlovská cesta 53 
974 01 Banská Bystrica“ 

  
Úloha č. 17-07/311: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 493/SKL/2017, zašle ho  
účastníkovi konania, spoločnosti   E L E C T R I S  spol. s.r.o. , spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 25. 5. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 139/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec     číslo registrácie: TKR/99 
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Uznesenie č. 17-07/30.287: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 139/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 
2017 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/99 podľa ustanovenia § 60 ods. 8 
zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Stavebné bytové družstvo Lučenec 
Št. Moyzesa č. 47 
984 01 Lučenec 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
m e n í  

 
registráciu retransmisie TKR/99 v bode 3 Počet prípojok a v bode 4 Ponuka programových služieb 

nasledovne: 
 
Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:  
 3.1 KDS Hurbanova 2, Lučenec  1 626 
 3.2 KDS Továrenská 15, Lučenec    181 
 Spolu:     1 807“ 
 
Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
 4.1 KDS Hurbanova 2, Lučenec 
  Televízne programové služby 

Základný súbor: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ 
PLUS, WAU, TA3, ČT 1, MTV 1, MTV 2, TV8, Arena Sport,  
TV LocAll, Minimax, CBS Reality, Fishing&Hunting, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat, Viasat History, SPORT 1, SPORT 2, 
MUSIQ 1, TV LUX, TV NOE, JOJ Cinema,, RTL KLUB, Nova 
International 

       
Rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio LUMEN, Fun 

rádio,  Rádio REBECA, Europa 2 
       
4.2 KDS Továrenská 15, Lučenec 
  Televízne programové služby 
       Základný súbor: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ   

PLUS, WAU, TA3, MTV 1, MTV 2, TV 8,  TV LocAll, ČT 1,  
Arena Sport, RTL KLUB 

       
 rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio LUMEN, Fun 

rádio, Rádio REBECA, Europa 2 
     
 
 
 

 31 



Úloha č. 17-07/312: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 139/SKL/2017, zašle ho  
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 5. 2017                              Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 175/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.      číslo registrácie: TKR/257 
 
Uznesenie č. 17-07/31.288: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 175/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb účastníka konania 
 
Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 8 
821 08 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/257 nasledovne: 
 
Bod 4 sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
4.1 Základný balík: 
televízne programové služby: Jednotka SD/HD, Dvojka SD/HD, TV MARKÍZA SD/HD, DAJTO 
SD/HD, JOJ SD/HD, JOJ PLUS SD/HD, TA3 SD/HD, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, Nova 
International HD, M1, M2, ORF1, ORF2, MusicBox, WAU, 213, Senzi, Šlágr TV, TV LUX, Fishing 
and Hunting, Óčko, 3sat, ZDF, BBC World, CNN, Das Erste, TV Central, Deutsche Welle, Arte, Arte 
HD, Duna TV, Duna World, France24 AJ, France24 FR, PRO 7, RTL, RTL 2, SAT 1, VOX, TVR, 
RTG, KABEL 1, KI.KA (Kinderkanal), N24, n-tv, RAI UNO, TVE Espana, Super RTL, Blue Hustler, 
TV 5 MONDE Europe, Body in Balance, TV Polonia, HRT 1, TV8, Bloomberg, Wild TV HD, 
Eurosport HD, Arena Sport 2, TV9, Discovery Channel, TLC, ID Xtra 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio_FM, 
Rádio Regina, EXPRES, FUN RADIO, Rádio Lumen, Europa 2, Anténa hitrádio 
 
4.2 TV archív: 
Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ PLUS, DAJTO, WAU, TA3, ČT1, ČT2, M1, 
M2, ORF 1, ORF 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, RTL Klub, 
 
4.3 Balík Cinemax: 
Cinemax, Cinemax 2 
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4.4 HBO balík: 
HBO HD, HBO 2HD, HBO 3 HD 
 
4.5 TV v mobile s Archívom: 
Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ PLUS, DAJTO, WAU, TA3, ČT1, ČT2, M1, 
M2, ORF 1, ORF 2, RTL Klub, Arena  Sport, Arena  Sport 2, 
 
4.6 Balík Šport A: 
Sport 1, Sport 2 HD, Extreme Sports, Golf Channel, Fishing and Hunting,  
 
4.7 Balík Šport Z: 
Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 SD/HD 
 
4.8 Balík Deti A: 
Cartoon Network, Minimax, JimJam, Baby TV, Boomerang  
 
4.9 Balík Z: 
Megamax, Duck TV 
 
4.10 Balík Mládež a hudba: 
Óčko, Music Box, Disney Channel, MTV, VH1, FajnRock TV 
 
4.11 Balík Dokumenty A: 
Discovery Channel, National Geographic SD/HD, National Geographic Wild, Travel Channel, History 
Channel 
 
4.12 Balík Dokumenty Z: 
Spektrum HD, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore/Spice, CBS Reality, Wild TV HD 
 
4.13 Balík Mix:  
ID Xtra, Nova International HD, Film Europe HD, CS Film/CS mini, Megamax, CBS Drama 
 
4.14 Balík Zábava: 
TLC, Auto Motor Sport, AXN, AXN Black, AXN White, Fashion TV 
4.15 Balík Filmy: 
AMC HD, JOJ Cinema, Film+, Filmbox 
 
4.16 Balík hobby: 
E!, Fine Living Network, TV Paprika, Spektrum Home, Fashion TV HD 
 
4.17 Balík Maďarské A: 
DOQ, Cool TV, Viasat 3,  Story 4 
 
4.18 Balík Maďarské Z: 
Duck TV, Cartoon Network/TCM, Sport M, RTL+, RTL Klub 
 
4.19 Balík Filmbox Premium: 
FilmBox Extra HD, FilmBox Premium, FilmBox plus, FightBox HD, 360 TuneBox HD, Eroxxx HD 
 
4.20 Balík Exkluziv: 
Hustler TV, Private TV, Playboy TV, Brazzers TV Europe 
 
4.21 Balík Discovery+: Animal Planet HD, Discovery Showcase HD, Discovery Science HD, ID Xtra 
HD, Discovery Turbo Xtra 
4.22 Balík Cinemax + Balík HBO: 
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Cinemax, Cinemax 2,  HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD  
 
Úloha č. 17-07/313: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v SK 175/SKL/2017, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 5. 2017                    Z: PLO 
 
32/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2017 
 
Uznesenie č. 17-07/32.289: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Správa zo zahraničnej služobnej cesty 
 
Uznesenie č. 17-07/32.290: 
Rada berie na vedomie ústne podanú správu zo zahraničnej služobnej cesty vedúceho Právneho 
odboru Kancelárie Rady Mgr. Martina Dorociaka a pracovníčky Kancelárie Rady Mgr. Sabiny 
Zetkovej na zasadnutie ERGA – pracovná skupina Future - proofing ERGA, ktoré sa uskutočnilo dňa  
10. 4. 2017 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 25. 4. 2017 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: JUDr. Peter Joanidis 
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