Zápisnica č. 10/2017
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 6. 2017 o 9:30 hod.
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 504/SL/2017 zo dňa 21.3.2017)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
číslo licencie: TKR/203
3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 505/SO/2017
(na vysielanie programu V Politike zo dňa 19.3.2017)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.

číslo licencie: TD/14

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 570/SO/2017
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 3.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 636/SO/2017
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. a 13.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 704/SO/2017
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 573/SO/2017
(na vysielanie programu Nebezpečné známosti zo dňa 2. a 3.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 601/SO/2017
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 3. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 605/SO/2017
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 7. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15
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10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 615/SO/2017
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 13. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 637/SO/2017
(na vysielanie programu Sľub z katakomb zo dňa 14.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/2

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 638/SO/2017
(na vysielanie programu Nekonečný príbeh zo dňa 15.4.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

13/ SK č.: 896/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 719/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvotný strach/ 5.10.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/1
14/ SK č.: 157/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 779/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Nový spôsob vysielania/
1.11.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41, TD/17
15/ SK č.: 164/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa č. 86/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Problém centra problémových
detí/Problémové centrum hrozí médiám a Problémové centrum zrejme zlyhalo/Kauza rozdelila
rodičov/Čo a ako hovoria deti?/Čistému dňu radil Erik Tomáš/Chyby vo vyšetrovaní 11.9., 14.9.,
16.9., 21.9., 22.9., 28.9.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
ÚP: 10:30 hod
16/ SK č.: 278/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 817/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: C.S.I.: Kriminálka New York/21.11.2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219, TD/16
NEVEREJNÉ
17/ SK č.: 731/SKL/2017 zo dňa 9. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: rEhit s.r.o., Kežmarok
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18/ SK č.: 763/SKL/2017 zo dňa 15. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Marek Petráš
19/ SK č.: 658/SKL/2017 zo dňa 20. 4. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.
ÚP: 10:00 hod

číslo licencie: R/121

20/ SK č.: 762/SKL/2017 zo dňa 16. 5. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.

číslo licencie: R/132

21/ SK č.: 785/SKL/2017 zo dňa 17. 5. 2017
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia, s.r.o.

číslo licencie: TD/150, TD/164

22/ SK č.: 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: CREATV spol. s r.o.

číslo licencie: TD/56

23/ SK č.: 640/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.

číslo licencie: TD/98

24/ SK č.: 591/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Raj Production, s.r.o.

číslo licencie: TD/177

25/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod.
10:30 hod.

658/SKL/2017
164/SKO/2017

C.S.M. group s.r.o.
MAC TV s.r.o.

*************************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 361 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 17-10/1.369: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
Kmec
Fašiangová
Holan
Joanidis
Kolenič
Mamojka

za
za
za
za
za
za
za
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Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 504/SL/2017 zo dňa 21.3.2017)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
číslo licencie: TKR/203
Uznesenie č. 17-10/2.370:
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. 504/SL/2017 smerujúcu
voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, 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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/362:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2017
K bodu 3/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 505/SO/2017
(na vysielanie programu V Politike zo dňa 19.3.2017)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.

Z: PLO

číslo licencie: TD/14

Uznesenie č. 17-10/3.371:
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. 505/SO/2017 smerujúcu
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
Kmec
Fašiangová
Holan
Joanidis
Kolenič

za
za
za
za
za
za
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Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/363:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2017
K bodu 4/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 570/SO/2017
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 3.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 17-10/4.372:
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 vysielaniu vysielateľa Rozhlas
a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 3. 4. 2017 v čase o cca 22:19 hod. odvysielal na
programovej službe Jednotka program Reportéri, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/364:
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: 21. 6. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-10/365:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 19. 6. 2017
K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 636/SO/2017
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. a 13.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
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Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 17-10/5.373:
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 RTVS, vysielateľ na
základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že
1. dňa 11. 4. 2017 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe
Jednotka program Správy RTVS s príspevkom V pečienkach v škôlke našli salmonelu,
2. dňa 13. 4. 2017 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe
Jednotka program Správy RTVS s príspevkom Hygienici našli ďalšie tony mäsa
z Brazílie,
v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
proti
Fašiangová
proti
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
zdržal sa
Mamojka
za
Pék
proti
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/366:
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: 21. 6. 2017

Z: PLO

Úloha č. 17-10/367:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 19. 6. 2017

Z: PgO

K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 704/SO/2017
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 17-10/6.374:
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. 704/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
Kmec

za
za
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Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/368:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2017
K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 573/SO/2017
(na vysielanie programu Nebezpečné známosti zo dňa 2. a 3.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 17-10/7.375:
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 Rozhlas a televízia
Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že dňa 2. 4. 2017 v čase o cca 21:29 hod. a dňa 3. 4. 2017 v čase o cca 2:23 hod. v rámci
programovej služby Jednotka odvysielal program Nebezpečné známosti, 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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/369:
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: 21. 6. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-10/370:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 19. 6. 2017
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 601/SO/2017
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Z: PgO

(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 3. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 17-10/8.376:
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. 601/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/371:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2017
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 605/SO/2017
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 7. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 17-10/9.377:
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. 605/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 17-10/372:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2017
K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 615/SO/2017
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 13. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/41, TD17

Uznesenie č. 17-10/10.378:
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. 615/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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/373:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2017
K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 637/SO/2017
(na vysielanie programu Sľub z katakomb zo dňa 14.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 17-10/11.379:
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. 637/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe zákona
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kmec
Fašiangová
Holan
Joanidis

za
za
za
za
za
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Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/374:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 22. 5. 2017
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 638/SO/2017
(na vysielanie programu Nekonečný príbeh zo dňa 15.4.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 17-10/12.380:
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. 638/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/375:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2017

Z: PgO

K bodu 13/
SK č.: 896/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 719/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvotný strach/ 5.10.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/1
Uznesenie č. 17-10/13.381:
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.
896/SKO/2016 Rozhlas a televízia Slovenska
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p o r u š i l
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 5. 10. 2016 v čase o cca 20:28 hod. v rámci programovej služby Jednotka odvysielal program
Prvotný strach, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za
podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam tým, že predmetné dielo odvysielal bez jeho
záverečných titulkov,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/376:
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: 21. 6. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-10/377:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 6. 2016
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Z: PgO

K bodu 14/
SK č.: 157/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 779/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Nový spôsob vysielania/
1.11.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41, TD/17
Uznesenie č. 17-10/14.382:
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. 157/SKO/2017
vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/378:
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: 19. 6. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-10/379:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 19. 6. 2017

Z: PgO

K bodu 15/
SK č.: 164/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa č. 86/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Problém centra problémových
detí/Problémové centrum hrozí médiám a Problémové centrum zrejme zlyhalo/Kauza rozdelila
rodičov/Čo a ako hovoria deti?/Čistému dňu radil Erik Tomáš/Chyby vo vyšetrovaní 11.9., 14.9.,
16.9., 21.9., 22.9., 28.9.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
ÚP: 10:30 hod
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Uznesenie č. 17-10/15.383:
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. 164/SKO/2017
vedené proti účastníkovi konania 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
proti
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
proti
Kolenič
za
Mamojka
proti
Pék
proti
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/380:
Kancelária Rady v zmysle § 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: 21. 6. 2017
Z: PLO
K bodu 16/
SK č.: 278/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 817/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: C.S.I.: Kriminálka New York/21.11.2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219, TD/16
Uznesenie č. 17-10/16.384:
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 správnych konaní č.
278/SKO/2017, MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že
dňa 21.11.2016 v čase cca o 18:11:39 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS
program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých
bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov
ľútosti, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho
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klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil
Jednotný systém označovania,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc 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
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-10/381:
Kancelária Rady v zmysle § 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: 7. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-10/382:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 19. 6. 2017

NEVEREJNÉ
K bodu 17/
SK č.: 731/SKL/2017 zo dňa 9. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: rEhit s.r.o., Kežmarok
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Z: PgO

Uznesenie č. 17-10/17.385:
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. 731/SKL/2017 zo dňa 9.5.2017,
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania
(ďalej aj „ÚK“):
rEhit s.r.o.
Hlavné námestie 76
060 01 Kežmarok
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti rEhit s.r.o.

licenciu č. TD/186

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: KTV(Kežmarská televízia)
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. 731/SKL/2017 -1 zo dňa 9.5.2017 a dňa 24.5.2017:
a ) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 83%
Programy - min. 17% (z toho preberaný program 0 %)
b) Programy (100%):
1. Spravodajstvo – 0%
2. Publicistika:
2.1 polit. publicistika – 0%
2.2 ostatná publicistika – 100%
3. Dokumentárne programy - 0%
4. Dramatické programy - 0%
5. Zábavné programy - 0%
6. Hudobné programy: - 0%
7. Vzdelávacie programy - 0%
8. Náboženské programy - 0%
9. Detské programy - 0%
10. Šport -0%
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom
záujme: 15%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa
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osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD v požadovanom formáte
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, mov qt,
divx, avi, mp4)
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 0%
- podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% - podľa
ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.):
nevzťahuje sa
II.
„Právne skutočnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu
25.4.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 16069/P, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-26196/P
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 25.4.2017, oddiel: Sro, vložka číslo:
16069/P, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-26196/P
III.
Doložky iného verejného prenosu:
Spôsob verejného prenosu: DVB-C, DVB-H
Úloha č. 17-10/383:
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 731/SKL/2017, zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti rEhit s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 7. 7. 2017
Z: PLO
K bodu 18/
SK č.: 763/SKL/2017 zo dňa 15. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Marek Petráš
Uznesenie č. 17-10/18.386:
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. 763/SKL/2017 začatom
dňa 15.5.2017, 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:
Marek Petráš
Mäsiarska 63
040 01 Košice
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
I. Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
Marekovi Petrášovi, Mäsiarska 63
040 01 Košice
licenciu č. RD/28
na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto podmienok:
I.
„1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DAB
2. Názov programovej služby: Rádio Košice
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
radou (podľa podania účastníka konania č. 763/SKL/2017-1 zo dňa 15.5.2017):
a) Spravodajstvo: min. 4,8%
b) Publicistika:
1. Politická publicistika: 0 %
2. Ostatná publicistika: 0,2%
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. Detské programy: 0 %
2. Náboženské programy: 0 %
3. Literárno-dramatické programy: 0 %
4. Zábavné programy: 0 %
5. Hudobné programy: 4,7 %
d) Ostatný program 90,3 %
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom
záujme: min. 5 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD nosiče so záznamom vo
formáte MP3
II.
Doložka doplnkových obsahových služieb: Doložka iného verejného prenosu: S-DAB
Úloha č. 17-10/384:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 763/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle
ho účastníkovi konania Marek Petráš, Košice spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 7. 7. 2017
Z: PLO
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K bodu 19/
SK č.: 658/SKL/2017 zo dňa 20. 4. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.
ÚP: 10:00 hod

číslo licencie: R/121

Uznesenie č. 17-10/19.387:
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. 658/SKL/2017 zo dňa 20.4.2017 posúdila
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania:
C.S.M. group s.r.o.
Račianska 153
831 53 Bratislava
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:
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/121 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rocková republika takto :
Čl. I. bod 2., 5. a 6. sa menia a znejú:
„ 2. Názov programovej služby: RÁDIO AKTUAL
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou
(podľa podania účastníka konania č. 658/SKL/2017-2 z 20. 4. 2017, podanie č.
658/SKL/2017-3 z 5. 5. 2017 a podanie č. 658/SKL/2017-4 z 16. 5. 2017):
a) Spravodajstvo – 15,49%
b) Publicistika:
1. polit. publicistika – 0%
2. ostatná publicistika –12,5%
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. detské programy – 0%
2. náboženské programy – 0%
3. literárno-dramatické programy – 0%
4. zábavné programy – 0%
5. hudobné programy – 0%
d) Ostatný program – 72,01%
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom
záujme: 15,49 %“
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. RD/20 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rocková republika takto :
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Čl. I. bod 2., 5. a 6. sa menia a znejú:
„ 2. Názov programovej služby: RÁDIO AKTUAL
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou
(podľa podania účastníka konania č. 658/SKL/2017-2 z 20. 4. 2017, podanie č.
658/SKL/2017-3 z 5. 5. 2017 a podanie č. 658/SKL/2017-4 z 16. 5. 2017):
a) Spravodajstvo – 15,49%
b) Publicistika:
1. polit. publicistika – 0%
2. ostatná publicistika –12,5%
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. detské programy – 0%
2. náboženské programy – 0%
3. literárno-dramatické programy – 0%
4. zábavné programy – 0%
5. hudobné programy – 0%
d) Ostatný program – 72,01%
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom
záujme: 15,49 %“
Úloha č. 17-10/385:
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: 7. 7. 2017
Z: PLO
K bodu 20/
SK č.: 762/SKL/2017 zo dňa 16. 5. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.

číslo licencie: R/132

Uznesenie č. 17-10/20.388:
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. 762/SKL/2017 zo dňa 16. 5. 2017 posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. R/132 účastníka konania
Trnavská produkčná, s.r.o.
Hlboká 3026/25
921 01 Piešťany
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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/132 nasledovne:
Čl. I. bod 1. sa mení a znie:
„1. Názov programovej služby: Trnavské Rádio“
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Úloha č. 17-10/386:
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho
poplatku.
T: 7. 7. 2017
Z:PLO
K bodu 21/
SK č.: 785/SKL/2017 zo dňa 17. 5. 2017
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia, s.r.o.

číslo licencie: TD/150, TD/164

Uznesenie č. 17-10/21.389:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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 (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. 785/SKL/2017 zo dňa
17.5.2017, posúdila doručené oznámenie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní vo veci zmeny licencie č. TD/150 a licencie č. TD/164 na digitálne televízne vysielanie
účastníka konania:
Západoslovenská televízia s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava
z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/150 a licenciu č. TD/164 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku
II. nasledovne:
„Článok II. sa mení a znie:
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 100059/B,
oddiel: Sro, zo dňa 16.5.2017, č. dožiadania: el-104235/2017/B
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 100059/B,
oddiel: Sro, zo dňa 16.5.2017, č. dožiadania: el-104235/2017/B“
Úloha č. 17-10/387:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 785/SKL/2017 a zašle
ho účastníkovi konania, spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o.
T: 7. 7. 2017
Z: PLO
K bodu 22/
SK č.: 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: CREATV spol. s r.o.
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číslo licencie: TD/56

Uznesenie č. 17-10/22.390:
Rada pre vysielanie a 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. 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017,
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/56 v časti týkajúcej sa zmeny
programovej skladby vysielania televíznej digitálnej programovej služby, doručenú Rade účastníkom
konania (ďalej aj „ÚK“):
CREATV spol. s r.o.
Hviezdoslavova 6
040 01 Košice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.
mení
licenciu č. TD/56 nasledovne:
Článok I., body 5. a 6. sa menia a znejú:
„5. Podiely programových typov za bežný týždeň/mesiac určené z programovej skladby (podľa
podania účastníka konania č. 137/SKL/2017-1 zo dňa 31. 1. 2017, doplnené podaním
č. 137/SKL/2017-3 zo dňa 9. 5. 2017):
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 3,5 %
2. Programy: min. 96,5 % (z toho preberaný program: 60,7 %)
b) Programy (100 %)
Spravodajstvo – 13 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 3,2 %
2) ostatná publicistika – 83,8 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo
verejnom záujme: 13 %“
Úloha č. 17-10/388:
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 137/SKL/2017, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 7. 7. 2017
Z: PLO
K bodu 23/
SK č.: 640/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.
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číslo licencie: TD/98

Uznesenie č. 17-10/23.391:
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. 640/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017 posúdila
oznámenie o zmene licencie č. TD/98 účastníka konania
Levická televízna spoločnosť s.r.o.
Námestie hrdinov 1
Levice 934 01
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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.
mení
licenciu č. TD/98 nasledovne:
V časti II. sa mení a znie:
„2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 12963/N, oddiel: Sro, zo dňa 23. 5. 2017.“
Úloha č. 17-10/389:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 640/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti Levická televízna spoločnosť s.r.o.
T: 7. 7. 2017
Z: PLO
K bodu 24/
SK č.: 591/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Raj Production, s.r.o.

číslo licencie: TD/177

Uznesenie č. 17-10/24.392:
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. 591/SKL/2017 zo dňa 5.4.2017 posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. TD/177 účastníka konania:
Raj Production, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
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mení
licenciu č. TD/177 nasledovne:
Čl. I. bod 5 sa mení a znie:
„5. Podiely programových typov v bežnom týždni, podľa navrhovanej programovej
skladby doručenej dňa 5.4.2017 (p. č. 591/SKL/2017-1), doplnené podaním zo dňa 17.5.2017 (p.
č. 591/SKL/2017-3):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – 16%
Programy – 84% (z toho preberaný program – 0%)
b) Programy (100%):
1. Spravodajstvo – 6,99%
2. Publicistika:
2.1 polit. publicistika - 0%
2.2 ostatná publicistika – 53,72%
3. Dokumentárne programy – 14,64%
4. Dramatické programy – 8,19%
5. Zábavné programy – 0%
6. Hudobné programy: - 8,48%
7. Vzdelávacie programy - 0%
8. Náboženské programy - 0%
9. Detské programy – 7,98%
10. Šport - 0%“
Úloha č. 17-10/390:
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, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 6. 7. 2017
Z: PLO
25/ Rôzne
1/ Schválenie podmienok vysielania programov s umiestnenými produktmi (§ 39a zákona č. 308/2000
Z. z.)
Uznesenie č. 17-10/25.393:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) schvaľuje predložený materiál, poveruje
Kanceláriu Rady vypracovaním finálnej podoby pravidiel vysielania programov s umiestnenými
produktmi a splnomocňuje predsedníčku Rady na podpísanie finálnej podoby týchto pravidiel.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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2/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady
Uznesenie č. 17-10/25.394:
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004 schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny, predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie
v mesiaci máj 2017.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
3/ Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie Rady
Uznesenie č. 17-10/25.395:
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo
dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1 zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená
vo výplatnom termíne za mesiac jún 2017.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
4/ Schválenie zahraničnej služobnej cesty
Uznesenie č. 17-10/25.396:
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi,
PhD. a vedúcemu Právneho odboru Kancelárie Rady Mgr. Martinovi Dorociakovi na konferenciu
Digital Assembly 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 17. 6. 2017 vo Valette, Malta.
Hlasovanie:
Danielová
Kmec

za
za
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Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
5/ Správa zo zahraničnej služobnej cesty
Uznesenie č. 17-10/25.397:
Rada berie na vedomie ústne podanú správu zo zahraničnej služobnej cesty Mgr. Martina Dorociaka,
vedúceho Právneho odboru Kancelárie Rady a Mgr. Ivana Tarabčáka, pracovníka Právneho odboru
Kancelárie Rady na zasadnutie ERGA – podskupina pre samoreguláciu a koreguláciu, ktoré sa
uskutočnilo dňa 31. 5. 2017 v Bruseli, Belgicko.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
6/ Informácia predsedníčky Rady o účasti na stretnutiach
Uznesenie č. 17-10/25.398:
Predsedníčka Rady informovala členov Rady, že
- dňa 12. 6. 2017 o 13:30 sa uskutoční na MF SR stretnutie k prerokovaniu návrhu rozpočtu
Rady na roky 2018 – 2020; stretnututia sa zúčastnia predsedníčka Rady, podpredseda Rady,
riaditeľ Kancelárie Rady a poverený pracovník Kancelárie Rady Ing. Peter Báchor,
- dňa 13. 6. 2017 o 10:20 hod sa uskutoční 23. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej
republiky pre kultúru a médiá, ktorej bodom programu bude Návrh záverečného účtu Rady;
stretnutia sa zúčastní predsedníčka Rady, podpredseda Rady, riaditeľ Kancelárie Rady
a poverený pracovník Kancelárie Rady Ing. Peter Báchor,
- dňa 13. 6. 2017 o 10:00 hod sa na MK SR uskutoční rokovanie dočasnej pracovnej skupiny

pre rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb; rokovania sa
zúčastní vedúci Právneho odboru Kancelárie Rady Mgr. Martin Dorociak;
V Bratislave dňa 10. 5. 2017
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec
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