Zápisnica č. 12/2017
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 7. 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.Art. Ingrid Fašiangová
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 665/SL/2017 zo dňa 23.4.2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK, s.r.o.
číslo licencie: R/106
3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 698/SO/2017
(na vysielanie programu Kráska a zviera zo dňa 1.5.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 650/SO/2017
(na vysielanie programu Hangadó – Zvuk-art zo dňa 18. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/5

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/SO/2017
(na vysielanie programu Dobré ráno Slovensko - Čítanie zo zahraničnej tlače zo dňa 5. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/1
6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 792/SO/2017
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 19.05.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 677/SO/2017
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 25. 4. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo licencie: TD/14

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 685/SO/2017
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 26. 4. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo licencie: TD/14

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 725/SO/2017
(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 4. 5. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1
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10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 730/SO/2017
(na vysielanie programu V politike zo dňa 7. 5. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo licencie: TD/14

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 669/SO/2017
(na vysielanie programu Kamarát do dažďa zo dňa 23. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 815/SO/2017
(na vysielanie programu Tango a Cash zo dňa 2. 5. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17, T/47

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 729/SO/2017
(na vysielanie programu Farma zo dňa 05.05.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 820/SO/2017
(na vysielanie programu Góly, body, sekundy zo dňa 29. 5. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 676/SO/2017
(na vysielanie programu Láska z pasáže zo dňa 14. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 752/SO/2017
(na vysielanie programu Da Vinciho kód zo dňa 13.5.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 728/SO/2017
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4.5.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 751/SO/2017
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 11. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 814/SO/2017
(na vysielanie programu Shrek zo dňa 17. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 699/SO/2017
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 28.4.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15
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21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 697/SO/2017
(na vysielanie programu Zelená vlna zo dňa 28.04.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 642/SO/2017
(na vysielanie programu Falošní poliši zo dňa 17. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 726/SO/2017
(na vysielanie programu Ochrancovia zo dňa 5. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

24/ SK č.: 277/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 804/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e), § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pálenica Borisa Filana/12.11.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/1
25/ SK č.: 548/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 114/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dedičstvo /19.1.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
26/ SK č.: 161/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 760/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eva Nová /24. 10. 2016/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/1
NEVEREJNÉ
27/ SK č.: 741/SKL/2017 zo dňa 12. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: Media Rock, s.r.o., Bratislava
28/ SK č.: 874/SKL/2017 zo dňa 8. 6. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Miklovky TV s.r.o., Nová Dubnica
29/ SK č.: 734/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: BitCompTV s.r.o., Vráble
30/ SK č.: 644/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Ján Sopúch PROMA elektronik, Žaškov
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31/ SK č.: 836/SKL/2017 zo dňa 31. 5. 2017
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Skalica
číslo licencie: R/111
32/ SK č.: 848/SKL/2017 zo dňa 2. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RÁDIO ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/110

33/ SK č.: 879/SKL/2017 zo dňa 8. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

číslo licencie: R/104

34/ SK č.: 849/SKL/2017 zo dňa 2. 6. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.

číslo licencie: T/86

35/ SK č.: 915/SKL/2017 zo dňa 15. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17

36/ SK č.: 931/SKL/2017 zo dňa 19. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ

číslo licencie: TD/131

37/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.radiotempo.sk
Oznámenie č. 856/ITV/2017
Vysielateľ: IMPORTAT DE BONA s.r.o.

číslo licencie:

38/ Rôzne

*************************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 421 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 17-12/1.430: 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
za
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 2/
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 665/SL/2017 zo dňa 23.4.2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK, s.r.o.
číslo licencie: R/106
Uznesenie č. 17-12/2.431:
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 ONE ROCK,
s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. b)
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej
frekvencie 98,1 MHz Zvolen.
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. 17-12/422:
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: 18. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/423:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania.
T: 14. 7. 2017
K bodu 3/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 698/SO/2017
(na vysielanie programu Kráska a zviera zo dňa 1.5.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

Z: PLO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 17-12/3.432:
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. 698/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
Kmec
Fašiangová
Holan

za
proti
za
za
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Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
proti
Pék
proti
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/424:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 4/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 650/SO/2017
(na vysielanie programu Hangadó – Zvuk-art zo dňa 18. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/5

Uznesenie č. 17-12/4.433:
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, 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 18. 4. 2017 o cca 14:00 hod. odvysielal na rozhlasovej
programovej službe Rádio Patria program Hangadó (Zvuk-art), v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Fašiangová
zdržal sa
Holan
za
Joanidis
zdržal sa
Kolenič
za
Mamojka
zdržal sa
Pék
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/425:
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: 18. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/426:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 7. 2017

Z: PgO

K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/SO/2017
(na vysielanie programu Dobré ráno Slovensko - Čítanie zo zahraničnej tlače zo dňa 5. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/1
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Uznesenie č. 17-12/5.434:
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. 675/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
zdržala sa
Kmec
zdržal sa
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
zdržal sa
Rothmayerová proti
Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/427:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 792/SO/2017
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 19.05.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 17-12/6.435:
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. 792/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú 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. 17-12/428:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
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Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 677/SO/2017
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 25. 4. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo licencie: TD/14

Uznesenie č. 17-12/7.429:
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. 677/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú
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. 17-12/430:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 685/SO/2017
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 26. 4. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/14

Uznesenie č. 17-12/8.437:
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. 685/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú
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. 17-12/431:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 725/SO/2017
(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 4. 5. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 17-12/9.438:
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. 725/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa RTVS, vysielateľ na
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
proti
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová proti
Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/432:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 730/SO/2017
(na vysielanie programu V politike zo dňa 7. 5. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/14

Uznesenie č. 17-12/10.439:
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. 730/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

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. 17-12/433:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 669/SO/2017
(na vysielanie programu Kamarát do dažďa zo dňa 23. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 17-12/11.440:
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. 669/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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. 17-12/434:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 815/SO/2017
(na vysielanie programu Tango a Cash zo dňa 2. 5. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/41, TD/17, T/47

Uznesenie č. 17-12/12.411:
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
1. § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 5. 2017 v čase o cca
20:18 hod. na programovej službe DAJTO odvysielal program Tango a Cash, pričom mohlo dôjsť
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k porušeniu povinnosti vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok
dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,
2. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie
súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash zo dňa 2. 5. 2017 odvysielaného o cca 00:50
v rámci programovej služby TV MARKÍZA.
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. 17-12/435:
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: 18. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/436:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 7. 2017
K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 729/SO/2017
(na vysielanie programu Farma zo dňa 05.05.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 17-12/13.441:
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. 729/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 proti
Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 17-12/437:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 820/SO/2017
(na vysielanie programu Góly, body, sekundy zo dňa 29. 5. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 17-12/14.442:
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 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa
29. 5. 2017 v čase od cca 19:55:50 do 20:11:09 na programovej službe Jednotka odvysielal program
Góly, body, sekundy, v rámci ktorého odvysielal informácie o produkte zdravej výživy D-One, ktoré
mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č.
308/2000 Z. z.
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. 17-12/438:
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: 18. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/439:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 7. 2017
K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 676/SO/2017
(na vysielanie programu Láska z pasáže zo dňa 14. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 17-12/15.443:
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. 676/SO/2017 smerujúcu
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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. 17-12/450:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 752/SO/2017
(na vysielanie programu Da Vinciho kód zo dňa 13.5.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 17-12/16.444:
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. 752/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. 17-12/451:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017

Z: PgO

Uznesenie č. 17-12/16.445:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) a 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
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SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že vysielateľ nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania
programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 13. 5. 2017 v čase od cca 22:35 hod. do 01:43 hod., čím
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich
vysielania v zodpovedajúcej kvalite.
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. 17-12/452:
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: 18. 7. 2017
Z: PLO
K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 728/SO/2017
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4.5.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 17-12/17.446:
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. 728/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. 17-12/453:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
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Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 751/SO/2017
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 11. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
Uznesenie č. 17-12/18.447:
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. 751/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. 17-12/454:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2017
K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 814/SO/2017
(na vysielanie programu Shrek zo dňa 17. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 17-12/19.448:
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 17. 4. 2017 v čase o cca. 17:14 hod. na programovej službe TV MARKÍZA
odvysielal program Shrek, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať alebo poskytovať
audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam.
Hlasovanie:
Danielová
Kmec
Fašiangová
Holan
Joanidis
Kolenič
Mamojka
Pék

za
za
za
za
za
za
za
za
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Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/455:
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: 18. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/456:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 7. 2017
K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 699/SO/2017
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 28.4.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 17-12/20.449:
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. vo
veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci
programovej služby JOJ v programe Noviny o 12 zo dňa 28. 4. 2017 odvysielaného o cca 11:55 hod.
odvysielal príspevok Jazzový sviatok na Slovensku, v rámci ktorého odvysielal informácie týkajúce sa
podujatia One Day Jazz Festival, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej
komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
proti
Fašiangová
proti
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová proti
Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/457:
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: 18. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/458:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 7. 2017
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Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 697/SO/2017
(na vysielanie programu Zelená vlna zo dňa 28.04.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 17-12/21.459:
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. 697/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
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. 17-12/460:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 642/SO/2017
(na vysielanie programu Falošní poliši zo dňa 17. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 17-12/22.451:
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. 642/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
Kmec
Fašiangová
Holan
Joanidis
Kolenič
Mamojka
Pék
Rothmayerová

za
za
za
za
za
za
za
za
za
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/461:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017
K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 726/SO/2017
(na vysielanie programu Ochrancovia zo dňa 5. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 17-12/23.452:
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. 726/SO/2017 smerujúcu
voči vysielaniu 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. 17-12/462:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017

Z: PgO

K bodu 24/
SK č.: 277/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 804/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e), § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pálenica Borisa Filana/12.11.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/1
Uznesenie č. 17-12/24.453:
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. 277/SKO/2017
vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska 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.

18

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. 17-12/463:
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: 14. 7. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/464:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017

Z: PgO

K bodu 25/
SK č.: 548/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 114/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dedičstvo /19.1.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
Uznesenie č. 17-12/25.454:
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.
548/SKO/2017, MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že
dňa 19.1.2017 v čase cca o 10:31 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program
Dedičstvo, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény,
ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie,
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) obscénne vyjadrovanie ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh,
umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine
maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania
podmieňujú jeho 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,
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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 10 000,- €, slovom desaťtisíc 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
zdržala sa
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Mamojka
za
Pék
za
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/465:
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: 4. 8. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/466:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 14. 7. 2017
K bodu 26/
SK č.: 161/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 760/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eva Nová /24. 10. 2016/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/1
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Z: PgO

Uznesenie č. 17-12/26.455:
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.
161/SKO/2017 Rozhlas a televízia Slovenska
p o r u š i l
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 24. 10. 2016 v čase cca o 20:25 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka
program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény,
ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie“, „obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom
na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a
vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať
za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“ a „expresívne vyjadrovanie“, ktoré
podmieňujú jeho 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 zdržala sa
Výsledok hlasovania: 8-0-1, 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. 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
Kmec
Fašiangová
Holan
Joanidis
Kolenič
Mamojka

za
za
proti
za
za
proti
za
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Pék
za
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 17-12/467:
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: 4. 8. 2017
Z: PLO
Úloha č. 17-12/468:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 7. 2017

Z: PgO

NEVEREJNÉ
K bodu 27/
SK č.: 741/SKL/2017 zo dňa 12. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: Media Rock, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 17-12/27.456:
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. 741/SKL/2017 začatom
dňa 12.5.2017, 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:
Media Rock, s.r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava
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
spoločnosti Media Rock, s.r.o., Blagoevova 14
851 04 Bratislava
licenciu č. RD/29
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: Rocková republika
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. denne
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5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
radou (podľa podania účastníka konania č. 741/SKL/2017-1 zo dňa 12.5.2017 doplnené
podaním č. 741/SKL/2017-3 zo dňa 24.5.2017):
a) Spravodajstvo: 0 %
b) Publicistika:
1. Politická publicistika: 0 %
2. Ostatná publicistika: 1 %
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 99 %
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom
záujme: 0 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD, DVD alebo USB
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 22.5.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 106085/B.
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 22.5.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 106085/B.
III.
Doložka doplnkových obsahových služieb: Doložka iného verejného prenosu: Úloha č. 17-12/469:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 741/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle
ho účastníkovi konania , spol. Media Rock, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 24. 3. 2017
Z: PLO
K bodu 28/
SK č.: 874/SKL/2017 zo dňa 8. 6. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Miklovky TV s.r.o., Nová Dubnica
Uznesenie č. 17-12/28.457:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 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. 874/SKL/2017 zo dňa 8.6.2017,
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
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Miklovky TV s.r.o.
Ľ. Štúra 184/2,
018 51 Nová Dubnica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/363
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
- hlavná stanica: 1. Nová Dubnica, Štúrova 184/2
2. Zubák – obecný úrad
3. Dolné Kočkovce – obecný úrad
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS
2. Územný rozsah retransmisie: Nová Dubnica časť Miklovky, Obec Zubák, Obec Dolné Kočkovce
3. Počet prípojok: 710
4. Ponuka programových služieb:
základný súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové programové služby:

Jednotka, Dvojka, TA3, TV LUX
Rádio Slovensko, EXPRES, Rádio Lumen

Úloha č. 17-12/470:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie
o registrácii retransmisie v SK č. 874/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi konania ( spol. Miklovky TV
s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 29/
SK č.: 734/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: BitCompTV s.r.o., Vráble
Uznesenie č. 17-12/29.458:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 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. 734/SKL/2017
zo dňa 10. 5. 2017, podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
posúdila žiadosť o udelenie registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej
aj „účastník konania“):
BitCompTV s.r.o.
Levická 579
952 01 Vráble
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/362
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
- hlavná stanica: Lúky 1134/60, Vráble
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS
2. Územný rozsah retransmisie: Vráble
3. Počet prípojok: 150
4. Ponuka programových služieb:
základný súbor:
televízne programové služby:

rozhlasové programové služby:

Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD, TV
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS,
WAU
Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín,
Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Klasika, Rádio Litera,
Rádio Junior

Úloha č. 17-12/471:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie
o registrácii retransmisie v SK č. 734/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi konania (spoločnosti
BitCompTV s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 30/
SK č.: 644/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Ján Sopúch PROMA elektronik, Žaškov
Uznesenie č. 17-12/30.459:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 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. 644/SKL/2017
zo dňa 18. 4. 2017, podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
Ján Sopúch PROMA elektronik
Chudovská 134
027 21 Žaškov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
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rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/364
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
- hlavná stanica:
a. Oravská Poruba č. 290, Oravská Poruba
b. Brezovecká 96/8, Bziny
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS
2. Územný rozsah retransmisie: Oravská Poruba, Bziny
3. Počet prípojok:
Oravská Poruba
Bziny
Spolu

110
76
186

4. Ponuka programových služieb:
základný súbor:
televízne programové služby:
Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, SEVERKA, 213,
TV8, TV LUX, France24
Úloha č. 17-12/472:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 644/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 31/
SK č.: 836/SKL/2017 zo dňa 31. 5. 2017
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Skalica
číslo licencie: R/111
Uznesenie č. 17-12/31.460:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 836/SKL/2017 zo dňa 31.5.2017, posúdila žiadosť
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/111, účastníka konania:
GROUND 4, s.r.o.
Bajanova 17
909 01 Skalica
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
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predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/111 do 25.1.2027
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/111/2010 zo dňa 24.11.2010 právoplatné ku dňu 25.1.2011,
ktoré znie takto:
„I.

1. Názov programovej služby: Záhorácke rádio
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť

licencie končí dňom 25. 1. 2027
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelená frekvencia:
89,2 MHz Skalica
101,5 MHz Senica
II.

Právne skutočnosti spoločnosti:
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka
číslo: 36221/T, oddiel: Sro, zo dňa 24.5.2017, zoznam výpisov č.: el-34247/2017/B,
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 36221/T, oddiel: Sro, zo dňa
24.5.2017, zoznam výpisov č.: el-34247/2017/B,
III.
1. Programové typy:
a) Spravodajstvo – 1,09 %
b) Publicistika:
1. politická publicistika – min. 0 %
2.ostatná publicistika – 1,09 %
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 – 3,57 %
d) Ostatný program – 94,25 %
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového
vysielacieho času: 0 %
3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:
min. 2,18%
IV.
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1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:
2.1. Frekvencia: 89,2 MHz Skalica
Lokalita: Skalica - mesto
Frekvenčný list: 4282/10/2009 zo dňa 06.05.2002
2.2. Frekvencia: 101,5 MHz Senica
Lokalita: Senica –mesto
Frekvenčný list: 4281/10/2002“

3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI
Identifikácia dopravného vysielania TP
Alternatívne frekvencie AF
Typ programu PTY
Iné informácie o vysielaných sieťach EON
Identifikácia spôsobu dekódovania DI
Prepínač hudba/reč M/S
Textový kanál RT
Hodiny a dátum CT
Identifikácia dopravného hlásenia TA
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete
Číslo programu PIN
Meno programového okruhu PS

áno
nie
áno
áno
nie
nie
nie
áno
áno
nie
nie
nie
ZAHORRAD“

Úloha č. 17-12/473:
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: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 32/
SK č.: 848/SKL/2017 zo dňa 2. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RÁDIO ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/110

Uznesenie č. 17-12/32.461:
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. 848/SKL/2017 zo dňa 2.6.2017 posúdila
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania:
RÁDIO ROCK, s.r.o.
Štefánikova 52
949 01 Nitra
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
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licenciu č. R/110 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio One Retro 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
9. 6. 2017 (č.p.d. 848/SKL/2017-3):
a) Spravodajstvo – 0,19%
b) Publicistika:
polit. publicistika – 0 %
ostatná publicistika – 0 %
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
detské programy – 0 %
náboženské programy – 0 %
literárno-dramatické programy – 0 %
zábavné programy – 0 %
hudobné programy – 88,10 %
d) Ostatný program – 11,71%
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo
verejnom záujme: 0,19 %“
Úloha č. 17-12/474:
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: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 33/
SK č.: 879/SKL/2017 zo dňa 8. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

číslo licencie: R/104

Uznesenie č. 17-12/33.462:
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. 879/SKL/2017 zo dňa 8. 6. 2017 posúdila
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/104 účastníka konania
INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.
Staré Grunty 36
841 04 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:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/104 nasledovne:
Čl. I. bod 1. sa mení a znie:
„1. Názov programovej služby: RADIO VIVA“
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Úloha č. 17-12/475:
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví
v správnom konaní rozhodnutie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho
poplatku.
T: 4. 8. 2017
Z:PLO
K bodu 34/
SK č.: 849/SKL/2017 zo dňa 2. 6. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.

číslo licencie: T/86

Uznesenie č. 17-12/34.463:
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. 849/SKL/2017 zo dňa 2.6.2017, posúdila
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/86 účastníka konania:
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
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. T/86 na televízne vysielanie v Článku III. nasledovne:
1.Článok III., sa mení a znie:
„III.
1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
podľa podania účastníka konania č. 849/SKL/2017 -1 zo dňa 2.6.2017:
a) Programová služba (100 %)
1.Doplnkové vysielanie: max. 50 %
2.Programy: 50 %
b) Programy (100%)
Spravodajstvo – 75%
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0%
2) ostatná publicistika – 25%
Dokumentárne programy – 0%
Dramatické programy – 0%
Zábavné programy – 0%
Hudobné programy – 0%
Vzdelávacie programy –0%
Náboženské programy –0%
Detské programy –0%
Šport – 0 %“
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Úloha č. 17-12/476:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 849/SKL/2017 a zašle
ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 35/
SK č.: 915/SKL/2017 zo dňa 15. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 17-12/35.464:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 915/SKL/2017 zo dňa 15. 6. 2017, posúdila
doručenú žiadosť o zmenu licencie č. T/41 a licencie č. TD/17 účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica
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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/41 nasledovne:
Čl. III. sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie:
„7. Vysielanie s časovým posunom: Paralelné vysielanie televíznej programovej služby
s jednohodinovým časovým posunom oproti reálnemu času vysielania televíznej programovej
služby, za splnenia predpokladu, že televízna programová služba s jednohodinovým časovým
posunom bude obsahovo totožná s televíznou programovou službou vysielanou v reálnom čase
a graficky (logom) odlíšiteľná.“
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/17 nasledovne:
Čl. I. sa dopĺňa o bod 12, ktorý znie:
„12. Vysielanie s časovým posunom: Paralelné vysielanie televíznej programovej služby
s jednohodinovým časovým posunom oproti reálnemu času vysielania televíznej programovej
služby, za splnenia predpokladu, že televízna programová služba s jednohodinovým časovým
posunom bude obsahovo totožná s televíznou programovou službou vysielanou v reálnom čase
a graficky (logom) odlíšiteľná.“
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Úloha č. 17-12/477:
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: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 36/
SK č.: 931/SKL/2017 zo dňa 19. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ

číslo licencie: TD/131

Uznesenie č. 17-12/36.465:
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. 931/SKL/2017 zo dňa 19. 6. 2017 posúdila
oznámenie o zmene licencie č. TD/131/2014 účastníka konania
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ
Humenská cesta 11
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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.
mení
licenciu č. TD/131 nasledovne:
V časti I. sa mení a znie:
„

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: TV Senior.“

V časti III. Doložky iného verejného prenosu sa mení a znie:
„a) KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
b) MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
c) DVB-C, DVB-H, MMDS, IPTV, DVB-S2“
Úloha č. 17-12/478:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 931/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 4. 8. 2017
Z: PLO
K bodu 37/
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.radiotempo.sk
Oznámenie č. 856/ITV/2017
Vysielateľ: IMPORTAT DE BONA s.r.o.
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číslo licencie:

Uznesenie č. 17-12/37.466:
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa IMPORTAT DE BONA s.r.o. doručené dňa
31. 5. 2017 o prevádzkovaní služby www.radiotempo.sk prevádzkovanej na internetovej stránke
http://www.radiotempo.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z.
z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je
audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000
Z. z.
Úloha č. 17-12/479:
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť IMPORTAT DE BONA s.r.o. o vybavení jej oznámenia
doručeného dňa 31. 5. 2017.
T: 14. 7. 2017
Z: PgO
38/ Rôzne
1/ Oboznámenie Rady s Rozhodnutím č. RP/24/2017
Uznesenie č. 17-12/38.467:
Rada schvaľuje rozhodnutie v predloženom znení.
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.
2/ Stanovisko k voľbám do orgánov samosprávnych krajov vo vysielaní
Uznesenie č. 17-12/38.468:
Rada schvaľuje predložené stanovisko.
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/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2017
Uznesenie č. 17-12/38.469:
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov.

33

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/ Zamietnutie žiadosti FO o sprístupnenie informácie týkajúcej sa oznámenia vysielateľa C.S.M.
group s.r.o.
Uznesenie č. 17-12/38.470:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000
Z. z.“)
rozhodla
v konaní č. 930/I/2017 o žiadosti fyzickej osoby Martin Turček, Schurmanova 7, Nitra tak, že podľa
§ 18 ods. 2 a § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. ju
odmieta
v časti, v ktorej fyzická osoba Martin Turček, Nitra žiada o poskytnutie scanu oznámenia o zmene
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/121 a RD/20, ktoré Rada posudzovala v rámci správneho
konania č. 342/SKL/2017 zo dňa 15. 2. 2017 vedeného so spoločnosťou C.S.M. group s. r. o.,
z dôvodu, že išlo o informácie, ktoré boli Rade odovzdané osobou, ktorej takú povinnosť zákon
neukladá a ktorá na výzvu Rady písomne oznámila, že so sprístupnením scanu požadovaného
dokumentu nesúhlasí.
Úloha č. 17-12/480:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 931/SKL/2017 a zašle ho žiadateľovi.
T: 7. 7. 2017
Z: ÚRK

V Bratislave dňa 4. 7. 2017

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: Mgr.Art. Inge Fašiangová
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