
Zápisnica č. 13/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 30. 8. 2017 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overovateľ: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 398-PLO/O-6170/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
3/ SK č.: 630/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
(vo veci možného porušenia  § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné   číslo registrácie: TKR/114 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 876/SL/2017 zo dňa 5. 6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.    číslo licencie: R/106 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 954/SL/2017 zo dňa 21 .6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ,  s.r.o.     číslo licencie: R/91 
 
6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosti č. 895/SL/2017 zo dňa 12. 6. 2017, č. 1075/SL/2017 zo dňa 26. 7. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Rádio Rebeca, s.r.o.     číslo licencie: R/123 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 926/SO/2017     
(na vysielanie programu Farma a Farma Duel zo dňa 26. 5. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 927/SO/2017     
(na vysielanie programu Farma a Farma Duel zo dňa 29. 5. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 925/SO/2017      
(na vysielanie programu Labyrint: Útek zo dňa 18. 6. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 905/SO/2017     
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 12. 6. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 861/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy zo dňa 2. 6. 2017)  
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                           číslo licencie: T/73; TD/132 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 924/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy zo dňa 14. 6. 2017)  
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.               číslo licencie: T/73; TD/132 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 903/SO/2017      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 10. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: RD/1; TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 955/SO/2017      
(na vysielanie programu Ars litera zo dňa 26. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/3 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 860/SO/2017      
(na vysielanie programu Klimatickí skeptici zo dňa 31. 5. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 857/SO/2017      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 2. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: RD/1; TD/1 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 875/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2.6.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1035/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 918/SO/2017     
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 14. 6. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 721/M/2017 
(monitorované dni: 5. 5. 2017) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie:TD/53  
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21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 722/M/2017 
(monitorované dni: 5. 5. 2017) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,   číslo licencie:T/86  
 
22/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
23/ Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových - podiel slovenských 
hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: vysielatelia rozhlasových programových služieb  
 
24/ SK č.: 547/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 909/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/17.12.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
25/ SK č.: 441/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 223/SO/2014)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevky/deň/programová služba: Správy RTVS/ Aktuálna situácia na 
Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská 
vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. 
Karasom)/1.3.2014/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
26/ SK č.: 632/SKO/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 326/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/12.2.2017/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
27/ SK č.: 608/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 308/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kolabs/19.4.2015 o cca 14:40 hod./JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
28/ SK č.: 90/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1277/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: vysielanie v čase od 21:55 hod do 23:59 hod  
27.11.2015 a v čase od 00:00 hod do 02:05 hod. 28.11.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
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29/ SK č.: 872/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 743/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Aféry/ 16. 10. 2014 v čase o cca 12:55 hod /JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
30/ SK č.: 549/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 § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Dedičstvo / 19.1.2017/JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
31/ SK č.: 709/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 228/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a)  a § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/16.2.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
32/ SK č.: 712/SKL/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
(vo veci možného porušenia  § 31 ods. 2 písm. a)  zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: E L E C T R I S spol. s r.o.  číslo registrácie: TD/89 
 
33/ SK č.: 634/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
(vo veci možného porušenia  § 31 ods. 3 písm. b)  zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: Slovak Sport, s.r.o. v konkurze  číslo licencie: TD/96, 
TD/116, TD/126 
 
34/ SK č.: 1078/SKL/2017 zo dňa 28. 7. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na  televízne  vysielanie 
ÚK: Mediaworks s.r.o., Moldava nad Bodvou     
 
35/ SK č.: 1092/SKL/2017 zo dňa 8. 8. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.     
 
36/ SK č.: 962/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
37/ SK č.: 963/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
Oznámenie  o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.     číslo licencie: T/179 
             
38/ SK č.: 952/SKL/2017 zo dňa 22. 6. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TES Media, s.r.o.         číslo licencie: TD/172 
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4839/ SK č.: 950/SKL/2017 zo dňa 23. 6. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.       číslo registrácie: TKR/348 
 
40/ SK č.: 951/SKL/2017 zo dňa 23. 6. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: VARES,  s.r.o.       číslo registrácie: TKR/107 
 
41/ SK č.: 992/SKL/2017 zo dňa 7. 7. 2017 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Nižná       číslo registrácie: TKR/287 
 
42/ SK č.: 1076/SKL/2017 zo dňa 27. 7. 2017 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: K T R, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/155 
 
43/ SK č.: 1098/SKL/2017 zo dňa 11. 8. 2017 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák      číslo registrácie: TKR/223 
 
44/ Oznámenie o prevádzkovaní služby appDay.tv 
Oznámenie č. 858/AMS/2017 
Vysielateľ: FLOK, s.r.o.        
 
45/ Oznámenie o prevádzkovaní služby VJU 
Oznámenie č. 1010/AMS/2017 
Vysielateľ: News and media holding a.s.      
 
46/ Rôzne 
 
 

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 480 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-13/1.472: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
SK: 398-PLO/O-6170/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 17-13/2.473: 
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. 398-PLO/O-
6170/2010 vedené voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/481: 
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: 11. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 630/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
(vo veci možného porušenia  § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné   číslo registrácie: TKR/114 
 
Uznesenie č. 17-13/3.474: 
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. 630/SKL/2017 
vedené proti spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/482:     
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  13. 9. 2017                                Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/483:     
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  11. 9. 2017                             Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 876/SL/2017 zo dňa 5. 6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.    číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 17-13/4.475:   
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. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 90,8 MHz Žilina a 102,1 MHz 
Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/484: 
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: 13. 9. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/485: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 11. 9. 2017                                  Z: PLO 
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K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 954/SL/2017 zo dňa 21 .6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ,  s.r.o.     číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 17-13/5.476: 
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, s.r.o. 
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,7 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu 
bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/486: 
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: 13. 9. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/487: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 11. 9. 2017                                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosti č. 895/SL/2017 zo dňa 12. 6. 2017, č. 1075/SL/2017 zo dňa 26. 7. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Rádio Rebeca, s.r.o.     číslo licencie: R/123 
 
Uznesenie č. 17-13/6.477: 
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 Rádio Rebeca, s.r.o. 
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,0 MHz Dolný Kubín a 99,8 MHz 
Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/488: 
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: 13. 9. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/489: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 11. 9. 2017                                  Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 926/SO/2017     
(na vysielanie programu Farma a Farma Duel zo dňa 26. 5. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-13/7.478: 
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. 926/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu 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   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/490: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 927/SO/2017     
(na vysielanie programu Farma a Farma Duel zo dňa 29. 5. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 17-13/8.479: 
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. 927/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu 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   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/491: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 925/SO/2017      
(na vysielanie programu Labyrint: Útek zo dňa 18. 6. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 17-13/9.480: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Labyrint: 
Útek odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 18. 6. 2017 o cca 20:39 hod. v trvaní cca 
146 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-13/492: 
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: 13. 9. 2017 Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/493: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11. 9. 2017 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-13/9.481: 
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. 925/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. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/494: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 905/SO/2017     
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 12. 6. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-13/10.482: 
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. 905/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   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
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Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/495: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 861/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy zo dňa 2. 6. 2017)  
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                           číslo licencie: T/73; TD/132 
 
Uznesenie č. 17-13/11.483: 
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. 861/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Televízia Turiec (TVT) vysielateľa Televízia Turiec, s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/496: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 924/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy zo dňa 14. 6. 2017)  
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.               číslo licencie: T/73; TD/132 
 
Uznesenie č. 17-13/12.484: 
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. 924/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Televízia Turiec (TVT) vysielateľa Televízia Turiec, s.r.o. 
a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/497: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-13/12.485: 
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 Televízia Turiec, 
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 Televízia Turiec (TVT) v programe Správy zo dňa 14. 6. 2017 odvysielaného 
o cca 18:29 hod. odvysielal príspevok Univerzitná nemocnica ponúka novú službu, v rámci ktorého 
odvysielal informácie týkajúce sa lekárne prevádzkovanej v Univerzitnej nemocnici Martin, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/498: 
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: 13. 9. 2017 Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/499: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11. 9. 2017 Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 903/SO/2017      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 10. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: RD/1; TD/1 

 13 



Uznesenie č. 17-13/13.486: 
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  

I. dňa 10. 6. 2017 v čase o cca 12:10 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe 
Rádio Slovensko program Sobotné dialógy, 

II. dňa 10. 6. 2017 v čase o cca 12:10 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka 
program Sobotné dialógy, 

v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického 
programu.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/500: 
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: 13. 9. 2017 Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/501: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 11. 9. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 955/SO/2017      
(na vysielanie programu Ars litera zo dňa 26. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/3 
 
Uznesenie č. 17-13/14.487: 
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. 955/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Devín vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/502: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.9.2017                  Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 860/SO/2017      
(na vysielanie programu Klimatickí skeptici zo dňa 31. 5. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 17-13/15.488: 
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. 860/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 za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/503: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 857/SO/2017      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 2. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-13/16.489: 
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. 857/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa RTVS, vysielateľ na 
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základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/504: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 875/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2.6.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-13/17.490: 
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. 875/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   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/505: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
  
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1035/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 17-13/18.491: 
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. 1035/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 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   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/506: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 918/SO/2017     
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 14. 6. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 17-13/19.492: 
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. 918/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 za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/507: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                  Z: PgO 
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K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 721/M/2017 
(monitorované dni: 5. 5. 2017) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie: TD/53 
 
Uznesenie č. 17-13/20.493: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 721/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby WYWAR, vysielateľa Quartex group, s.r.o. skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní zo dňa 5. 5. 2017 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/508: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11. 9. 2017 Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 722/M/2017 
(monitorované dni: 5. 5. 2017) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,   číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 17-13/21.494: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 722/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby Televízia mesta Dolný Kubín - TVDK, vysielateľa Infoštúdio mesta 
Dolný Kubín, s.r.o. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 5. 5. 2017 nebolo zistené 
porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/509: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11. 9. 2017 Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 17-13/22.495: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. 
štvrťrok 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 23/ 
Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových - podiel slovenských hudobných 
diel za 2. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: vysielatelia rozhlasových programových služieb 
 
Uznesenie č. 17-13/23.496: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 17-13/23.497: 
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 BP Media, s.r.o., vo 
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veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiac máj 
2017 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe RÁDIO YES z času vysielania vyhradeného 
slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/510: 
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: 13.9.2017                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-13/23.498: 
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 Rádio WOW s.r.o., 
vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiac máj 
2017 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe RADIO WOW z času vysielania vyhradeného 
slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/511: 
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: 13.9.2017                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-13/23.499: 
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 Marián Dokupil – 
Doko Media, vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
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za mesiac máj 2017 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio GO DeeJay z času vysielania 
vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných 
diel. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/512: 
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: 13. 9. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-13/23.500: 
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 RÁDIO KISS s.r.o., 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio KISS obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace apríl, máj a jún 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/513: 
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: 13. 9. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-13/23.501: 
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 FRONTINUS s.r.o.,   
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vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace apríl a jún 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/514: 
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: 13. 9. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 547/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 909/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/17.12.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-13/24.502: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 547/SKO/2017 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Jednotka odvysielal dňa 17. 12. 2016 v čase o cca 19:00 hod. 
program Správy RTVS s príspevkom Denník Pravda je údajne na predaj, v ktorom boli prezentované 
špekulatívne informácie týkajúce sa údajného predaja denníka Pravda finančnej skupine Penta, pričom 
priame a jednoznačné stanovisko zástupcov denníka Pravda, prípadne jeho vydavateľa ako dotknutej 
strany k danej problematike nebolo v príspevku sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, 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   neprítomný 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka proti 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/515: 
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: 29. 9. 2017                  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/463: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 11. 9. 2017                                                     Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 441/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 223/SO/2014)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevky/deň/programová služba: Správy RTVS/ Aktuálna situácia na 
Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská 
vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. 
Karasom)/1.3.2014/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-13/25.503: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 441/SKO/2014 vedené proti 
Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
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zastavuje, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 17-13/516: 
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: 13. 9. 2017                  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/517: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                  Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 632/SKO/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 326/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/12.2.2017/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-13/26.504: 
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. 632/SKO/2017 
vedené proti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/518: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 11. 9. 2017                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/519: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 9. 2017                                  Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 608/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 308/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kolabs/19.4.2015 o cca 14:40 hod./JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 17-13/27.505: 
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. 608/SKO/2015 
vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/520: 
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: 11. 9. 2017                  Z: PLO 
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K bodu 28/ 
SK č.: 90/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1277/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: vysielanie v čase od 21:55 hod do 23:59 hod  
27.11.2015 a v čase od 00:00 hod do 02:05 hod. 28.11.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-13/28.506: 
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. 90/SKO/2016 vedené 
voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/521: 
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: 11. 9. 2017                  Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 872/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 743/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Aféry/ 16. 10. 2014 v čase o cca 12:55 hod /JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-13/29.507: 
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. 872/SKO/2014 
vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 

 
 

 26 



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/522: 
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: 11. 9. 2017                  Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 549/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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Dedičstvo / 19.1.2017/JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-13/30.508: 
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. 549/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-13/523: 
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: 11. 9. 2017                  Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 709/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 228/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a)  a § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/16.2.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-13/31.509: 
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. 709/SKO/2017 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 
I. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 16. 2. 2017 
v čase o cca 8:54 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú obsahovú službu – 
titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna sieň, ktoré neboli zosynchronizované 
so zvukovou stopou programu, a 
 
II. povinnosť ustanovenú v  § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 16. 2. 2017 
v čase o cca 8:54 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú obsahovú službu – 
titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna sieň, ktoré neboli v súlade 
s nasledovnými požiadavkami ustanovenými  vyhláškou Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. 
o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím  

- § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia titulkov nebol primeraný na zabezpečenie jeho 
čitateľnosti,   

- § 2 ods. 1, nakoľko nebolo použité farebné odlíšenie titulkov pri zobrazení titulkov 
zaznamenávajúcich hovorený prejav viacerých postáv,  

- § 2 ods. 2, nakoľko neboli použité pomlčky na začiatku vety na oddelenie hovoreného prejavu 
jednej postavy od prechádzajúcej hovoreného prejavu inej osoby,  

- § 2 ods. 7, nakoľko upravený text titulkov menil a skresľoval zmysel hovoreného prejavu,   
- § 3, nakoľko v programe obsiahnutý zvuk, ktorý mal vplyv na jeho dej, nebol v titulkoch 

oznámený a zobrazený veľkými písmenami,     
čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím v súlade  
s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo 
kultúry podľa § 18aa ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/524: 
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: 2. 10. 2017                 Z: PLO 
 
Úloha č. 17-13/525: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 11. 9. 2017                              Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 712/SKL/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
(vo veci možného porušenia  § 31 ods. 2 písm. a)  zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: E L E C T R I S spol. s r.o.                 číslo registrácie: TD/89 
 
Uznesenie č. 17-13/32.510: 
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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

 
r o z h o d n u t i e: 

 
Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
odníma 

 
spoločnosti E L E C T R I S spol. s.r.o.,  Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica  

(ďalej len „účastník konania“) 
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licenciu č. TD/89 
 

z dôvodu, že účastník konania uskutočnil prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou a 
podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej 
hodnoty základného imania a hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie 
bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom. 
 
Úloha č. 17-13/526: 
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: 2. 10. 2017                                                                                                         Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 634/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
(vo veci možného porušenia  § 31 ods. 3 písm. b)  zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: Slovak Sport, s.r.o. v konkurze  číslo licencie: TD/96, TD/116, TD/126 
 
Uznesenie č. 17-13/33.511: 
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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

r o z h o d n u t i e: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
 

spoločnosti Slovak Sport, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra (ďalej len „účastník konania“) 
 

licencie č. TD/96, TD/116 a TD/126 
 

z dôvodu, že na majetok účastníka konania bol vyhlásený konkurz. 
 
Úloha č. 17-13/527: 
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: 29. 9. 2017                                                                                                         Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 1078/SKL/2017 zo dňa 28. 7. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na  televízne  vysielanie 
ÚK: Mediaworks s.r.o., Moldava nad Bodvou 
 
Uznesenie č. 17-13/34.512: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 1078/SKL/2017 zo dňa 28.7.2017, posúdila doručenú žiadosť vo veci 
udelenia licencie na televízne vysielanie podľa § 46 zákona č. 380/2000 Z. z. účastníka konania: 
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Mediaworks s.r.o. 
Severná 1103/22 
045 01 Moldava nad Bodvou  
 

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 § 30  ods. 1 písm. b)  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 1078/SKL/2017  zo dňa 28.7.2017 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne 
vysielanie v káblových rozvodoch z dôvodu,  že účastník konania listom doručeným Rade dňa 
1.8.2017 vzal návrh na udelenie licencie v plnom rozsahu späť.  
 
Úloha č. 17-13/528: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1078/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 30. 9. 2017          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 1092/SKL/2017 zo dňa 8. 8. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 17-13/35.513: 
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. 1092/SKL/2017  zo dňa  8.8.2017, 
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“): 
 
TELECOM TKR, s.r.o.    
Námestie Slobody 3 
093 01 Vranov nad Topľou  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

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

 u d e ľ u j e  
 
spoločnosti  TELECOM TKR, s.r.o.    

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 8 8  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 
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1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: TV B52 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 5hod./týždenne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 1092/SKL/2017-1 zo dňa 8.8.2017: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20% 
Programy - min. 80% (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: 100%  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

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 
28.7.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 28532/P, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-46663/P 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 28.7.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 
28532/P, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-46663/P 

 
III. 
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Doložky iného verejného prenosu: 
Spôsob verejného prenosu:  DVB-C  
 
Úloha č. 17-13/529: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1092/SKL/2017, zašle ho 
účastníkovi konania  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 30. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 962/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-13/36.514: 
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. 962/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017 posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. R/126 účastníka konania: 
 
RÁDIO KISS s.r.o.  
Hviezdoslavova 6 
Košice 040 01 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

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

v článku II. nasledovne: 
 
„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 Košice I, vložka 
číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo dňa 27. 6. 2017 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu  
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo dňa  
27. 6. 2017“ 

 
Úloha č. 17-13/530: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 962/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 2. 10. 2017                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 963/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017 
Oznámenie  o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.     číslo licencie: T/179 
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Uznesenie č. 17-13/37.515: 
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. 963/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/179 na regionálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručené Rade účastníkom konania: 
 
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. 
Februárová ul. 152 
958 01 Partizánske 
 
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. T/179 nasledovne: 
 
Článok II., bod 1. a 2. sa mení a znie: 
„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 Trenčín, zo dňa 18. 7. 
2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 19132/R.  
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného            
registra Okresného súdu Trenčín, zo dňa 18. 7. 2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 19132/R.“  
 
Úloha č. 17-13/531: 
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. 
T: 2. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 952/SKL/2017 zo dňa 22. 6. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TES Media, s.r.o.         číslo licencie: TD/172 
 
Uznesenie č. 17-13/38.516: 
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. 952/SKL/2017 zo dňa 22.6.2017, 
podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/172 na 
televízne digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
TES Media, s.r.o. 
Kragujevská 3754/4 
010 01 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 952/SKL/2017, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej 
lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  
 
Úloha č. 17-13/532: 
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. 
T: 30. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 950/SKL/2017 zo dňa 23. 6. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.       číslo registrácie: TKR/348 
 
Uznesenie č. 17-13/39.517: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, 
v správnom konaní č. 950/SKL/2017 zo dňa 23.6.2017, posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/348 účastníka konania: 

Slovanet, a.s. 
Záhradnícka 151  
821 08 Bratislava 
 
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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/348  nasledovne: 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: zapisuje sa : 
„1.17   KDS Valaská: hlavná stanica – Námestie 1. mája  460/8, Valaská 
  1.18   KDS Lednické Rovne: hlavná stanica – Námestie slobody 1, Lednické Rovne 
  1.19   KDS Dohňany: hlavná stanica – Dohňany 67“ 
 
2. Časť 2. územný rozsah retransmisie: za ostatný text sa zapisuje text: „Valaská, Hronec, Lednické 
Rovne, Dolná Breznica, Dohňany, Lúky, Mestečko, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou – časť 
Dubková, Záriečie“ 
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok: 

3.1 IPTV:      7570  
3.2 KDS Zlaté Moravce:     1557 
3.3 KDS Bratislava - 3 veže:            18 
3.4 KDS Cínobaňa:       116 
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3.5 KDS Gánovce:             93 
3.6 KDS Kežmarok:      2065 
3.7 KDS Krpeľany:           94 
3.8 KDS Krupina:      1036   
3.9 KDS Nesvady:          456 
3.10 KDS Spišská Stará Ves:        320 
3.11 KDS Turany:         586 
3.12 KDS Turčianske Teplice:         597 
3.13 KDS Malé Dvorníky:                    146  
3.14 KDS Ľubica:                     443 
3.15 KDS Banská Štiavnica:          592 
3.16 KDS Močenok         702 
3.17 KDS Valaská:           695 
3.18 KDS Lednické Rovne:           651 
3.19 KDS Dohňany:         732 

         Spolu :                 18 470“  
  
  2. Časť 4. Ponuka programových služieb sa dopĺňa o text: :  
 
„4.17 KDS Valaská – Hronec: 
       Televízne programové služby: 

Základný programový balík- analógový: Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV  DOMA, Dajto, JOJ, 
JOJ Plus, WAU, TA3, ČT1, ČT2, Eurosport, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, Minimax, 
Prima Plus, Film+, TV Noe, ŠlágrTV, TV Lux  

 
Rozšírený programový balík - digitálny : Jednotka HD, Dvojka HD, TV Markíza HD, TV DOMA 
HD, Dajto HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, WAU HD, TA3 HD, TV8 HD, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT 24 
HD, Prima Plus HD, Film+, Minimax, Sport 1, CS Film, FilmBOX, AMC, Viasat Explorer/Spice, 
Viasat History, Viasat Nature, Discovery, Disney Channel, National Geographic Channel, 
Eurosport 1 HD, Nova Sport 1 HD, ŠlágrTV, TV Noe 

 
4.18 KDS Lednické Rovne – Dolná Breznica: 

Televízne programové služby: 
Základný programový balík- analógový: Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DAJTO, JOJ, 
WAU, TA3, ČT1, ČT2, ŠlágrTV, TV Považie, TV Lux, Fishing & Hunting 

 
Rozšírený programový balík– analógový: Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DAJTO, JOJ, 
WAU, TA3, ČT1, ČT2, ŠlágrTV, TV Považie, TV Lux, Fishing & Hunting, Eurosport, Prima 
Plus, Sport1, Film+, Minimax, Nova Sport 1, Spektrum, DOMA, JOJ Plus, Animal Planet, ČT24 

 
Rozšírený programový balík - digitálny: Jednotka HD, Dvojka HD, TV Markíza HD, TV DOMA 
HD, Dajto HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, WAU HD, TA3 HD, TV8 HD, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT 24 
HD, Nova Sport 1 HD, Minimax, Film+, Sport 1, Disney Channel, AMC, FilmBOX, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, Viasat Nature, Discovery, Sport 2 HD, TV Noe, CS Film, 
Eurosport 1, Eurosport 2, JOJ Cinema HD, National Geographic Channel  

 
4.19 KDS Dohňany - Lúky, Mestečko, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou – časť Dubková, 
Záriečie: 
Televízne programové služby: 

a) Základná programová ponuka – analógová :  
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Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, 
Prima Plus, TV Noe, ŠlágrTV, TV Považie, Fishing & Hunting, Disney Channel 

 
b) Rozšírená programová ponuka – analógová: Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, 

Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, Prima Plus, TV Noe, ŠlágrTV, TV Považie, 
Fishing & Hunting, Disney Channel, Nova Sport 1, Eurosport, Sport 1, Animal Planet, 
Discovery Channel, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, National Geographic 
Channel, Film+, AMC, CS Film, MTV 

 
c) Základná programová ponuka 1 – digitálna: Jednotka, Dvojka,  TV Markíza, TV 

DOMA, Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, Prima Plus, TV Noe, 
ŠlágrTV, TV Považie, Fishing & Hunting, Disney Channel, Eurosport, Discovery 
Channel, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, National Geographic Channel, Film+, 
AMC, JOJ Cinema, ČT 24 

 
d) Základná programová ponuka 2 – digitálna: 

Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, 
Prima Plus, TV Noe, ŠlágrTV, TV Považie, Fishing & Hunting, Disney Channel, Eurosport, 
Discovery Channel, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, Viasat Nature, TV8, National 
Geographic Channel, Film+, AMC, JOJ Cinema, ČT 24, CS Film, JOJ Cinema, Minimax, TV 
Rik, FilmBOX 

 
e) Základná programová ponuka 1+2 – digitálna: 

Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, 
Prima Plus, TV Noe, ŠlágrTV, TV Považie, Fishing & Hunting, Disney Channel, Eurosport, 
Discovery Channel, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, Viasat Nature, TV8, National 
Geographic Channel, Film+, AMC, JOJ Cinema, ČT 24, CS Film, Minimax, TV Rik, 
FilmBOX 

 
f) Rozšírená programová ponuka 1 – digitálna: 

Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, 
Prima Plus, TV Noe, ŠlágrTV, TV Považie, Fishing & Hunting, Disney Channel, Nova Sport 
1, Eurosport, Discovery Channel, Sport 1, Animal Planet, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, 
Viasat History, National Geographic Channel, Film+, MTV, CS Film, AMC, JOJ Cinema, ČT 
24, WAU 
  

g) Rozšírená programová ponuka 2 – digitálna: 
Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, 
Prima Plus, TV Noe, ŠlágrTV, TV Považie, Fishing & Hunting, Disney Channel, Nova Sport 
1, Eurosport, Discovery Channel, Sport 1, Animal Planet, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, 
Viasat History, National Geographic Channel, Film+, MTV, CS Film, AMC, JOJ Cinema, ČT 
24, Minimax, Viasat Nature, TV8, TV Rik, FilmBOX 

 
h) Rozšírená programová ponuka 1+2 – digitálna: 

Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, TV Lux, 
Prima Plus, TV Noe, ŠlágrTV, TV Považie, Fishing & Hunting, Disney Channel, Nova Sport 
1, Eurosport, Discovery Channel, Sport 1, Animal Planet, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, 
Viasat History, National Geographic Channel, Film+, AMC, CS Film, MTV, JOJ Cinema, ČT 
24, Minimax, Viasat Nature, TV8, TV Rik, FilmBOX, WAU HD 
 

i)  Športový balík – digitálny (možnosť objednania k všetkým digitálnym balíkom TV služieb):    
Nova Sport 1 HD, Sport 1, Sport 2, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD“ 
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Úloha č. 17-13/533: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 950/SKL/2017, zašle ho   spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spol. Slovanet  a.s., Bratislava. 
T: 30. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 951/SKL/2017 zo dňa 23. 6. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: VARES,  s.r.o.       číslo registrácie: TKR/107 
 
Uznesenie č. 17-13/40.518: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, 
v správnom konaní č. 951/SKL/2017 zo dňa 23.6.2017, posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/107 účastníka konania: 
 
VARES, s.r.o. 
Chalupkova 25  
974 01 Banská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/107  nasledovne: 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa : 
„ KDS Valaská: hlavná stanica – Námestie 1. mája  460/8, Valaská 
  KDS Lednické Rovne: hlavná stanica – Námestie slobody 1, Lednické Rovne 
  KDS Dohňany: hlavná stanica – Dohňany 67“ 
 
2. Časť 2. územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa: „Valaská, Hronec, Lednické Rovne, Dolná 
Breznica, Dohňany, Lúky, Mestečko, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou – časť Dubková, 
Záriečie“ 
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:       14 125“ 
  
  2. Časť 4. Ponuka programových služieb – vypúšťa sa text, týkajúci sa:  
   KDS Valaská  
   KDS Lednické Rovne 
   KDS Dohňany“ 
 
Úloha č. 17-13/534: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 951/SKL/2017, zašle ho   spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spol. VARES, s.r.o. 
T: 30. 9. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 41/ 
SK č.: 992/SKL/2017 zo dňa 7. 7. 2017 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Nižná       číslo registrácie: TKR/287 
 
Uznesenie č. 17-13/41.519: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
992/SKL/2017 zo dňa 7.7.2017, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/287, 
účastníka konania: 

 
Obec Nižná 
Nová doba 506   
027 43 Nižná  
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
 

registráciu retransmisie č. TKR/287  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie – Obec Nižná, Nová doba 506, Nižná, z dôvodu, že o to 
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 7.7.2017 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 17-13/535: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/287 a zašle ho účastníkovi konania.  
T: 30. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 1076/SKL/2017 zo dňa 27. 7. 2017 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: K T R, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/155 
 
Uznesenie č. 17-13/42.520: 
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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
1076/SKL/2017, začatom dňa 27.7. 2017  posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. 
TKR/155, účastníka konania:  
 
K T R,  s.r.o. 
Námestie Jozefa  Blaskovicsa 507/11 
946 52 Imeľ 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. vydáva 
toto 
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r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 30  ods. 1 písm. b)  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 1076/SKL/2017  zo dňa 27.7.2017 vo veci žiadosti o zrušenie registrácie 
retransmisie č. TKR/155 z dôvodu,  že účastník konania listom doručeným Rade dňa 4.8.2017 vzal 
návrh na zrušenie registrácie späť.  
 
Úloha č. 17-13/536: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1076/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 30. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 1098/SKL/2017 zo dňa 11. 8. 2017 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák      číslo registrácie: TKR/223 
 
Uznesenie č. 17-13/43.521: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1098/SKL/2017 zo dňa 11.8.2017, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/223, 
účastníka konania: 

 
Ing. Miroslav Bobák 
Oravský Podzámok   č. 328 
027 41  Oravský Podzámok   
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
 

registráciu retransmisie č. TKR/223  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Ing. Miroslavovi Bobákovi, 027 41  Oravský Podzámok   č. 
328, z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 11.8.2017 písomne  
požiadal.  
 
Úloha č. 17-13/537: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/223 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby appDay.tv 
Oznámenie č. 858/AMS/2017 
Vysielateľ: FLOK, s.r.o. 
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Uznesenie č. 17-13/44.522: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa FLOK, s.r.o., doručené dňa 2. 6. 2017, 
o prevádzkovaní služby appDay.tv prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.appday.tv 
a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko spĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 17-13/538: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť FLOK, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 
2. 6. 2017 a zaevidovaného pod. č. 858/AMS/2017-1. 
T: 11. 9. 2017                   Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby VJU 
Oznámenie č. 1010/AMS/2017 
Vysielateľ: News and Media holding a. s. 
 
Uznesenie č. 17-13/45.523: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa News and Media Holding a. s., doručené dňa 
3. 7. 2017, o prevádzkovaní služby VJU prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.vju.sk 
a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko spĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 17-13/539: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť News and Media Holding a. s. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 3. 7. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1010/AMS/2017-1. 
T: 11. 9. 2017                   Z: PgO 
 
46/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2017 
 
Uznesenie č. 17-13/46.524: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 2017 
 
Uznesenie č. 17-13/46.525: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Valorizácia platu riaditeľa Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 17-13/46.526: 
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu Rada schvaľuje odmenu pre riaditeľa 
Kancelárie vo výške 2 % priznaného funkčného platu s účinnosťou od mesiaca september 2017 do 
mesiaca december 2017 vrátane.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-13/037: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien riaditeľovi Kancelárie  Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: vo výplatnom termíne za mesiace september 2017až december 2017            Z: ÚRK 
 
4/ Zahraničná služobná cesta 
 
Uznesenie č. 17-13/46.527: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu  

- riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na zasadnutie vedenia ERGA, ktoré sa 
uskutoční dňa 12. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko, 

- člena Rady Mgr. Zoltána Péka a pracovníkov Kancelárie Rady Mgr. Martina Dorociaka, Mgr. 
Veroniky Ležanskej a Mgr. Sabiny Zetkovej na stretnutie CERF, ktoré sa uskutoční v dňoch 
13. 9. 2017 až 15. 9. 2017 v Debrecíne, Maďarsko, 

- pracovníka Kancelárie Rady Mgr. Ing. Ivana Tarabčáka na zasadnutie skupiny ERGA – 
Samoregulácia a koregulácia, ktoré sa uskutoční dňa 13. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko, 

- pracovníka Kancelárie Rady Mgr. Jána Hurtíka na zasadnutie skupiny ERGA – Digital 
Electronic Toolkit, ktoré sa uskutoční dňa 14. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko, 

- riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na konferencii Mediální reflexe 2017, 
ktorý sa uskutoční dňa 20. 9. 2017 na zámku Štiřín, Česká republika, 

- riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. a pracovníka Kancelárie Rady Mgr. 
Martina Dorociaka na zasadnutie skupiny ERGA – Ochrana maloletých, ktoré sa uskutoční 
dňa 22. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko. 
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V Bratislave dňa 30. 8. 2017 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                             

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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	Zápisnica č. 13/2017
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	správne konanie č. 952/SKL/2017, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.
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