
Zápisnica č. 14/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 13. 9. 2017 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overovateľ: JUDr. Peter Joanidis 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 922/SL/2017 zo dňa 17. 6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo registrácie: R/126 
 
3/ SK č. 776/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 521/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
4/ / Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1041/SO/2017     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. a 9. 7. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s r. o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 969/SO/2017      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 26. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 974/SO/2017      
(na vysielanie programov RANNÉ SPRÁVY RTVS zo dňa 30. 5. 2017 a SPRÁVY RTVS zo dňa  
1. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1018/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 966/SO/2017     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 19. 5. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s r. o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1085/SO/2017     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 3. 8. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1048/SO/2017     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1047/SO/2017     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1053/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1036/SO/2017      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 7. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/41, T/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1067/SO/2017      
(na vysielanie programu Kobra 11 – Koniec sveta zo dňa 21. 7. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/41, T/17 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 613/M/2017  
(monitorované dni: 15. 2. 2017 - NCIS: Los Angeles) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 790/M/2017 
(monitorované dni: 14. 2. 2017 - Mentalista ) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41; TD/17 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 934/M/2017  
(monitorované dni: 13. 2. 2017 – Zakázaná láska) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/7 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 803/M/2017  
(monitorované dni: 17. 2. 2017; Lampióniky) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 960/M/2017  
(monitorované dni: 17. 2. 2017; Diagnóza vražda) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1131/M/2017  
(monitorované dni: 5. 6. 2017 – Divoké kone; 14. 6. 2017 – Súdna sieň, Panelák)   
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16  
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21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 942/M/2017 
(monitorované dni: 22. 5. 2017 – 28. 5. 2017) 
Vysielateľ: RADIO ROCK, s.r.o.     číslo licencie:R/110 
 
22/ SK č.: 780/SKO/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 421/SO/2017, 422/SO/2017, 423/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/24. 2. 2017/ TV MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
23/ SK č.: 781/SKO/2014 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 421/SO/2017, 422/SO/2017, 423/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS//24. 2. 2017/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
24/ SK č.: 710/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017, 782/SKO/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 237/SO/2017, 362/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: 112/5. 2. 2017, 19.2.2017/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
25/ SK č.: 779/SKO/2017  zo dňa 10. 5. 2017             
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 438/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ako som prežil/3. 3. 2017/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
26/ SK č.: 1142/SKL/2017 zo dňa 18. 8. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: Mediaworks s.r.o.     
 
27/ SK č.: 949/SKL/2017 zo dňa 22. 6. 2017 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: BILION s.r.o.     
 
28/ Oznámenie o prevádzkovaní služby TABLET TV 
Oznámenie č. 1017/AMS/2017 
Vysielateľ: TERAZ MEDIA a.s.       
 
29/ Oznámenie o prevádzkovaní služby medias media 
Oznámenie č. 1019/AMS/2017 
Vysielateľ: medias media s.r.o.       
 
30/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.sppk.sk 
Oznámenie č. 1090/AMS/2017 
Vysielateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora      
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31/ Rôzne 
 

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 523 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-14/1.509: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 922/SL/2017 zo dňa 17. 6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo registrácie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-14/2.510: 
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 naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 95,9 MHz Snina – Sčobík a 97,8 MHz 
Stropkov na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/524: 
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: 27. 9. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 3/ 
SK č. 776/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 521/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 17-14/3.511: 
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 účastníkovi správneho konania č. 
776/SKL/2017 vysielateľovi Best FM Media spol. s r.o. 
 

o d n í m a  
 
frekvencie 89,6 MHz Prievidza a 92,4 MHz Martin, vzhľadom na to, že v dňoch 20. 4. 2017 a 24. 7. 
2017 nevyužíval frekvenciu 89,6 MHz Prievidza a v dňoch 11. 4. 2017 a 31. 7. 2017 nevyužíval 
frekvenciu 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu boli pridelené, čím naplnil skutkovú podstatu 
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/525:     
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: 13. 10. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-14/526: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1041/SO/2017     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. a 9. 7. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s r. o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-14/4.512:   
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. 1041/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
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v časti týkajúcej sa vysielania programu Noviny TV JOJ odvysielaného dňa 8. 7. 2017 v čase o cca 
19:30 hod. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/527: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-14/4.513:   
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. 1041/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa vysielania programu Noviny TV JOJ odvysielaného dňa 9. 7. 2017 v čase o cca 
6:52 hod. podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/528: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-14/4.514:   
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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny TV JOJ odvysielaného  
na programovej službe JOJ dňa 9. 7. 2017 v čase o cca 06:50 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/529: 
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: 27. 9. 2017  Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 969/SO/2017      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 26. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-14/5.530: 
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. 969/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/486: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 974/SO/2017      
(na vysielanie programov RANNÉ SPRÁVY RTVS zo dňa 30. 5. 2017 a SPRÁVY RTVS zo dňa  
1. 6. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 17-14/6.516: 
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. 974/SO/2017 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/531: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1018/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-14/7.517: 
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. 1018/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   za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/532: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
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K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 966/SO/2017     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 19. 5. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s r. o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-14/8.518: 
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. 966/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/533: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1085/SO/2017     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 3. 8. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-14/9.519: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ odvysielal dňa 3.8.2017 v čase o cca 7:35 hod. program Aféry, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  neprítomný 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/534: 
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: 27. 9. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-14/535: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25. 9. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1048/SO/2017     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-14/10.520: 
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. 1048/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/536: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1047/SO/2017     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-14/11.521: 
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. 1047/SO/2017 smerujúcu 
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voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/537: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1053/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-14/12.522: 
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. 1053/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/538: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1036/SO/2017      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 7. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/41, T/17 
 
Uznesenie č. 17-14/13.523: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 14.7.2017 v čase cca o 19:00 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Najnebezpečnejšie letiská, 
ktorému nepredchádzalo slovné upozornenie: "Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých 
divákov.", čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/539: 
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: 27. 9. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-14/540: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25. 9. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1067/SO/2017      
(na vysielanie programu Kobra 11 – Koniec sveta zo dňa 21. 7. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/41, T/17 
 
Uznesenie č. 17-14/14.524: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 21. 7. 2017 v čase o cca 14:00 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal program Kobra 11 – Koniec sveta, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
vysielať audiovizuálne dielo len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľom práv k tomuto dielu. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/541: 
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: 27. 9. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-14/542: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25. 9. 2017  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-14/14.525: 
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. 1067/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. v časti 
možného porušenia povinností ustanovených v § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/543: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 613/M/2017  
(monitorované dni: 15. 2. 2017 - NCIS: Los Angeles) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie je v bode č. 17. 

 13 



K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 790/M/2017 
(monitorované dni: 14. 2. 2017 - Mentalista ) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie je v bode č. 17. 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 934/M/2017  
(monitorované dni: 13. 2. 2017 – Zakázaná láska) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 17-14/17.526: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s.r.o. v súvislosti s tým, že 
I. dňa 13. 2. 2017 o cca 10:52 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA 

doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 
Zakázaná láska, čím mohlo prísť k porušeniu: 
- § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu, a 
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu,  a 
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím,  

II. dňa 14. 2. 2017 o cca 13:11 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 
Mentalista, čím mohlo prísť k porušeniu: 
-  § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu, a  
-  § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu, a 
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím,  

III. dňa 15. 2. 2017 o cca 13:20 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu NCIS: Los 
Angeles, čím mohlo prísť k porušeniu: 
-  § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu, a  
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím.   

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/544: 
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: 27. 9. 2017                    Z: PLO 
  
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 803/M/2017  
(monitorované dni: 17. 2. 2017; Lampióniky) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie je v bode č. 19. 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 960/M/2017  
(monitorované dni: 17. 2. 2017; Diagnóza vražda) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-14/19.527: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RTVS – vysielateľ na 
základe zákona v súvislosti s tým, že 
I. dňa 14. 2. 2017 o cca 10:02 hod. odvysielal v rámci programovej služby Jednotka 

doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 
Diagnóza vražda, čím mohlo prísť k porušeniu § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám 
so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, 

II. dňa 17. 2. 2017 o cca 10:01 hod. odvysielal v rámci programovej služby Dvojka doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Lampióniky, čím 
mohlo prísť k porušeniu § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným porušením ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. 
o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   zdržal sa 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/545: 
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: 27. 9. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1131/M/2017  
(monitorované dni: 5. 6. 2017 – Divoké kone; 14. 6. 2017 – Súdna sieň, Panelák)   
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16  
 
Uznesenie č. 17-14/20.528: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v 
súvislosti s tým, že 

1. dňa 5. 6. 2017 o cca 11:10 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Divoké kone,  

2. dňa 14. 6. 2017 o cca 7:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby WAU doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Panelák,  

3. dňa 14. 6. 2017 o cca 7:20 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna sieň,  
čím mohlo prísť k porušeniu 
- § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so 

sluchovým postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu,  
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko nebol zachytený hovorený 

prejav spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho 
obsahu, 

- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím.   

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/546: 
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: 27. 9. 2017  Z: PLO 
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K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 942/M/2017 
(monitorované dni: 22. 5. 2017 – 28. 5. 2017) 
Vysielateľ: RADIO ROCK, s.r.o.     číslo licencie:R/110 
 
Uznesenie č. 17-14/21.529: 
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. 942/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania rozhlasovej programovej služby Radio One Retro vysielateľa RADIO ROCK, s.r.o., 
číslo licencie R/110 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 22. 5. 2017 - 28. 5. 2017 
nebolo zistené porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/547: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 25. 9. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 780/SKO/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 421/SO/2017, 422/SO/2017, 423/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/24. 2. 2017/ TV MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-14/22.530: 
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. 780/SKO/2017, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že dňa 24. 2. 2017 o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
program Televízne Noviny s príspevkom Kritika do vlastných radov, v rámci ktorého odznela nepresná 
informácia o homílii pápeža zo dňa 23. 2. 2017, cit.: „Natvrdo im odkázal, že je lepšie byť ateistom 
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ako pokryteckým veriacim.“, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského 
programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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   za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/548: 
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: 13. 10. 2017                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 17-14/549: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 25. 9. 2017                                                             Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 781/SKO/2014 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 421/SO/2017, 422/SO/2017, 423/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS//24. 2. 2017/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-14/23.531: 
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 
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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. 781/SKO/2017, RTVS, vysielateľ na základe zákona 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že dňa 24. 2. 2017 o cca 16:00 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko 
program Správy RTVS s príspevkom informujúcim o kritike dvojakého života niektorých členov cirkvi 
pápežom Františkom, v rámci ktorého odznela nepresná informácia o homílii pápeža zo dňa 23. 2. 
2017, cit.: „Podľa hlavy katolíckej cirkvi je lepší ateista než pokrytecký katolík.“, čím došlo  
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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   za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/550: 
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: 13. 10. 2017                                                   Z: PLO 
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Úloha č. 17-14/551: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 25. 9. 2017                                                             Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 710/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017, 782/SKO/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 237/SO/2017, 362/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: 112/5. 2. 2017, 19.2.2017/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 17-14/24.532: 
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 správnych konaní č. 
710/SKO/2017 a 782/SKO/2017 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe DAJTO odvysielal 

I. dňa 5. 2. 2017 v čase o cca 8:31 hod., 9:32 hod., 10:03 hod. a o cca 10:25 hod. programy 112, 
ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, 

II. dňa 19. 2. 2017 v čase o cca 5:58:02 hod., 6:28:49 hod., 6:59:47 hod. a o cca 9:32:35 hod. 
programy 112, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov,  

ktoré vzhľadom na ich obsah a s prihliadnutím na ustanovenie § 1 ods. 5 Jednotného systému 
označovania podmieňuje ich klasifikáciu ako nevhodných pre maloletých divákov do 15 rokov, čím 
účastník konania ich klasifikovaním ako nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 12 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000,- €, slovom sedemtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/552: 
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: 13. 10. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-14/553: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 25. 9. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 779/SKO/2017  zo dňa 10. 5. 2017             
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 438/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ako som prežil/3. 3. 2017/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-14/25.534: 
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.  
779/SKO/2017 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že  
 

dňa 3.3.2017 v čase cca o 9:40:03 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Ako 
som prežil, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého 
ubližovania bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s 
patologickými normami správania, 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d) zobrazenie a prezentovanie alkoholizmu, v ktorom sa spôsobom 
spracovania alkoholizmus zľahčuje, 
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- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000,- €, slovom sedemtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 17-14/554: 
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: 13. 10. 2017                               Z: PLO 
 
Úloha č. 17-14/555: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 25. 9. 2017                                            Z: PgO 
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NEVEREJNÉ 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 1142/SKL/2017 zo dňa 18. 8. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: Mediaworks s.r.o. 
 
Uznesenie č. 17-14/26.535: 
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. 1142/SKL/2017 zo dňa 18. 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“): 
 
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   
 

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  Mediaworks, s.r.o. 

 
l i c e n c i u  č .  T D / . . .  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: TV MEDIAMAX 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, maďarský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 1142/SKL/2017-1 zo dňa 18. 8. 2017: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 70,84 % 
Programy - min. 29,16% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 57,15%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 42,85%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
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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 Košice I k dátumu 
11. 8. 2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 37178/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
62313/2017/V 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 11. 8. 2017, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 37178/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-62313/2017/V.“ 

 
III. 

Údaje o doložke: 
 
Doložka iného verejného prenosu:   MMDS (analóg) 
                                                         IPTV (digitál) 
                                                           DVB-C (analóg) 
            DVB-S (digitál)       
 
Úloha č. 17-14/556: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1142/SKL/2017, zašle ho 
účastníkovi konania, Mediaworks, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 13. 10. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 949/SKL/2017 zo dňa 22. 6. 2017 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: BILION s.r.o. 
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Uznesenie č. 17-14/27.536: 
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 citovaného zákona 
v správnom konaní č. 949/SKL/2017  zo dňa 22. 6. 2017, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie,  
doručenú účastníkom konania: 
 
BILION s.r.o. 
K. Novackého 37  
971 01 Prievidza 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto rozhodnutie 
 

I.  
 

Rada podľa ustanovenia § 59  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

vydáva rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/365 
 
za nasledovných podmienok : 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

  Retransmisia je poskytovaná prostredníctvom: KDS 
  Hlavná stanica: M. Gorkého 2226/38A, Prievidza 

 
2. Územný rozsah retransmisie: Prievidza 
   
3. Počet  prípojok: 115 
 
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby: 
základný súbor: Jednotka, Dvojka, TA3, TV LUX, TV8, TV MARKÍZA, 

DOMA, DAJTO 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 

Regina 
 

 II. 
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 949/SKL/2017 vo veci registrácie retransmisie uvedenej v žiadosti o registráciu 
retransmisie v časti zaradenia programových služieb: JOJ, JOJ PLUS, RIK, WAU, Senzi, JOJ 
CINEMA, PRIMA Plus, TV Noe  z dôvodu nedoloženia súhlasov vysielateľov k týmto programovým 
službám zaradených do programovej ponuky účastníka konania o registráciu retransmisie v súlade s 
ustanovením § 57 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. a na výzvu správneho orgánu účastník konania 
v určenej lehote neodstránil nedostatky podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  
 
Úloha č. 17-14/557: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v SK č. 949/SKL/2017, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 13. 10. 2017                               Z: PLO 
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K bodu 28/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby TABLET TV 
Oznámenie č. 1017/AMS/2017 
Vysielateľ: TERAZ MEDIA, a.s. 
 
Uznesenie č. 17-14/28.537: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa TERAZ MEDIA, a. s., doručené dňa 12. 7. 2017, 
o prevádzkovaní služby TABLET TV prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.tablet.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. 17-14/521: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť TERAZ MEDIA, a. s. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 12. 7. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1017/AMS/2017-1. 
T: 25. 9. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby medias media 
Oznámenie č. 1019/AMS/2017 
Vysielateľ: medias media s.r.o.  
 
Uznesenie č. 17-14/29.538: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti medias media s.r.o. doručené dňa 13. 7. 2017 
o prevádzkovaní služby vysielanie prostredníctvom LED obrazoviek a odmieta ho ako oznámenie 
podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na formu, ktorou je 
poskytovaná, nespĺňa kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 17-14/558: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť medias media s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 
13. 7. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1019/AMS/2017-1. 
T: 25. 9. 2017                              Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.sppk.sk 
Oznámenie č. 1090/AMS/2017 
Vysielateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
 
Uznesenie č. 17-14/30.539: 
Rada berie na vedomie oznámenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, doručené 
dňa 8. 8. 2017, o prevádzkovaní služby www.sppk.sk a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona 
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na účel, na ktorý je poskytovaná, nespĺňa 
kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 17-14/559: 
Kancelária Rady upovedomí Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru o vybavení jej 
oznámenia doručeného dňa 13. 7. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1090/AMS/2017-1. 
T: 25. 9. 2017                              Z: PgO 
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31/ Rôzne 
 
1/ Vyhlásenie výberového konania 
 
Uznesenie č. 17-14/31.540: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 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.“) Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 13.10. 2017 do 14:00 hod. 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 22..11. 2017 

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 
 

LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] 

VÝKON 
[W] 

Dunajská Streda  91,4 100 
Dunajská Streda  98,3 50 
Krupina 92,8 500 
Levice 100,6 500 
Piešťany 97,3 500 
Žilina  88,2 500 
Žilina 101,9 500 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-14/560: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T:  19. 9. 2017                  Z: PLO + ÚRK 
 
 
2/ Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku 
 
Uznesenie č. 17-14/46.541: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Dohoda o dodržiavaní pravidiel vysielania programov s umiestnenými produktmi 
 
Uznesenie č. 17-14/46.542: 
Rada schvaľuje predložený materiál.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 13. 9. 2017 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                             

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overil: JUDr. Peter Joanidis 
 

 28 


	Zápisnica č. 14/2017
	Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
	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.
	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 „zák...

	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.
	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.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
	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.
	udeľuje


	V Bratislave dňa 13. 9. 2017
	PhDr. Marta Danielová
	predsedníčka
	Rady pre vysielanie a retransmisiu

