
Zápisnica č. 21/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 12. 2017 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 1424/SKI/2017 zo dňa 2. 11. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Radio ON s.r.o.        číslo licencie: R/99 
 
3/ SK č.: 1573/SKI/2017 zo dňa 1. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.        číslo licencie: R/90 
 
4/ SK č.: 1578/SKI/2017 zo dňa 4. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117 
 
5/ SK č.: 1574/SKI/2017 zo dňa 1. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101, RD/23 
 
6/ SK č.: 1657/SKI/2017 zo dňa 7. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia,  s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1435/SO/2017     
(na vysielanie programu Góly – body - sekundy zo dňa 1. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1434/SO/2017      
(na vysielanie programovej služby RiK zo dňa 18. 9. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/144 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1272/SO/2017      
(na vysielanie upútavky Prometheus zo dňa 24. 9. 2017)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1430/SO/2017      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 29.10.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1461/SO/2017     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 6.11.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol, s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1415/SO/2017      
(na vysielanie programu Super Karaoke zo dňa 11. 10. a 25. 10. 2017; upútavky 25. 10. 2017)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1429/SO/2017     
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 16. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1399/SO/2017 a 1400/SO/2017      
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 16. 10. a 17. 10. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1413/SO/2017    
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa  24. 10. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1408/SO/2017    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa  19. 10. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1318/M/2017 
(monitorované dni: 3. a 10.10.2017 ) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: TD/112 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1322/M/2017  
(monitorované dni: 6. a 10.10.2017) 
Vysielateľ: ENERGY Real, s.r.o.     číslo licencie: TD/49 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1294/M/2017  
(monitorované dni:2. 10. 2017) 
Vysielateľ: Rádio One Rock, s. r.o.              číslo licencie: R/106 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1301/M/2017 
(monitorované dni: 1. 10. 2017) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1326/M/2017 
(monitorované dni: 24. 9. 2017 a 22. 10. 2017) 
Vysielateľ: K T R s.r.o.                              číslo licencie: T/154 
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22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1321/M/2017 
(monitorované dni: 18. 9. 2017 a 25. 9. 2017) 
Vysielateľ: MARTICO s.r.o.                              číslo licencie: T/225 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1287/M/2017 
(monitorované dni: 28. 9. 2017) 
Vysielateľ: T-services, s.r.o.                     číslo licencie: T/238 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1340/M/2017 
(monitorované dni: 10. 10. 2017) 
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o.                              číslo licencie: T/207; TD/94 
 
25/ SK č.: 1026/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 814/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Shrek/17. 4. 2017/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
26/ SK č.: 1177/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 903/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/10.6.2017/Rádio Slovensko, 
Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1, TD/1 
 
27/ SK č.: 278-PLO/O-3497/2013 zo dňa  2.7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 713/24/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/ programová služba:  programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich/od 1.2.2013 do 28.2.2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15,  
 
28/ SK č.: 1181/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio KISS - 
podiel slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac apríl, máj, jún 
2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
29/ SK č.: 1182/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus - 
podiel slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac apríl a  jún 
2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: FRONTINUS s.r.o.      číslo licencie: R/115 
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30/ SK č.: 1262/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa č. 613/M/2017, č. 790/M/2017, č. 934/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c),    
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zakázaná láska/Mentalista/NCIS: Los Angeles/ 
13.2.2017, 14.2.2017, 15.2.2017 /DOMA, TV MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47, TD/7 
 
31/ SK č.: 1178/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES  - 
nevyhradil 20% vysielaniu nových  slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 (máj 2017) 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: BP Media, s.r.o.        číslo licencie: R/102 
 
32/ SK č.: 1027/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 699/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny o 12/Jazzový sviatok na Slovensku/ 
28.4.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
ÚP 10:00 hod. 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
33/ SK č.: 1256/SKL/2017 zo dňa 22. 9. 2017 
Žiadosť o  registráciu retransmisie 
ÚK: KMG Europe, s.r.o., Dvory nad Žitavou      
 
34/ SK č.: 1405/SKL/2017 zo dňa 23. 10. 2017 
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo licencie: T/241 
 
35/ SK č.: 1336/SKL/2017 zo dňa 12. 10. 2017 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: NITRANET, s.r.o., Nitra      
 
36/ SK č.: 1494/SKL/2017 zo dňa 16. 11. 2017 
Oznámenie o zmene  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Life TV s.r.o.      číslo licencie: TD/165 
 
37/ SK č.: 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017 
Žiadosť  o zmenu  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
38/ SK č.: 1362/SKL/2017 zo dňa 6.10. 2017 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/87, RD/18, možné porušenie  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a)  
a b) zákona č. 220/2007 Z. z. 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.     číslo licencie: R/87, RD/18 
       Pavol Breiner 
       Rastislav Lehotský s. r. o.  
       NOMES, s.r.o.  
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39/ SK č.: 1465/SKL/2017 zo dňa 10. 11. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KATES s.r.o., Považská Bystrica     číslo licencie: TKR/41 
 
40/ Oznámenie o prevádzkovaní služby zenskyweb.sk 
Oznámenie č. 1314/AMS/2017 
Vysielateľ: STAR Production, s.r.o.       
 
41/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod. 1027/SKO/2017 MAC TV s.r.o. 
10:20 hod.  1262/SKO/2017 MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 695 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-21/1.711: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 1424/SKI/2017 zo dňa 2. 11. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Radio ON s.r.o.   
 
Uznesenie č. 17-21/2.712: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
1424/SKI/2017, Radio ON s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe ALIGATOR – 
CLASSIC ROCK RADIO 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
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Hlasovanie: 
Danielová proti 
Kmec   proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/697: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-21/2.713: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 2. 11. 2017 posudzovanú 
v rámci správneho konania č. 1424/SKI/2017 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. vedeného s účastníkom konania, Radio ON s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 

Hlasovanie: 
Danielová proti 
Kmec   proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/698: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1573/SKI/2017 zo dňa 1. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.        číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 17-21/3.714: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 1. 12. 2017 o udelenie 
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výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1573/SKI/2017 vedeného s účastníkom konania, T.W.Rádio s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   zdržal sa 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/699:     
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 1578/SKI/2017 zo dňa 4. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117 
 
Uznesenie č. 17-21/4.715:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
1578/SKI/2017, CORPORATE LEGAL, s. r. o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 
Vlna 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-21/700: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2018                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-21/4.716:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 4. 12. 2017 posudzovanú 
v rámci správneho konania č. 1578/SKI/2017 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. vedeného s účastníkom konania, CORPORATE LEGAL, s. r. o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/701: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2018                 Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 1574/SKI/2017 zo dňa 1. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101, RD/23 
 
Uznesenie č. 17-21/5.717: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
1574/SKI/2017, Best FM Media spol. s r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Best 
FM 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Danielová proti 
Kmec   proti 

 8 



Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/702: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2018                 Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 1657/SKI/2017 zo dňa 7. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia,  s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 17-21/6.718: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
1657/SKI/2017, GES Slovakia, s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Anténa 
Rock 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/703: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-21/6.719: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 7. 12. 2017 posudzovanú 
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v rámci správneho konania č. 1657/SKI/2017 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. vedeného s účastníkom konania, GES Slovakia, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/704: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1435/SO/2017     
(na vysielanie programu Góly – body - sekundy zo dňa 1. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-21/7.720: 
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. 1435/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/705: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
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K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1434/SO/2017      
(na vysielanie programovej služby RiK zo dňa 18. 9. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/144 
 
Uznesenie č. 17-21/8.721: 
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 programovej služby RiK zo dňa 25. 9. 2017 v čase 
od 9:00 hod. do 11:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/706: 
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: 3. 1. 2018                    Z: PLO 
   
Uznesenie č. 17-21/8.722: 
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. 1434/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby RiK vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/707: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
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K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1272/SO/2017      
(na vysielanie upútavky Prometheus zo dňa 24. 9. 2017)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 17-21/9.723: 
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. 1272/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/708: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1430/SO/2017      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 29.10.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-21/10.724: 
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. 1430/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-21/709: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1461/SO/2017     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 6.11.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol, s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 17-21/11.725: 
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. 1461/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/710: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1415/SO/2017      
(na vysielanie programu Super Karaoke zo dňa 11. 10. a 25. 10. 2017; upútavky 25. 10. 2017)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-21/12.726: 
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. 1415/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
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Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/711: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1429/SO/2017     
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 16. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-21/13.727: 
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. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16. 10. 2017 v čase o cca 22:02 hod. odvysielal na 
televíznej programovej službe Jednotka program Reportéri s reportážou s názvom Truc akcia?, čím 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti a názorovej plurality informácií v rámci vysielanej 
programovej služby Jednotka. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/712: 
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: 3. 1. 2018                              Z: PLO 
 
Úloha č. 17-21/713: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1399/SO/2017 a 1400/SO/2017      
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 16. 10. a 17. 10. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-21/14.728: 
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 

 14 



podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1399/SO/2017 
a 1400/SO/2017 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 
s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/714: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 1. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1413/SO/2017    
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa  24. 10. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-21/15.729: 
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. 1413/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/715: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti0. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1408/SO/2017    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa  19. 10. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 17-21/16.730: 
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. 1408/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-20/716: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1318/M/2017 
(monitorované dni: 3. a 10.10.2017 ) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.   číslo licencie: TD/112 
 
Uznesenie č. 17-21/17.731: 
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. 1318/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania televíznej programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice, vysielateľa Televízia 
Trenčianske Teplice, s.r.o., číslo licencie TD/112 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 
3. 10. 2017 a zo dňa 10. 10. 2017 nebolo zistené porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-20/717: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 1. 2018  Z: PgO 
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K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1322/M/2017  
(monitorované dni: 6. a 10.10.2017) 
Vysielateľ: ENERGY Real, s.r.o.     číslo licencie: TD/49 
 
Uznesenie č. 17-21/18.732: 
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 ENERGY Real, 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 programovej služby Televízia Prešov z dní 
6. 10. 2017 a 10. 10. 2017 v čase od 15:00 do 20:00. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/718: 
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: 3. 1. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1294/M/2017  
(monitorované dni:2. 10. 2017) 
Vysielateľ: Rádio One Rock, s. r.o.              číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 17-21/19.733: 
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. 1294/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000  
Z. z. vysielania programovej služby Rádio One Rock, vysielateľa Rádio One Rock, s.r.o. číslo licencie 
R/106 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 2. 10. 2017 nebolo zistené porušenie 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/719: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 1. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1301/M/2017 
(monitorované dni: 1. 10. 2017) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
Uznesenie č. 17-21/20.734: 
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 po prerokovaní Správy č. 1301/M/2017 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 1.10.2017 vysielateľa MEGA MAX MEDIA,  s.r.o., Bratislava, s licenciou č. T/218 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/720: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 1. 2018                                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1326/M/2017 
(monitorované dni: 24. 9. 2017 a 22. 10. 2017) 
Vysielateľ: K T R s.r.o.                               číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č. 17-21/21.735: 
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 spoločnosti K T R s.r.o. vo veci 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným vysielaním bez udelenej licencie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/721: 
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: 3. 1. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1321/M/2017 
(monitorované dni: 18. 9. 2017 a 25. 9. 2017) 
Vysielateľ: MARTICO s.r.o.                              číslo licencie: T/225 
 
Uznesenie č. 17-21/22.736: 
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 MARTICO s.r.o., 
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 programovej služby MARTICO INFO zo dňa 
18. 9. 2017 a 25.9.2017 v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/722: 
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: 3. 1. 2018          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1287/M/2017 
(monitorované dni: 28. 9. 2017) 
Vysielateľ: T-services, s.r.o.                     číslo licencie: T/238 
 
Uznesenie č. 17-21/23.737: 
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 po prerokovaní Správy č. 1287/M/2017 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
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zo dňa 28.9.2017 vysielateľa T-services, s.r.o., Turzovka s licenciou č. T/238 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/723: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 1. 2018                                   Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1340/M/2017 
(monitorované dni: 10. 10. 2017) 
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o.                              číslo licencie: T/207; TD/94 
 
Uznesenie č. 17-21/24.738: 
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. 1340/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000  
Z. z. vysielania programovej služby TV LUX, vysielateľa TV LUX, s.r.o., číslo licencie T/207; TD/94 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 10. 10. 2017 v čase od 13:00 do 23:00 hod. 
nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/724: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 1. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 1026/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 814/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Shrek/17. 4. 2017/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 17-21/25.739: 
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. 1026/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/725: 
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: 2. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-21/726: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 1. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 1177/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 903/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/10.6.2017/Rádio Slovensko, 
Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1, TD/1 
 
Uznesenie č. 17-21/26.740: 
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. 1177/SKO/2017 
vedené proti účastníkovi konania 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 zdržala sa 
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Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/727: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 2. 1. 2018                            Z: PLO 
 
Úloha č. 17-21/728: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 1. 2017                                                             Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 278-PLO/O-3497/2013 zo dňa  2.7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 713/24/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/ programová služba:  programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich/od 1.2.2013 do 28.2.2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 17-21/27.741: 
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. 
278-PLO/O-3497/2013 MAC TV s.r.o. 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v rámci televíznej programovej služby JOJ v období od 
1. 2. 2013 do 28. 2. 2013, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 638,- €, slovom šesťtisíc šesťstotridsaťosem 
eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/729: 
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: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 1181/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio KISS - 
podiel slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac apríl, máj, jún 
2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-21/28.742: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 1181/SKO/2017 RÁDIO KISS s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

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, 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99,- €, slovom deväťdesiatdeväť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/730: 
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: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 1182/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus - 
podiel slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac apríl a  jún 
2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: FRONTINUS s.r.o.      číslo licencie: R/115 
 
Uznesenie č. 17-21/29.743: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 1182/SKO/2017 FRONTINUS s.r.o. 
 

p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

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   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/731: 
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: 20.1.2018                               Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 1262/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa č. 613/M/2017, č. 790/M/2017, č. 934/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c),    
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zakázaná láska/Mentalista/NCIS: Los Angeles/ 
13.2.2017, 14.2.2017, 15.2.2017 /DOMA, TV MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47, TD/7 
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Uznesenie č. 17-21/30.744: 
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.  1262/SKO/2017 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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  
 

a) dňa 14. 2. 2017 v čase o cca 13:11 hod. na programovej službe TV MARKÍZA v rámci programu 
Mentalista,   

b) dňa 15. 2. 2017 v čase o cca 13:20 hod. na programovej službe DAJTO v rámci programu NCIS: 
Los Angeles  

odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli 
zosynchronizované so zvukovou stopou programu; 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
 
a) dňa 13. 2. 2017 v čase o cca 10:52 hod na programovej službe TV DOMA v rámci programu  

Zakázaná láska, 
b) dňa 14. 2. 2017 v čase o cca 13:11 hod. na programovej službe TV MARKÍZA v rámci programu 

Mentalista,   
odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 
nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím 
umožnil porozumieť jeho obsahu; 
  
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Uznesenie č. 17-21/30.745: 
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. 1262/SKO/2017 
vedené proti vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti možného porušenia  
- ustanovenia §18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 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 dôjsť 
k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím zosynchronizované so 
zvukovou stopou programu, 

-  ustanovenia § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 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, 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 a 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 dôjsť 
k porušeniu ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím 

z a s t a v u j e, 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-21/732: 
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: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 1178/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES  - 
nevyhradil 20% vysielaniu nových  slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 (máj 2017) 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: BP Media, s.r.o.        číslo licencie: R/102 
 
Uznesenie č. 17-21/31.746: 
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. 1178/SKO/2017 BP Media, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

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   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/733: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia v správnom konaní a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 12 .2018                            Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 1027/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 699/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny o 12/Jazzový sviatok na Slovensku/ 
28.4.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-21/32.747: 
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.  
1027/SKO/2017 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým,  

 
že na programovej službe JOJ v programe Noviny o 12 zo dňa 28. 4. 2017 vysielanom o cca 11:55 
hod. odvysielal príspevok Jazzový sviatok na Slovensku obsahujúci informácie o podujatí One Day 
Jazz Festival, cit.: 
 
Moderátor: „Aby sme to upresnili. V máji sa odštartuje One day jazz fest a v júni to bude potom 
kočovať po Slovensku, tak to bude, áno?“ 
Martin Valihora: „Presne tak. Teraz máme tu možnosť hostiť naozaj tú najväčšiu špičku, ten úplný 
vrchol svetového jazzu. A po rokoch sa nám podarilo obsadiť aj slovenský termín do ciest Pat 
Methenyho. Takže tu bude gitarista Pat Metheny so svojou kapelou, so svojím kvartetom. Je to 
v podstate  prvýkrát, kedy vystúpi na Slovensku so svojím kvartetom. Predtým tu bol raz, myslím si, že 
so svojím sólovým projektom (počas rozprávania Martina Valihoru sa obrazovka sčasti rozdelí na dve 
polovice, pričom na pravej je vysielaný samotný rozhovor a na ľavej strane fotografie, na ktorých je 
zobrazený Pat Metheny. Následne sú na ľavej strane zobrazené fotografie ďalších vystupujúcich 
v rámci festivalu). Veľmi sa tomu tešíme. Tak 12. mája v Istropolise zahájime festival a potom budeme 
pokračovať 14. a 15. júna na Bratislavskom hrade. Dúfam, že nám bude priať počasie. A tam zase sme 
vytvorili ďalšiu takú fúziu, čo je taký unikátny koncert Slovenskej filharmónie, dirigovať bude Oskar 
Rózsa a vystúpi svetoznámy spevák Kurt Elling so svojím kvartetom. Hostia budú Peter Lipa, Iva 
Bittová. Tak to je taká raritka, že na jednom koncerte budeme komunikovať so svetom. Domáca scéna 
so svetom. Myslím, že to bude pekný večer.“ 
Moderátor: „To budú samostatné koncerty? Trebárs, aj ten Pat Metheny v tom máji?“ 
Martin Valihora: „Pat Metheny bude samostatný koncert. Lebo Pat Metheny je človek, ktorý si 
zaslúži kompletnú dĺžku predstavenia.“ 
Moderátor: „Presne, a práve to, že ako sa vám ho podarilo dostať?“ 
Martin Valihora rozprával súčasne s moderátorom. (nezrozumiteľné) 
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Moderátor: „Pokiaľ viem, on má taký dosť nabitý kalendár.“ 
Martin Valihora: „Má. A on už je v podstate taký parameter až popovej hviezdy (počas rozprávania 
sa na ľavej časti obrazovky spustí krátke video zobrazujúce vystúpenie tria Ovsepian, Camarda, 
Valihora, ktoré sa neskôr prepne do zobrazenia totožných fotografií ako predtým. V pozadí začne 
znieť jazzová hudba). Je to človek, ktorý cestuje so svojou výpravou, so svojimi tourbusmi a vždycky si 
vyberajú nejakú, vždy si vyberie nejakú tú svoju trasu no a tentokrát je tá trasa okolo Slovenska. Tak 
sme radi, že príde na Slovensko.“ 
Moderátor: „Výborne. No a  ďalšie hviezdy už si spomínal, aj niektorých ďalších.“ 
Martin Valihora: „Áno. Kurt Elling, Iva Bittová, Peter Lipa. Slovenská filharmónia, Oskar Rózsa 
diriguje. To je 14. júna. A 15. júna to bude z tých svetových hviezd Eric Harland, bubeník svetoznámy 
so svojím newyorským triom, newyorským jazzom. To bude taký power jazz z New Yorku. A z, festival 
zakončí Kurt Rosenwinkel, ďalší gitarista, ďalšie veľké meno gitarovej svetovej hry z New Yorku so 
svojím brazílskym projektom. Bude to aj spievaná hudba. Takže to bude taká, pre širšie masy krásny 
happening. No a zo slovenských umelcov Matúš Jakabčic, CZ-SK Big band. Aby sme povedali krásny 
autorský projekt elity československých jazzových hudobníkov Trio Ovsepian, Camarda, Valihora, čo 
je medzinárodné trio.“ 
Moderátor: „Som čakal, že či vôbec budeš hrať na tom festivale.“ 
Martin Valihora: „Áno, áno, iste určite áno. A bude to trio hudobníkov, ktorí sme spolu študovali. A 
jeden pochádza z Arménska, klavirista, Valdan Ovsepian žije v Los Angeles (po zobrazení všetkých 
fotografií sa na ľavej strane obrazovky opätovne spustí video, v ktorom vystupuje trio Ovsepian, 
Camarda, Valihora). Talian, taký úžasný virtuóz na basu, žije na Sicílii, ja som na Slovensku.“ 
 
*** 
 
Martin Valihora: „Hej, hej. Ešte k tej Bratislave poviem, alebo. Áno, poputujeme ďalej. Poviem, že 
čo sa nám, čo je veľký úspech festivalu, že sme zaviedli aj workshopy, kde sme vďační Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, samozrejme Štátnemu konzervatóriu v Bratislave, kde tie workshopy sa konať 
budú. (o cca 12:10:00 sa na obrazovke ukáže celý plagát s menami účinkujúcich, ako i mestami 
a príslušnými dátumami, vpravo je fotografia Pata Methenyho a napravo hore: Piatok, 12.05. BA, 
Istropolis, 19:00)  No a čo je úžasné, že aj umelecká obec, ale aj fanúšikovia ich, sa môžu stretnúť 
v bezprostrednej blízkosti a kontakte, sa môžu popýtať o tom, ako funguje ich osobný alebo hudobný 
život a a...“ (na obrazovke je opäť na pravej polovici zobrazený rozhovor a na ľavej video 
z vystúpenia tria Ovsepian, Camarda, Valihora) 
Moderátor: „O čom je takýto workshop? Lebo workshop je dielňa. Tam by sa malo pracovať.“ 
Martin Valihora: „Áno, ale funguje to takým spôsobom, že chvíľku kapela zahrá, potom niečo 
povedia o svojej muzike a potom sa ľudia pýtajú. Alebo priaznivci hudby sa pýtajú na rôzne odborné 
veci, ale aj.“  
 
*** 
 
Martin Valihora: „To rozhodne. Ako si hovoril, v piatok pokračujeme v Mestskom divadle v Žiline. 
Tam vystúpi Eric Harland a tiež Trio Ovsepian Camarda Valihora. Potom v sobotu to bude Banská 
Štiavnica, Amfiteáter, 17. a 18. júna zakončíme v GES klube v Košiciach, jazzovom klube 
v Košiciach.“ 
Moderátor: „V tej Banskej Štiavnici ten amfiteáter, to je pod holým nebom?“ 
Martin Valihora: „Pod holým nebom. Veľmi sa tešíme tomu počasiu a ja milujem tú atmosféru, kedy 
hráme pod holým nebom (počas rozprávania dôjde k prestrihu videa na vystúpenie ďalšieho 
účinkujúceho s orchestrom, pričom dôjde aj k prestrihu v hudbe, ktorá hrá na pozadí). Lebo má to také 
špecifiká intimity a k tej hudbe to patrí, takže o tom, o tom je letný festival.“ 
Moderátor: „Hlavne, aby počasie vyšlo. To je také dosť riskantné.“ 
Martin Valihora: „Je to riskantné a máme veľmi tolerantných priaznivcov, ktorí prídu a sú tam aj 
v takých znesiteľných nepriaznivých podmienkach.“ 
Moderátorka: „S pršiplášťami.“ 
Martin Valihora: „Ale máme pripravené aj verzie indoorové, takže ak náhodou to bude moc, tak sa 
presunieme.“ 
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*** 
 
Martin Valihora: „Odložiť mobil alebo orlí zrak. Myslím si, že je to lepšie a lepšie. Je to tým, že mám 
stále lepší a lepší tím, a stále viac a viac sú skúsenejší, že sme vzájomne medzi sebou zohratí. A myslím 
si, že to bude teraz dobre fungovať. Sú to mladí ľudia,  veľmi šikovní, takže.“ 
Moderátor: „Lebo organizátori takýchto, akýchkoľvek takýchto veľkých akcií, zvyčajne, keď sa 
skončí, tak si povedia, že už nikdy v živote ja to už nechcem robiť. Nemáš také stavy?“  
Martin Valihora: „Mávam vždy stavy, že predtým ten tlak sa tak naakumuluje, že, fakt, ježiš, už aby 
bolo potom. Ale keď som, keď už príde ten moment, tak sa veľmi teším, veľmi si to užívam. A ešte raz 
hovorím, ak všetko zapadne dokopy, tak to je ten krásny moment kultúrnej akcie, na ktorý určite vás 
všetkých pozývam.“  
Moderátor: „Aj .... Tak to je tá motivácia potom, tá, ktorá ťa ženie dopredu.“ 
Martin Valihora: „Áno. Presne tak. A lístky ešte sú nejaké, takže treba rýchlo ísť (nezrozumiteľné).“ 
Moderátor: „Takže daj ešte raz tie dátumy, aby sme si to upresnili, čo, kde, kedy.“ 
Martin Valihora: „Dobre. (o cca 12:14:01 sa na obrazovke ukáže celý plagát s menami účinkujúcich, 
ako i mestami a príslušnými dátumami, vpravo je fotografia Pata Methenyho a napravo hore: Piatok, 
12.05. BA, Istropolis, 19:00) Takže 12. máj, Pat Metheny, Istropolis v Bratislave o siedmej, pokračuje 
o mesiac neskôr, 14., 15. jún open air na Bratislavskom hrade a 16. v Žiline, 17. v Banskej Štiavnici 
a 18. júna v Košiciach.“  
 
*** 
 
Martin Valihora: „Ďakujem. Ja tak isto a teším sa na všetkých. Aj tých, ktorí na jazze ešte nikdy 
neboli, aby to vnímali ako veľkú platformu rôznych hudieb a nemali predsudky. Príďte, zažijete, 
uvidíte.“  
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/734: 
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: 6. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-21/735: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 12. 2017                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 1256/SKL/2017 zo dňa 22. 9. 2017 
Žiadosť o  registráciu retransmisie 
ÚK: KMG Europe, s.r.o., Dvory nad Žitavou  
 
Uznesenie č. 17-21/33.748: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade  
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1256/SKL/2017 zo dňa 
22. 9. 2017, podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila 
žiadosť o udelenie registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník 
konania“): 
 
KMG Europe, s.r.o. 
Hlboká cesta 60 
941 31 Dvory nad Žitavou 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/367 
 
za nasledovných podmienok: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

- hlavná stanica: SIX (Slovak Internet eXchange), Bratislava  
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS, MMDS, MVDS a IPTV 

   
2. Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika 
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3. Počet prípojok: 99 
             

4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
Základný balík: všetky televízne a rozhlasové stanice RTVS 
    
Úloha č. 17-21/736: 
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, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 1405/SKL/2017 zo dňa 23. 10. 2017 
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo licencie: T/241 
 
Uznesenie č. 17-21/34.749: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1405/SKL/2017 zo dňa 23.10.2017, posúdila žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie č. 
T/241 účastníka konania: 

  
NITRANET, s.r.o. 
Hornočermánska 55 
949 01 Nitra 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma  
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/241 účastníkovi NITRANET, s.r.o. z dôvodu, že o to držiteľ 
licencie dňa 23.10.2017 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 17-21/737: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1405/SKL/2017  písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania  
T: 20. 1. 2018                               Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 1336/SKL/2017 zo dňa 12. 10. 2017 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: NITRANET, s.r.o., Nitra   
 
Uznesenie č. 17-21/35.750: 
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 
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zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  1336/SKL/2017 zo dňa 
12.10.2017, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania:  
 
NITRANET, s.r.o. 
Hornočermánska 55  
949 01 Nitra 
 
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 NITRANET, s. r. o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 9 2  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

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

2.   Názov programovej služby: TV9 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou - podľa podania účastníka konania č. 1336/SKL/2017-1   zo dňa 12.10.2017 a podania 
1336/SKl/2017-5  
a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 20 % 
    2. Programy:                         min. 80 % (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    17,6% 
    2. Publicistika: a) politická:   7,8 %      
                             b) ostatná:      68,6 %    
    3. Dokumentárne programy:   0 % 
    4. Dramatické programy:        0 %    
    5. Zábavné programy:             0 %    
    6. Hudobné programy:            0 % 
    7. Vzdelávacie programy:        5,9 % 
    8. Náboženské programy:        0 % 
    9. Detské programy:               0 % 
  10. Šport:                                  0 % 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 15%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: UBS v požadovanom formáte 
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8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: min. 50,01 % 
 
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: min. 10% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) 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: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 11711/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 13.10.2017, č. dožiadania: el- 66637/2017/N 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 11711/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 13.10.2017, č. dožiadania: el- 66637/2017/N 
 

III. 
  
 Doložky doplnkových obsahových služieb: 

 Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: HBBTV 
 

Doložky iného verejného prenosu: 
MVDS, MMDS, IPTV, OTT 

 
Úloha č. 17-21/738: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1336/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi 
konania, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 1494/SKL/2017 zo dňa 16. 11. 2017 
Oznámenie o zmene  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Life TV s.r.o.      číslo licencie: TD/165 
 
Uznesenie č. 17-21/36.751: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 1494/SKL/2017  zo dňa  
16.11.2017, posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci   zmeny licencie č. TD/165 na televízne digitálne vysielanie účastníka konania: 
 
Life TV  s.r.o. 
Svarín 400 
032 33 Kráľova Lehota 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
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podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
rozhodnutie: 

 
 Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. TD/165 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  I. 
nasledovne: 
Článok I. bod 5 a 6  sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1494/SKL/2017-1   zo dňa 16.11.2017: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
Programy - min. 80 % (z toho preberaný program – 70,6 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 %  
Publicistika: %  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika –  2,61 %  

Dokumentárne programy – 4,4 %  
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy: - 3,09 % 
Vzdelávacie programy – 0% 
Náboženské programy – 87,34 % 
Detské programy – 2,55% 
Šport – 0 %“ 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 99 %“ 
 
Úloha č. 17-21/739: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1494/SKL/2017 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Life TV s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017 
Žiadosť  o zmenu  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 17-21/37.752: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5  
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017, 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/56 v časti týkajúcej sa zmeny 
názvu digitálnej televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
 
TV KOŠICE: DNES s. r. o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. TD/56 nasledovne: 
 
Čl. I. bod 2. sa mení a znie: 
 „2. Názov programovej služby: KOŠICE:DNES“ 

 
Úloha č. 17-21/740: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 137/SKL/2017 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 22. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 1362/SKL/2017 zo dňa 6.10. 2017 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/87, RD/18, možné porušenie  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a)  
a b) zákona č. 220/2007 Z. z. 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.     číslo licencie: R/87, RD/18 
       Pavol Breiner 
       Rastislav Lehotský s. r. o.  
       NOMES, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 17-21/38.753: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 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.“) a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 
Z. z. o digitálnom vysielaní  (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) začína správne konanie voči 
spoločnosti SITY MEDIA, s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu 
podľa § 54 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 
220/2007 Z. z. z dôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa 
alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa: 
- v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv 
oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie, a to bez predchádzajúceho súhlasu Rady s 
takým prevodom,  
- v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na 
digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného vysielateľa rozhlasovej programovej služby. 
 
Úloha č. 17-21/741: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 3.1.2018          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-21/38.754: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a § 5 ods. 1 
písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“), 
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postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1362/SKL/2017 zo dňa 
6.10.2017, posúdila žiadosť o súhlas s prevodom obchodného podielu držiteľov licencie na rozhlasové 
vysielanie R/87 a RD/18 rozhlasovej programovej služby Rádio SiTy žiadateľa, spoločnosti: 
 
SITY MEDIA s.r.o.   
Vajnorská   53  
831 03 Bratislava    
 
Pavol Breiner  
Černyševského 17  
851 01 Bratislava    
 
Rastislav Lehotský s. r. o.  
Komárnická 4  
821 03 Bratislava-Ružinov    
 
NOMES, s.r.o.  
Vajnorská 53  
831 03 Bratislava-Nové mesto    
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
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 § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. s odkazom na ustanovenie § 40 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. 
 

p r e r u š u j e 
 

správne konanie č. 1362/SKL/2017 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke – vo veci 
možného naplnenia skutkovej podstaty podľa § 54 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 
31 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 220/2007 Z. z. z dôvodu možného prevodu podielu na základnom 
imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa: 
- v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv 
oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie, a to bez predchádzajúceho súhlasu Rady s 
takým prevodom,  
- v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na 
digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného vysielateľa rozhlasovej programovej služby. 
 
Rada bude v správnom konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke. Počas prerušenia 
konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 
 
Úloha č. 17-21/742: 
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: 2.1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 1465/SKL/2017 zo dňa 10. 11. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KATES s.r.o., Považská Bystrica     číslo licencie: TKR/41 
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Uznesenie č. 17-21/39.755: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 1465/SKL/2017 zo dňa 10.11.2017 posúdila oznámenie o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/41, účastníka konania  
 
KATES s.r.o. 
Zámostie 2792 
017 01 Považská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
r o zh o d n u t i e :  

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

 
m e n í  

 
registráciu retransmisie č. TKR/41 takto: 

 
1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   
Vypúšťa sa podbod „1.6 KDS Dolný Lieskov a podbod 4.7 KDS Bodiná“ 
2. Územný rozsah retransmisie: „ Vypúšťa sa“ Dolný Lieskov a Bodiná“ 
 
2. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„Považská Bystrica a priľahlé časti:  2589 
  Domaniža, Sádočné:          367 
  Prečín:           231 
  Udiča:            172 
  Dolná Maríková, Hatné, Klieština:   392 
  Počet prípojok celkom:       3751       
  
3. Bod 4 Ponuka programových služieb sa mení a znie:  
„ 4.1 KDS Považská Bystrica sa mení a znie: 
  Televízne programové služby: 
  ponuka Mini: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  JOJ, JOJ PLUS, 

WAU, RIK, TA3, ČT1, ČT2, TV Severka, TV LUX, TV Považie, iTV,  TV 8, 
ŠLÁGR TV, Nova International,  France 24, TV Noe, TV 5, BBC World , 
CNN, CETV, Prima PLUS,  TV LUX 

 
ponuka MIDI : Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  JOJ, JOJ PLUS, 

WAU, RIK, TA3, ČT1, ČT2, TV Severka, TV LUX, TV Považie, iTV,  TV 8, 
ŠLÁGR TV, Nova International,  France 24, TV Noe, TV 5, BBC World , 
CNN, CETV, Prima PLUS,  TV LUX, JOJ Cinema, Filmbox, CS Film, CS 
Mini, Horor Film, Kino Svět, Film+, AMC, Minimax, Viasat Nature, Viasat 
History, Viasat Explorer, National Geographic, Blue Hustler, Spice, 
Eurosport, Sport 1, Arena Sport 1, Arena Sport 2 

 
ponuka ZÁKLAD : Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  JOJ, JOJ PLUS, 

WAU, RIK, TA3, ČT1, ČT2, TV Severka, TV LUX, TV Považie, iTV,  TV 8, 
ŠLÁGR TV, Nova International,  France 24, TV Noe, TV 5, BBC World , 
CNN, CETV, Prima PLUS,  TV LUX, JOJ Cinema, Filmbox, CS Film, CS 
Mini, Horor Film, Kino Svět, Film+, AMC, Minimax, Viasat Nature, Viasat 
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History, Viasat Explorer, National Geographic, Blue Hustler, Spice, 
Eurosport, Sport 1, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Nova Sport 1, Sport 2,   
Fishing&Hunting, Discovery, Animal Planet, Brazzers TV, Eurosport 2, 
Spektrum, National Geographic Wild, TLC, Disney Channel, Spektrum 

 
ponuka MULTI : Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  JOJ, JOJ PLUS, 

WAU, RIK, TA3, ČT1, ČT2, TV Severka, TV LUX, TV Považie, iTV,  TV 8, 
ŠLÁGR TV, Nova International,  France 24, TV Noe, TV 5, BBC World , 
CNN, CETV, Prima PLUS,  TV LUX, JOJ Cinema, Filmbox, CS Film, CS 
Mini, Horor Film, Kino Svět, Film+, AMC, Minimax, Viasat Nature, Viasat 
History, Viasat Explorer, National Geographic, Blue Hustler, Spice, 
Eurosport, Sport 1, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Nova Sport 1, Sport 2,   
Fishing&Hunting, Discovery, Animal Planet, Brazzers TV, Eurosport 2, 
Spektrum, National Geographic Wild, TLC, Disney Channel, Spektrum, 
Filmbox Plus, Nova Sport 2, TV Paprika, Spektrum Home, Megamax, Reality 
Kings TV, mFitht Box, DOQ, Marc DORCEL 

 
HBO:  HBO, HBO2, HBO3 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_Devín, Rádio Regina 

Banská Bystrica; Expres, FUN RADIO, Rádio Lumen 
 
 
4.2 KDS Domaniža, Sádočné: 
  Televízne programové služby: 
 Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOL 

PLUS, WAU, RIK, ČT1, ČT2, TA3, TV Považie, iTV, TV 
Severka, TV LUX, ŠLÁGR TV, Nova International, France 24, 
Prima Plus, TV Noe, TV5 , TV 8 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica; Expres, FUN RADIO, Rádio Lumen 

 
4.3 KDS Prečin: 
  Televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOL 

PLUS, WAU, RIK, ČT1, ČT2, TA3, TV Považie, iTV, TV 
Severka, TV LUX, ŠLÁGR TV, Nova International, France 24, 
Prima Plus, TV Noe, TV5 , TV 8 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica; Expres, FUN RADIO, Rádio Lumen 

 
4.4 KDS Udiča:  
Televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOL 

PLUS, WAU, RIK, ČT1, ČT2, TA3, TV Považie, iTV, TV 
Severka, TV LUX, ŠLÁGR TV, Nova International, France 24, 
Prima Plus, TV Noe, TV5 , TV 8 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica; Expres, FUN RADIO, Rádio Lumen 

 
 
4.5 KDS Dolná Maríková, Hatné, Klieština: 
Televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOL 

PLUS, WAU, RIK, ČT1, ČT2, TA3, TV Považie, iTV, TV 
Severka, TV LUX, ŠLÁGR TV, Nova International, France 24, 
Prima Plus, TV Noe, TV5 , TV 8 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica; Expres, FUN RADIO, Rádio Lumen“ 
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Úloha č. 17-21/743: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1465/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia, zašle 
ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby zenskyweb.sk 
Oznámenie č. 1314/AMS/2017 
Vysielateľ: STAR Production, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 17-21/40.756: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa STAR Production, s.r.o., doručené dňa 
6. 10. 2017, o prevádzkovaní služby Ženský web prevádzkovanej na internetovej stránke http:// 
www.zenskyweb.sk a v časti týkajúcej sa sekcie „Videá“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona 
č. 308/2000 Z. z. Vo zvyšných častiach oznámenie prevádzkovateľa STAR Production, s.r.o. odmieta 
z dôvodu, že predmetná služba v týchto častiach vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, 
nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 17-21/744: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť STAR Production, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 6. 10. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1314/AMS/2017-1. 
T: 2. 1. 2018                                Z: PgO 
 
41/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 2017 
 
Uznesenie č. 17-21/44.757: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Správne konanie: 1761/SKI/2017 
Predmet: posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“ alebo „zákon o vysielaní a retransmisii“) 

Účastník konania: RADIO ONE ROCK, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 17-21/44.758: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
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1761/SKI/2017, RADIO ONE ROCK, s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Radio One 
Rock 

 
nevzťahuje 

 
povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 17-21/745: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2018                 Z: PLO 
 
 
3/ Správne konanie: 1762/SKI/2017 
Predmet: posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“ alebo „zákon o vysielaní a retransmisii“) 

Účastník konania: RADIO ROCK, s. r. o. 
 
Uznesenie č. 17-21/44.759: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
1762/SKI/2017, RADIO ROCK, s. r. o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Radio One Retro 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Danielová proti 
Kmec   proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/746: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
 
 
 
4/ Správne konanie: 1763/SKI/2017 
Predmet: posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“ alebo „zákon o vysielaní a retransmisii“) 

Účastník konania: EUROPA 2, a.s. 
 
 
Uznesenie č. 17-21/44.760: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 14. 12. 2017 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1763/SKI/2017 vedeného s účastníkom konania, EUROPA 2, a.s. 
 

z a m i e t a 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/747: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2018                    Z: PLO 
 
 
5/ Oznámenie o prevádzkovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie č. 1782/AMS/2017 
Prevádzkovateľ služby: P E R E X, a. s.  
Služba: TV PRAVDA, Varecha, Televízor, Moment 
 
Uznesenie č. 17-21/44.761: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa P E R E X, a. s., doručené dňa 15. 12. 2017, 
o prevádzkovaní služby TV PRAVDA prevádzkovanej na internetovej stránke http://tv.pravda.sk  
a  prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. Vo zvyšných častiach oznámenie 
prevádzkovateľa P E R E X, a. s. odmieta z dôvodu, že predmetné služby prevádzkované na 
internetových stránkach varecha.pravda.sk, www.televizor.sk a www.moment.sk vzhľadom 
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na podmienky, za ktorých sú poskytované, nespĺňajú všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie a nespadajú tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-21/748: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť P E R E X, a. s. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 
15. 12. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1782/AMS/2017-1. 
T: 2. 1. 2018                   Z: PgO 
 
 
6/ Informácia o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 28. 11. 2017 (MAC TV, s.r.o. 
proti Slovenskej republike) 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 20. 12. 2017 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 
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	Zápisnica č. 21/2017
	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 o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 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 zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 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 zamietnutí žiadosti 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 udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 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 zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 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 udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 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 udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 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 zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 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...
	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...
	T: 3. 1. 2018          Z: PLO

	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 zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi 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 zastavení správneho konania 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 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 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 sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	udeľuje

	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.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.

	Úloha č. 17-21/746:
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.

	Úloha č. 17-21/747:
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.

	T: 20. 1. 2018                    Z: PLO
	5/ Oznámenie o prevádzkovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie č. 1782/AMS/2017
	Prevádzkovateľ služby: P E R E X, a. s.
	Služba: TV PRAVDA, Varecha, Televízor, Moment
	Úloha č. 17-21/748:
	V Bratislave dňa 20. 12. 2017
	PhDr. Marta Danielová
	predsedníčka
	Rady pre vysielanie a retransmisiu
	Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.

