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Zápisnica č. 9/2017 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. a 25. 5. 2017  

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. 

 

24. 5. 2017, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 

 

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania: 

 

1.1 Žiadateľ: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava 

      SK: 641/SKL/2017, 627/SKL/2017 

      vo veci pridelenia frekvencie: 93,3 MHz Bratislava, 102,4 MHz Senec 

ÚP: 10:00 hod.           

  

1.2. Žiadateľ: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava 

      SK: 645/SKL/2017, 627/SKL/2017 

      vo veci pridelenia frekvencie: 100,7,  MHz Zvolen, 102,4 MHz Senec 

ÚP: 10:20 hod.         

 

1.3. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  

       SK: 627/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie:  102,4 MHz Senec 

ÚP: 10:40 hod.         

 

1.4. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 

SK: 627/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie:  102,4 MHz Senec 

ÚP: 11:00 hod.         

 

1.5.  Žiadateľ: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 

SK: 653/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie:  101,9 MHz Žilina 

ÚP: 11:20 hod.         

 

1.6.  Žiadateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 

SK: 652/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie:  88,2 MHz Žilina 

ÚP: 11:40 hod.         

 

1.7.  Žiadateľ: Marek Petráš, Košice 

SK: 651/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie:  103,2 MHz Budulov 

ÚP: 12:00 hod.         

 

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 24. 5. 2017 – výberové konanie 

  

10:00 hod.     INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava 

10:20 hod.     C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
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10:40 hod.     Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

11:00 hod.     Best FM Media  spol. s r.o., Bratislava 

11:20 hod.     RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 

11:40 hod.     RADIO ONE, s.r.o., Nitra 

12:00 hod. Marek Petráš, Košice 

 

 

25. 5. 2017, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Výberové konanie  

SK: 641/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 93,3 MHz  Bratislava  

ÚK:  INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava    

 

3/ Výberové konanie  

SK: 651/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 103,2 MHz Budulov 

ÚK: Marek Petráš, Košice       

 

4/ Výberové konanie  

SK: 645/SKL/2017 

Vo veci pridelenia frekvencie: 100,7 MHz Zvolen 

ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava        

          

5/ Výberové konanie  

SK: 653/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 101,9 MHz Žilina 

ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra      

   

6/ Výberové konanie 

SK: 652/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 

ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra       

 

7/ Výberové konanie  

SK: 627/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava 

        Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 

        C.S.M. group s.r.o., Bratislava      

 

8/ SK č.: 874/SKL/2017 zo dňa 6. 12. 2016 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Sťažnosť smeruje proti: RADIO  ONE, s.r.o.     číslo licencie: R/91 

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 406/SO/2017      

(na vysielanie programu History zo dňa 26.2.2017)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 528/SO/2017      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 26.3.2017)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 564/SO/2017      

(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 509/SO/2017, 510/SO/2017 a 525/SO/2017      

(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 15. 3., 20. 3. a 22. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 563/SO/2017      

(na vysielanie programu Táto krajina nie je pre starých zo dňa 31.3.2017)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 498/SO/2017      

(na vysielanie programu Špecialista zo dňa 11. a 13. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 519/SO/2017      

(na vysielanie reklamného spotu spoločnosti Telekom zo dňa 22.3.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 559/SO/2017      

(na vysielanie zo dňa 28. 4. 2017)  

Vysielateľ: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce       číslo licencie: TD/90 

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 526/SO/2017      

(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 23.3.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 

 

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 553/SO/2017      

(na vysielanie programu Kull Dobyvateľ zo dňa 19. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 603/SO/2017      

(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 5.4.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39, TD/15 

 

20/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 604/SO/2017      

(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 6.4.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39, TD/15 
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21/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 215/M/2017 a 216/M/2017  

(monitorovaný deň: 2. 2. 2017) 

Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                číslo licencie: R/113 

Vysielateľ: Marián Dokupil-Doko Media          číslo licencie: R/89 

 

22/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 352/M/2017  

(monitorované dni: 20.2.2017) 

Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.     číslo licencie: T/149 

 

23/ Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových - podiel slovenských 

hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 

Vysielatelia: vysielatelia rozhlasových programových služieb  

 

24/ SK č.: 158/SKO/2017  zo dňa 24. 1. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 797/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex /3. 11. 2016/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.         číslo licencie: T/41, TD/17  

 

25/ SK č.: 282/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 795/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Zákon o odpadoch v podmienkach samosprávy/ 

3.11.2016/Bardejovská televízia BTV 

ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: TD/100 

 

26/ SK č.: 411/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 18/SO/2017)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/2.1.2017/Rádio Anténa Rock 

ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 

 

27/ SK č.: 876/SKO/2016  zo dňa 6. 12. 2016 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 718/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Ako som spoznal vašu mamu (2. séria, 6. epizóda) 

/5.10.2016/WAU 

ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 

 

28/ SK č.: 414/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za október až december 2016/ Šláger Rádio 

(Rádio GO DeeJay) 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Média     číslo licencie: R/89 
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29/ SK č.: 415/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za november až december 2016/RADIO 

WOW 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 

 

30/ SK č.: 159/SKO/2017  zo dňa 24. 1. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 835/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Prvé televízne noviny /Ďalší opitý vodič/ 

23. 11. 2016/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.         číslo licencie: T/41, TD/17  

 

31/ SK č.: 413/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za október 2016/RADIO PLUS 
ÚK: JOLIN,  s.r.o.        číslo licencie: R/124 

 

   

NEVEREJNÉ 

 

32/ SK č.: 680/SKL/2017 zo dňa 24. 4. 2017 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TV Štrba, s.r.o.      číslo licencie: TD/135 

 

33/ SK č.: 681/SKL/2017 zo dňa 24. 4. 2017 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: TV Štrba, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/202 

 

34/ SK č.: 487/SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017 

Žiadosť o  zmenu registrácie retransmisie 

ÚK: GeCom, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/302 

 

35/ Rôzne 

 

 

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

 

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 313 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 17-09/1.326: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 
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Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2/ 

Výberové konanie  

SK: 641/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 93,3 MHz  Bratislava  

ÚK:  INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava 

 

Uznesenie č. 17-09/2.327: 

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 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. 641/SKL/2017, začatom dňa 24. 3. 

2017  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o  zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 

účastníkom konania: 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

Staré Grunty 36 

841 04 Bratislava 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

 prideľuje frekvenciu  93,3 MHz  Bratislava 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/104 spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/104/2008 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 93,3 MHz  Bratislava 

            
2. V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

  „Frekvencia: 93,3 MHz  Bratislava 

    Lokalita: mesto 

    Frekvenčný list: 5070/OSFS/2017“  

 

Úloha č. 17-09/314: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania spol. INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. spolu s  frekvenčným listom 

a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 3/ 

Výberové konanie  

SK: 651/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 103,2 MHz Budulov 

ÚK: Marek Petráš, Košice 

 

Uznesenie č. 17-09/3.328: 

Rada pre vysielanie 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 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. 651/SKL/2017 začatom 

dňa 24.3.2017, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 

účastníkom konania: 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto   

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

 

 prideľuje frekvenciu  103,2 MHz Budulov 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93 Marekovi Petrášovi, Košice a podľa 

ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/93/2006 zo dňa 17.07.2006 v znení neskorších zmien a doplnení 

takto: 

 

1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 103,2 MHz Budulov 

    

2. v Čl. IV časť 2 sa vkladá text: 

  „Frekvencia: 103,2 MHz Budulov 

    Lokalita: Žarnov 

    Frekvenčný list : 5071/OSFS/2017“  

 

Úloha č. 17-09/315: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania Marek Petráš, Košice, spolu s frekvenčným listom a s výzvou na 

úhradu správneho poplatku.  

T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 4/ 

Výberové konanie  

SK: 645/SKL/2017 

Vo veci pridelenia frekvencie: 100,7 MHz Zvolen 

ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
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Uznesenie č. 17-09/4.329: 

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 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. 645/SKL/2017 začatom 

dňa 24. 3. 2017 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 

účastníkom konania: 

 

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

Račianska 153 

831 53 Bratislava 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto   

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

prideľuje frekvenciu  100,7 MHz Zvolen 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/121 spoločnosti C.S.M. group s. r. o., Bratislava  

 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/121/2012 zo dňa 20. 11. 2012 v znení neskorších zmien a doplnení 

takto: 

 

1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:  100,7 MHz Zvolen 

            
2. v čl. IV bod 2 sa dopĺňa nasledovný bod a text: 

„Frekvencia: 100,7 MHz Zvolen 

Lokalita: Zvolen 

Frekvenčný list : 5072/OSFS/2017“ 

 

Úloha č. 17-09/316: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 5/ 

Výberové konanie  

SK: 653/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 101,9 MHz Žilina 

ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 

 

Uznesenie č. 17-09/5.330: 

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 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. 653/SKL/2017, začatom 

dňa 19. 4. 2017 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 



 9 

terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 

účastníkom konania: 

 

RADIO ROCK, s.r.o. 

Štefánikova 52 

949 01 Nitra 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 

 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti RADIO ROCK, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra zo dňa 19. 4. 

2017 o pridelenie frekvencie 101,9 MHz Žilina, nakoľko nespĺňa kritériá a podmienky, ktoré rada 

posudzuje a je povinná na ne prihliadať. 

 

Úloha č. 17-09/317: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

o zamietnutí žiadosti a zašle ho spoločnosti RADIO ROCK, s.r.o., Nitra. 

T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 6/ 

Výberové konanie 

SK: 652/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 

ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra  

 

Uznesenie č. 17-09/6.331: 

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 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. 652/SKL/2017, začatom 

dňa 19. 4. 2017 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 

účastníkom konania: 

 

RADIO ONE, s.r.o. 

Štefánikova 52 

949 01 Nitra 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
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žiadosť účastníka konania, spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra zo dňa 19. 4. 

2017 o pridelenie frekvencie 88,2 MHz Žilina, nakoľko nespĺňa kritériá a podmienky, ktoré rada 

posudzuje a je povinná na ne prihliadať. 

 

Úloha č. 17-09/318: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

o zamietnutí žiadosti a zašle ho spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra. 

T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 7/ 

Výberové konanie  

SK: 627/SKL/2017 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava 

        Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 

        C.S.M. group s.r.o., Bratislava  

 

Uznesenie č. 17-09/7.332: 

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 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.: 627/SKL/2017, začatom 

dňa 24.3.2017  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o  zmenu licencií na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 

účastníkmi konania: 

 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina 

845 45 Bratislava 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

Staré Grunty 36 

841 04 Bratislava 

 
C.S.M. Group s. r. o. 

Račianska 153  

831 53 Bratislava  

 

Best FM Media spol.  s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto   

 

rozhodnutie: 

 

1. Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

 prideľuje frekvenciu  102,4 MHz  Senec 

 

Rozhlasu a televízii Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, pre potreby rozhlasovej 

programovej služby Rádio Patria. 
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Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať 

pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených zákonom č. 

308/2000 Z. z.  a osobitným zákonom a nesmie ju poskytovať na využitie tretej osobe. 

 

Frekvencia: 102,4 MHz  Senec 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 3281/OSFS/2015“  

 

2. zamieta 

 

podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania,  spoločností:   

Best FM Media spol.  s r.o., Bratislava ,  C.S.M. group s.r.o. a INTERSONIC RADIO VIVA 

s.r.o., Bratislava. 

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Úloha č. 17-09/319: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie a 

zašle ho spol.  Best FM Media spol.  s r.o., C.S.M. group s.r.o., INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., 

Rozhlas a televízia Slovenska. Rozhlasu a televízii Slovenska zašle rozhodnutie  spolu s  frekvenčným 

listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 8/ 

SK č.: 874/SKL/2017 zo dňa 6. 12. 2016 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Sťažnosť smeruje proti: RADIO  ONE, s.r.o.     číslo licencie: R/91 

 

Uznesenie č. 17-09/8.333: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 

874/SKL/2016 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 

 

o d n í m a  
 

frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica, vzhľadom na to, že ju v dňoch 17. 10. 2016 a 20. 2. 2017 nevyužíval 

na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 

7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Úloha č. 17-09/320: 

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: 25. 6. 2017                  Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/321: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                  Z: PLO 
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K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 406/SO/2017      

(na vysielanie programu History zo dňa 26.2.2017)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 17-09/9.334: 

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 26. 2. 2017 v čase o cca 11:47 hod. odvysielal na televíznej 

programovej službe Jednotka program History a v rámci neho informácie o nadzvukovom lietadle 

Concorde, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti a názorovej plurality informácií v rámci 

vysielanej programovej služby. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   neprítomný 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis proti 

Kolenič  proti 

Mamojka za 

Pék  proti 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 17-09/322: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/323: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 5. 6. 2017                             Z: PgO 

 

K bodu 10/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 528/SO/2017      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 26.3.2017)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 17-09/10.335: 

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. 528/SO/2017 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 

zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/324: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                                Z: PgO 
 

K bodu 11/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 564/SO/2017      

(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

Uznesenie č. 17-09/11.301: 

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. 564/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 zdržala sa 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/325: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                                Z: PgO 
 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 509/SO/2017, 510/SO/2017 a 525/SO/2017      

(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 15. 3., 20. 3. a 22. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

 

 



 14 

Uznesenie č. 17-09/12.336: 

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 sťažnosti evidované pod č. 509/SO/2017, 510/SO/2017 

a 525/SO/2017 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA  zo dňa 15. 3. 

2017, 20. 3. 2017 a 22. 3. 2017, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené 

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 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/326: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 5. 6. 2017                             Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 563/SO/2017      

(na vysielanie programu Táto krajina nie je pre starých zo dňa 31.3.2017)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 17-09/13.337: 

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. 2 písm. b) zákona  

č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 31. 3. 2017 v čase o cca 22:23 hod. v rámci programovej 

služby Jednotka odvysielal audiovizuálne dielo Táto krajina nie je pre starých, pričom mohlo dôjsť 

k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých 

s nositeľmi práv k týmto dielam. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 



 15 

Úloha č. 17-09/327: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/328: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 5. 6. 2017  Z: PgO 
 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 498/SO/2017      

(na vysielanie programu Špecialista zo dňa 11. a 13. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 

 

Uznesenie č. 17-09/14.338: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

v súvislosti s tým, že dňa 11. 3. 2017 v čase o cca 23:12 hod. a dňa 13. 3. 2017 v čase o cca 02:24 hod. 

na programovej službe TV MARKÍZA a dňa 13. 3. 2017 v čase o cca 20:19 hod. na programovej 

službe DAJTO odvysielal audiovizuálne dielo Špecialista, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 

vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam.  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/329: 

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: 8. 6. 2017 Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/330: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 5. 6. 2017                     Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 519/SO/2017      

(na vysielanie reklamného spotu spoločnosti Telekom zo dňa 22.3.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 17-09/15.339: 

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. 519/SO/2017 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/331: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                                Z: PgO 
 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 559/SO/2017      

(na vysielanie zo dňa 28. 4. 2017)  

Vysielateľ: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce       číslo licencie: TD/90 

 

Uznesenie č. 17-09/16.340: 

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. 559/SO/2017 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Mistral vysielateľa TV MISTRAL, 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 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/332: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                    Z: PgO 
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K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 526/SO/2017      

(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 23.3.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 

 

Uznesenie č. 17-09/17.341: 

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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 

23.3.2017 o cca 20:37:18 na programovej službe JOJ odvysielal program Inkognito, ktorý spôsobom 

svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti fyzicky 

hendikepovaných obyvateľov. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová zdržala sa 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/333: 

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: 8. 6. 2017                    Z: PLO 
 

Úloha č. 17-09/334: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 5. 6. 2017                                Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 553/SO/2017      

(na vysielanie programu Kull Dobyvateľ zo dňa 19. 3. 2017)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

Uznesenie č. 17-09/18.342: 

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. 553/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 
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Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/335: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                                Z: PgO 

 

K bodu 19/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 603/SO/2017      

(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 5.4.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39, TD/15 

 

Uznesenie č. 17-09/19.343: 

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. 603/SO/2017 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

  

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/336: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                                Z: PgO 

 

K bodu 20/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 604/SO/2017      

(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 6.4.2017)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39, TD/15 

 

Uznesenie č. 17-09/20.344: 

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. 604/SO/2017 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/337: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 5. 6. 2017                                Z: PgO 
 

K bodu 21/ 

Kontrolný monitoring 

Správa č. 215/M/2017 a 216/M/2017  

(monitorovaný deň: 2. 2. 2017) 

Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                číslo licencie: R/113 

Vysielateľ: Marián Dokupil-Doko Media          číslo licencie: R/89 

 

Uznesenie č. 17-09/21.345: 

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 vysielateľom programovej siete 

RADIO WOW – Go DeeJay, Marián Dokupil-Doko Media a Rádio WOW s.r.o.  

1. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, že dňa 2. 2. 2017 nevysielali v súlade s udelenými licenciami, 

2. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 

2. 2. 2017 v čase o cca 18:19:55 hod. v rámci vysielania programovej siete RADIO WOW 

– Go DeeJay odvysielali po moderátorskom vstupe v programe Hallooo oznámenie 

propagujúce spoločnosť Autográč, s.r.o., ktoré mohlo naplniť definíciu reklamy podľa  

§ 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od 

iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné s inými zložkami 

programovej služby, 

3. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 

programovej sieti RADIO WOW – Go DeeJay odvysielali dňa 2. 2. 2017 v čase od cca 

21:01 hod. program Hard n Heavy a v čase od cca 6:01 hod. program Dobré ráno pričom 

mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto programov v súlade s 

podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 

multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 

uplatňovania. 

  

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 
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Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/338: 

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: 8. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 22/ 

Kontrolný monitoring 

Správa č. 352/M/2017  

(monitorované dni: 20.2.2017) 

Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.     číslo licencie: T/149 

 

Uznesenie č. 17-09/22.346: 

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. 352/M/2017 o kontrole 

dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 

zo dňa 20.2.2017 vysielateľa TELECOM TKR, s.r.o. s licenciou č. T/149 nebolo zistené porušenie 

právnych predpisov. 
 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/339: 

Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 

T: 5. 6. 2017                       Z: PgO 

 

K bodu 23/ 

Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových - podiel slovenských hudobných 

diel za 1. štvrťrok 2017 

Vysielatelia: vysielatelia rozhlasových programových služieb 

 

Uznesenie č. 17-09/23.347: 

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 

obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 
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Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 17-09/23.348: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi BP Media, s.r.o., vo 

veci možného porušenia § 28 b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiac február 

a marec 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 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/340: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 17-09/23.349: 

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 GES Slovakia, 

s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 

programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Anténa Rock obsahujúcu vyhodnotenie podielu 

slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace január, február a marec 2017. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 
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Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/341: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 17-09/23.350: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., 

vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 

nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 

programoch rozhlasovej programovej služby Rádio KISS obsahujúcu vyhodnotenie podielu 

slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace január, február a marec 2017. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/342: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 17-09/23.351: 

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 C.S.M.  group 

s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 

nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 

programoch rozhlasovej programovej služby Rocková republika obsahujúcu vyhodnotenie podielu 

slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace január, február a marec 2017. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 
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Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/343: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 17-09/23.352: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o.,  

vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 

nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 

programoch rozhlasovej programovej služby SKY RÁDIO obsahujúcu vyhodnotenie podielu 

slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace január, február a marec 2017. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/344: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 17-09/23.356: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, 

s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 

nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 

programoch rozhlasovej programovej služby Rádio One obsahujúcu vyhodnotenie podielu 

slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac február 2017. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 
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Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 17-09/345: 

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: 8. 6. 2017  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 17-09/23.357: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE 

ROCK, s.r.o.,  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým,  že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o 

odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One Rock obsahujúcu 

vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac február 2017. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/346: 

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: 8. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 24/ 

SK č.: 158/SKO/2017  zo dňa 24. 1. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 797/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex /3. 11. 2016/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.         číslo licencie: T/41, TD/17  

 

Uznesenie č. 17-09/24.358: 

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. 158/SKO/2017 

vedené proti 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, 
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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 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/347: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 7. 6. 2017                                                 Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/348: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 5. 6. 2017                                                               Z: PgO 

 

K bodu 25/ 
SK č.: 282/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 795/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Zákon o odpadoch v podmienkach samosprávy/ 

3.11.2016/Bardejovská televízia BTV 

ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: TD/100 

 

Uznesenie č. 17-09/25.359: 

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. 282/SKO/2017 

vedené proti spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 
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Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/349: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 5. 6. 2017                             Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/350: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 5. 6. 2017                               Z: PgO 

 

K bodu 26/ 

SK č.: 411/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 18/SO/2017)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/2.1.2017/Rádio Anténa Rock 

ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 

 

Uznesenie č. 17-09/26.360: 

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.  411/SKO/2017 GES Slovakia, s.r.o. 

 

p o r u š i l 

 

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

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe Rádio Anténa Rock v programe Správy odvysielanom dňa 2. 1. 

2017 v čase o cca 11:00 hod. a v čase o cca 14:00 hod. uviedol nepresnú informáciu o skončení 

platnosti ročných diaľničných známok, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 

spravodajského programu, 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/351: 

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: 25. 6. 2017                            Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/352: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 5. 6. 2017                                                        Z: PgO 

 

K bodu 27/ 

SK č.: 876/SKO/2016  zo dňa 6. 12. 2016 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 718/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Ako som spoznal vašu mamu (2. séria, 6. epizóda) 

/5.10.2016/WAU 

ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 

 

Uznesenie č. 17-09/27.361: 

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. 

876/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 

 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona 

č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

tým, 

že na televíznej programovej službe WAU dňa 5. 10. 2016 v čase o cca 16:56:58 hod. odvysielal 

program Ako som spoznal vašu mamu (2. séria; 6. epizóda), ktorého český dabing bol vyrobený po 

31. 12. 2007 a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím 

došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 
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Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 

67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc eur. 

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17,KS6548. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/353: 

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: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 28/ 

SK č.: 414/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za október až december 2016/ Šláger Rádio 

(Rádio GO DeeJay) 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Média     číslo licencie: R/89 

 

Uznesenie č. 17-09/28.362: 

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. 414/SKO/2017 Marián Dokupil - Doko Media 
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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 Šláger Rádio (od 25.10.2016 Rádio GO 

DeeJay) obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za 

mesiace október až december 2016, 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/354: 

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: 24. 6. 2017                                                                                                         Z: PLO 

 

K bodu 29/ 

SK č.: 415/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za november a december 2016/RADIO 

WOW 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
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Uznesenie č. 17-09/29.363: 

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. 415/SKO/2017 Rádio WOW 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 RADIO WOW obsahujúcu 

vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace november 

a december 2016, 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/355: 

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: 25. 6. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 30/ 

SK č.: 159/SKO/2017  zo dňa 24. 1. 2017 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 835/SO/2016)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Prvé televízne noviny /Ďalší opitý vodič/ 

23. 11. 2016/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.         číslo licencie: T/41, TD/17  

 

Uznesenie č. 17-09/30.364: 

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. 159/SKO/2017 

vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

  

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

 Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/356: 

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: 5. 6. 2017                            Z: PLO 

 

Úloha č. 17-09/357: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 5. 6. 2017                                       Z: PgO  

 

K bodu 31/ 

SK č.: 413/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017 

Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za október 2016/RADIO PLUS 
ÚK: JOLIN,  s.r.o.        číslo licencie: R/124 

 

Uznesenie č. 17-09/31.365: 

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. 413/SKO/2017 JOLIN, s.r.o. 
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p o r u š i l 

 

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

 

tým, 

 

že za mesiac október 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe RADIO PLUS 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 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 17-09/358: 

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: 25. 6. 2017                            Z: PLO 

 

 

NEVEREJNÉ 

 

K bodu 32/ 

SK č.: 680/SKL/2017 zo dňa 24. 4. 2017 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TV Štrba, s.r.o.      číslo licencie: TD/135 
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Uznesenie č. 17-09/32.366: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 680/SKL/2017 zo dňa 24. 4. 2017 posúdila 

oznámenie o zmene licencie č. TD/135/2014 účastníka konania 

 

TV Štrba, s.r.o. 

Hlavná 188/67, 

059 38 Štrba 

 

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/135 nasledovne: 

 

V časti II. sa mení a znie: 

 

„2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 13172/P, oddiel: Sro, zo dňa 

28. 4. 2017.“ 

 

Úloha č. 17-09/359: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 680/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi 

konania, spoločnosti TV Štrba, s.r.o.. 

T: 25. 6. 2017                             Z: PLO 

 

K bodu 33/ 

SK č.: 681/SKL/2017 zo dňa 24. 4. 2017 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: TV Štrba, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/202 

 

Uznesenie č. 17-09/33.367: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona  č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 681/SKL/2017 zo dňa 24. 4. 

2017 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/202 podľa ustanovenia § 60 ods. 8 

zákona č. 308/2000 Z.z . účastníka konania:  

 

TV Štrba, s.r.o. 

Hlavná 188/67  

Štrba 059 38 

 

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. 
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m e n í  

 

registráciu retransmisie TKR/202 v bode č. 4 a v bode č. 5 takto: 

 
 „4. Ponuka programových služieb: 

       televízne programové služby 

       základná ponuka: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TV DOMA,   

DAJTO, TA3, VIVA, PRO7, WAU, SENZI, Nova International, 

Prima PLUS, Nova Sport 1, Nova Sport 2“ 

 

    5. Právne skutočnosti 

 Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa 

výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 13172/P, oddiel: Sro, zo dňa 

28. 4. 2017.“ 

 

Úloha č. 17-09/360: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 681/SKL/2017 a zašle ho  

účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

K bodu 34/ 

SK č.: 487/SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017 

Žiadosť o  zmenu registrácie retransmisie 

ÚK: GeCom, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/302 

 

Uznesenie č. 17-09/34.368: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 487/SKL/2017 zo dňa 

16.3.2017 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/302 z dôvodu zmeny územného 

rozsahu retransmisie a zmeny ponuky programovej služby prevádzkovateľa retransmisie, spoločnosti: 

GeCom, s.r.o. 

Hviezdoslavova 6082/1A 

071 01 Michalovce 

 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní  vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa § 60 ods.4  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

I. 

 mení  

 

registráciu retransmisie č. TKR/302 v časti 1.-4.nasledovne: 

 

1. Časť 1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení a znie:  

„1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia 

Retransmisia prostredníctvom: 

a) IPTV  -  Hlavná stanica: Hviezdoslavova 6082/1A, Michalovce 

b)    DVB-T: kanál 28, stanovište: Nad Laborcom 6, Michalovce (miestny multiplex) 

c)     Kanál 32, stanovište: Nad Laborcom 6, Michalovce (miestny multiplex) 
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d)    DVB-C - Hlavná stanica: Hviezdoslavova 6082/1A, Michalovce“   

 

 2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie sa mení a znie:  

„2.1.  Územný rozsah DVB-T/T2 : okres Michalovce , Trebišov, Sobrance 

  2.2. Územný rozsah IPTV a DVB-C: Slovenská republika“ 

 

3. Časť 3.  Počet  prípojok sa mení a znie:      
    „3.  Počet  prípojok:  681“             
 
4. Časť 4.  Ponuka programových služieb sa mení a znie:  

Televízne programové služby:  

 IPTV ponuka: 

Základný balík:  Jedntka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, 

TA3, ČT1, ČT2, ČT24, TV LUX, TV NOE, TV8,  TV Mistral, Prima 

Plus, NOVA International 

Detský:    RiK, Nickelodeon, CS Mini, Minimax, JimJam 

Filmový:    JOJ Cinema, Film+, AMC, CS Film,  

Rodinný:   Mňam TV, FishingHunting Premium Channel, NGC, NGC Wild, 

Dorce TV 

Dokumentárny: Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Spice, History, Crime 

a Investigation 

Športový: NOVA Sport 1, NOVA Sport2, Sport 1, Sport2, Arena Sport1, Arena 

Sport2 

 

DVB-C ponuka:  

Základný balík:  Jedntka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, TV Markíza, TV DOMA, Dajto, 

TA3, ČT1, ČT2, ČT24, TV LUX, TV NOE, TV8, TV Mistral, Prima 

Plus, NOVA International 

Rozšírený balík: FishingHunting Premium Channel, History, CS Film, CS Mini, 

Mňam TV, NOVA Sport 1, NOVA Sport2, Arena Sport1, Arena 

Sport2, Dorce TV, RiK, Nickelodeon,   

 

 

DVB-T/T2 ponuka: 

Extra programy zdarma:  TV Markíza, TV DOMA, Dajto,  TV Mistral, ČT 1, ČT 2,  

Balík ADAM:  NOVA Sport 1, NOVA Sport2, History, FishingHunting Channel, 

 Arena  Sport1, Dorce TV 

Balík EVA:  JOJ Cinema, NGC, NGC Wild, RiK, Nickelodeon, Mňam TV 

 

Rozhlasové programy:  neuvedené“ 

 

II. 

zastavuje  

 

správne konanie č. 487/SKL/2017 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/302 uvedenej 

v žiadosti o registráciu retransmisie v časti: 

1. rozšírenia špecifikácie telekomunikačnej siete - poskytovanie ponuky programových služieb 

terestriálne v územnom rozsahu Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Košice, Košice 

okolie, Bratislava, z dôvodu že  účastník konania neuviedol  DVB-T kanál ( miestny multiplex)  a jeho 

umiestnenie, 

2. zaradenia programových služieb WAU, ÓČKO, KiKa, Kinosvět, Československo, Šlágr TV a Auto 

Moto Sport do ponuky programových služieb prevádzkovateľa z dôvodu nedoloženia súhlasu 

vysielateľa k týmto programovým službám,  

3. zaradenia programovej služby  SENZI TV do ponuky prevádzkovateľa z dôvodu, že súhlas na 

retransmisiu bol predložený treťou osobou bez plnomocenstva  držiteľa licencie,  
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pričom na výzvu správneho orgánu v určenej lehote účastník konania neodstránil nedostatky podania 

a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  

 

Úloha č. 17-09/361: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v SK č. 487/SKL/2017, zašle ho  

účastníkovi konania, spol. GeCom, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 25. 6. 2017                    Z: PLO 

 

35/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov   

 

Uznesenie č. 17-09/35.369: 

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 4. 2017.  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

2/ Rozhodnutie o neupotrebovateľnosti majetku   

 

Uznesenie č. 17-09/36.369: 

Rada schvaľuje predložený materiál.  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady   

 

Uznesenie č. 17-09/37.369: 

Rada schvaľuje predložený materiál.  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 
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Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

4/ List Rade Rozhlasu a televízie Slovenska – postúpenie podnetu   

 

Uznesenie č. 17-09/38.369: 

Rada schvaľuje predložený materiál.  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

5/ Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2017 

 

Uznesenie č. 17-09/38.369: 

Rada berie na vedomie plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2017  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6/ Správa zo zahraničnej služobnej cesty  

 

Uznesenie č. 17-09/38.369: 

Rada berie na vedomie ústne podanú správu zo zahraničnej služobnej cesty riaditeľa Kancelárie Rady 

JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. a vedúceho Právneho odboru Kancelárie Rady Mgr. Martina Dorociaka 

na zasadnutie EPRA, ktoré sa konalo v dňoch 17. až 19. 5. 2017 v Edinburghu, Škótsko. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 
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Kmec   za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Joanidis za 

Kolenič  za 

Mamojka za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

V Bratislave dňa 25. 5. 2017 

 

                PhDr. Marta Danielová 

              predsedníčka  

 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 

                                                             

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 

Overil: Vladimír Holan 
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