Zápisnica č. 3/2022
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 2. 2022
o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overovateľ: Mgr. György Batta
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu:
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 178/SO/2022 (predch. č. 1649/SO/2021)
(na vysielanie reklamy na Denník N zo dňa 16.12.2021)
(vo veci možného porušenia § 31a a § 32 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: RD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 175/SO/2022 (predch. č. 1646/SO/2021)
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 12. 2021 a programu O 5 minút 12 zo dňa 19. 12.
2021)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1
4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 150/SO/2022 (predch. č. 1591/SO/2021)
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 5. 7. 2021)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Poskytovateľ: M Software, s. r. o.
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 166/SO/2022 (predch. č. 1628/SO/2021)
(na vysielanie programovej služby Rádio Frontinus z dní 6. 12. a 8. 12. 2021)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.
číslo licencie: R/115
6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 152/SO/2022 (predch. č. 1596/SO/2021)
(na vysielanie programovej služby JOJ ŠPORT zo dňa 28. 11. 2021)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/245

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 193/SO/2022
(na vysielanie programu Nezastaviteľný zo dňa 18. 11. 2021)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

číslo licencie: TD/47

8/ SK č.: 149/SKL/2022 (predch. č. 1580/SKL/2021) zo dňa 18. 11. 2021
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PRINCIP NET s.r.o.
číslo licencie:
ÚP: 10:00 hod.

9/ SK č.: 126/SKL/2022 (predch. č. 1529/SKL/2021) zo dňa 25. 10. 2021
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SEWARE multimedia, v.o.s.
číslo licencie:
10/ SK č.: 270/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice

číslo registrácie: TKR/213

11/ SK č.: 271/SKL/2022 zo dňa 12. 1. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/324

12/ SK č.: 263/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Zemplínske Hámre

číslo registrácie:

13/ SK č.: 286/SKL/2022 zo dňa 20. 1. 2022
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: Arena TV, s.r.o.
číslo licencie: TD/154,
TD/155, TD/168, TD/169,
TD/170, TD/171
JUDr. Karol Šiška
JUDr. Eduard Andrašovič
14/ Rôzne
Ústne pojednávanie:
SK č. 149/SKL/2022 - PRINCIP NET s.r.o. – 10:00 hod.

*****************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 35 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 22-03/1.040:
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, sa uskutoční plánované rokovanie Rady
dňa 9. 2. 2022 prostredníctvom online video-konferencie.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak
Izrael
Začková
Zmeček

za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 22-03/1.041:
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online
video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z
rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania a zároveň
záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 22-03/1.042:
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 178/SO/2022 (predch. č. 1649/SO/2021)
(na vysielanie reklamy na Denník N zo dňa 16.12.2021)
(vo veci možného porušenia § 31a a § 32 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 22-03/2.043:
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. 178/SO/2022 (predch. č.
1649/SO/2021) smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko,
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová

za
za

Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/036:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 2. 2022

Z: PgO

K bodu 3/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 175/SO/2022 (predch. č. 1646/SO/2021)
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 12. 2021 a programu O 5 minút 12 zo dňa 19. 12.
2021)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1
Uznesenie č. 22-03/3.044:
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. 175/SO/2022 (predch.
č. 1646/SO/2021) smerujúcu voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/037:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 2. 2022

Z: PgO

K bodu 4/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 150/SO/2022 (predch. č. 1591/SO/2021)
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 5. 7. 2021)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Poskytovateľ: M Software, s. r. o.

Uznesenie č. 22-03/4.045:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.
z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 150/SO/2022 (predch.
č. 1591/SO/2021) smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV
s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania programu Krimi zo dňa 5. 7. 2021 podľa
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/038:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti.
T: 21. 2. 2022

Z: PgO

Uznesenie č. 22-03/4.046:
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 M Software, s. r. o. vo
veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke tv-archiv.sk, bez oznámenia údajov
podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/039:
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: 23. 2. 2022
Z: PLO
Uznesenie č. 22-03/4.047:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.
z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 150/SO/2022 (predch. č.
1591/SO/2021) v súvislosti s videozáznamom umiestneným na internetovej stránke https://www.tvarchiv.sk/krimi/705-05-07-2021- a uznala uvedenú sťažnosť v tejto časti podľa ustanovenia § 14a ods.
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/040:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 21. 2. 2022

Z: PgO

K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 166/SO/2022 (predch. č. 1628/SO/2021)
(na vysielanie programovej služby Rádio Frontinus z dní 6. 12. a 8. 12. 2021)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.
číslo licencie: R/115
Uznesenie č. 22-03/5.048:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. 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 súvislé záznamy vysielania programovej služby Rádio Frontinus zo dňa
6. 12. 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. a zo dňa 8. 12. 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod.
do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov vysielania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/041:
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: 23. 2. 2022
Z: PLO

Uznesenie č. 22-03/5.049:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.
z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 166/SO/2022 (predch. č.
1628/SO/2021) smerujúcu voči programovej službe Rádio Frontinus vysielateľa FRONTINUS s.r.o.
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za
nepreskúmateľnú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/042:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 21. 2. 2022
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 152/SO/2022 (predch. č. 1596/SO/2021)
(na vysielanie programovej služby JOJ ŠPORT zo dňa 28. 11. 2021)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/245

Uznesenie č. 22-03/6.050:
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
1. § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe
JOJ ŠPORT odvysielal dňa 28. 11. 2021 o cca 15:39:17 hod. program Naživo prenos
z lyžovania 1. kolo a dňa 28. 11. 2021 o cca 18:44:25 hod. program Naživo prenos z lyžovania
2. kolo, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zaradiť reklamné šoty iba medzi
jednotlivé časti alebo počas prestávok športového podujatia;
2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Naživo prenos z lyžovania
1. kolo odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ ŠPORT dňa 28. 11. 2021 o cca
15:39:17 hod. v trvaní cca 71 minút a 51 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil
zaradením reklamy trikrát a program Naživo prenos z lyžovania 2. kolo odvysielaný na
televíznej programovej službe JOJ ŠPORT dňa 28. 11. 2021 o cca 18:44:25 hod. v trvaní cca
59 minút a 36 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy dvakrát;
3. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ
ŠPORT odvysielal
a. dňa 28. 11. 2021 o cca 14:51 hod. program Naživo prenos tenisového zápasu
Chorvátsko – Maďarsko, pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na
začiatku programu a počas programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť
sponzora programu na začiatku a na konci programu,

b. dňa 28. 11. 2021 o cca 17:34 hod. program Záznam z lyžovania 1. kolo, pričom
sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len počas programu, čím mohlo dôjsť
k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu;
4. § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000
Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal na programovej službe JOJ ŠPORT dňa 28. 11. 2021 o cca
14:51 hod. program Naživo prenos tenisového zápasu Chorvátsko – Maďarsko, o cca 15:15 hod.
program Štúdio Šport, o cca 15:39 hod. program Naživo prenos z lyžovania 1. kolo, o cca 16:56
hod. program Štúdio Šport, o cca 17:34 hod. program Záznam z lyžovania 1. kolo, o cca 18:30
hod. program Štúdio Šport, o cca 18:44 hod. program Naživo prenos z lyžovania 2. kolo, o cca
19:52 hod. program Štúdio Šport, o cca 20:23 hod. program Naživo prenos tenisového zápasu
Španielsko – Rusko 1. zápas a o cca 22:32 hod. program Naživo prenos tenisového zápasu
Španielsko – Rusko 2. zápas, v ktorých došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v týchto programoch mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti
zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku
a na konci programu, resp. aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou
komunikáciou.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/043:
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: 23. 2. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-03/044:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 2. 2022
K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 193/SO/2022
(na vysielanie programu Nezastaviteľný zo dňa 18. 11. 2021)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/47

Uznesenie č. 22-03/7.051:
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. 193/SO/2022 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.. za nepreskúmateľnú.
Hlasovanie:
Danielová

za

Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/045:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 21. 2. 2022

Z: PgO

K bodu 8/
SK č.: 149/SKL/2022 (predch. č. 1580/SKL/2021) zo dňa 18. 11. 2021
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PRINCIP NET s.r.o.
číslo licencie:
ÚP: 10:00 hod.
Uznesenie č. 22-03/8.052:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 149/SKL/2022 (predchádzajúce číslo
spisu 1580/SKL/2021) zo dňa 18. 11. 2021, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania:
PRINCIP NET s.r.o.
Masarykova 2
040 01 Košice – mestská časť Staré mesto
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti PRINCIP NET s.r.o.
licenciu č. TD/ 255
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: Tv ZYPS
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni

5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 1580/SKL/2021-2 zo dňa 28. 12. 2021)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 20 %
Programy –min. 80 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1. politická publicistika – 10 %
2. ostatná publicistika – 40 %
Dokumentárne programy – 20 %
Dramatické programy – 0%
Zábavné programy – 20 %
Hudobné programy – 10 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 70 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 50 %
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: 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 podľa Jednotného systému označovania
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického
úradu zo dňa 10. 1. 2022, spisová značka: RPO-833248/2022, Id v zdrojovom registri: 4526361,
registračný úrad: Okresný súd Košice I., Registračné číslo Sro/48615/V,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa
10. 1. 2022, spisová značka: RPO-833248/2022, Id v zdrojovom registri: 4526361, registračný úrad:
Okresný súd Košice I., Registračné číslo Sro/48615/V
III.
Doložky:

Doložka iného verejného prenosu:
DVB-S, DVB-C, DVB-H, DAB, DMB, DRM, DRM+, MMDS, MVDS, IPTV
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/046:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 149/SKL/2022 a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti PRINCIP NET s.r.o., Košice spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 28. 2. 2022
Z: PLO
K bodu 9/
SK č.: 126/SKL/2022 (predch. č. 1529/SKL/2021) zo dňa 25. 10. 2021
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SEWARE multimedia, v.o.s.
číslo licencie:
Uznesenie č. 22-03/9.053:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 126/SKL/2022 (predchádzajúce číslo
spisu 1529/SKL/2021) zo dňa 25. 10. 2021, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania:
SEWARE multimedia, v.o.s.
Š. Moysesa 57/23
965 01 Žiar nad Hronom
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti SEWARE multimedia, v.o.s.
licenciu č. TD/256
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: ATV
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 1529/SKL/2021-2 zo dňa 7. 12. 2021)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 20,14 %
Programy – min. 79,86 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 5,22 %
Publicistika:
3. politická publicistika – 0 %
4. ostatná publicistika – 94,78 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 18 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: USB vo formáte MPEG alebo podľa požiadaviek Rady
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0 %
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným
nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch
vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 %
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického
úradu zo dňa 25. 11. 2021, spisová značka: RPO797426/2021, Id v zdrojovom registri: 36000,
registračný úrad: Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo Sr/224/S,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa

25. 11. 2021, spisová značka: RPO797426/2021, Id v zdrojovom registri: 36000, registračný úrad:
Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo Sr/224/S.
III.
Doložky:
Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, IPTV
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/047:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 126/SKL/2022 a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 9. 3. 2022
Z: PLO
K bodu 10/
SK č.: 270/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice

číslo registrácie: TKR/213

Uznesenie č. 22-03/10.054:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom
konaní č. 270/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022, posúdila doručené oznámenie vo veci zmeny registrácie
retransmisie č. TKR/213 účastníka konania:
Správcovské bytové družstvo IV Košice
Levočská 3
040 12 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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení
registráciu retransmisie č. TKR/213 v bode 3. nasledovne:
Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:
„3. Počet prípojok:
71“

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/048:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné
vyhotovenie rozhodnutia v SK č. 270/SKL/2022 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na
úhradu správneho poplatku.
T: 9 .3. 2022
Z: PLO
K bodu 11/
SK č.: 271/SKL/2022 zo dňa 12. 1. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/324

Uznesenie č. 22-03/11.055:
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. 271/SKL/2022 zo dňa 12. 1. 2022, posúdila
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/324 účastníka
konania
PROGRES-T, s.r.o.
Rovinka 938
900 41 Rovinka
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/324 nasledovne:
Body 3 a 4 sa menia a znejú:
„3. Počet prípojok:
3.1 Breza:
3.2 Rovinka:
Spolu

80
1737
1817“

„4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Breza

Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ
PLUS, WAU, TA3, ČT 1, ČT 2, TV LUX
4.2 KDS Rovinka (Rovinka, Limbach, Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave,
Malinovo, Tomášov, Malacky, Bratislava – Vrakuňa, Miloslavov)
Televízne programové služby:
digitálne - TV MINI:
Jednotka HD, Dvojka HD, TROJKA, RTVS ŠPORT, TV MARKÍZA
HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD,
JOJKO, TA3 HD, ČT1 HD, ČT2 HD, TV LUX HD, INFOKANÁL,
eM-TV (len pre KDS Malacky)
digitálne - BASIC:

INFOKANÁL, Jednotka HD, Dvojka HD, TROJKA, RTVS ŠPORT,
TV MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS
HD, WAU HD, TA3 HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, Prima Plus
HD, TV LUX HD, Jojko, TV8 HD, TV Noe HD, CS mini/CS Film, CS
Mystery, CS History, CS Horror, Discovery, TLC, ID, Spektrum HD,
National Geographic Channel, Travel Channel, Animal Planet, TV
Paprika, CBS Reality, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport1, Sport2,
Extreme Sports, Minimax, duck tv, Jim Jam, Disney Channel, AMC,
Film+, Filmbox, Blue Hustler, Nova International, JOJ Cinema HD,
ŠLÁGER PREMIUM HD, ŠLÁGER MUZIKA, ARENA SPORT 1
HD, ARENA SPORT HD, TV RIK HD

digitálne – HBO:

HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD

digitálne – KINOBOX:

Filmbox Extra HD, Filmbox Premium HD, Filmbox Family, Filmbox
Plus

digitálne –MIXBOX:

DOCUBOX HD, FIGHTBOX HD, FASHIONBOX,

digitálne – EROBOX:

EROXXX HD,

digitálne – DOCUMENT:

Discovery Science, DTX, Spektrum Home,

digitálne – SPORT:

Sport 2 HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, Eurosport 1 HD,
Eurosport 2 HD

Rozhlasové programové
služby:

Rádio Slovensko, Rádio Regina Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio
Lumen, Rádio Jemné, Europa 2, FUN RADIO, EXPRES“

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/049:

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, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na
úhradu správneho poplatku.
T: 9. 3. 2022
Z: PLO
K bodu 12/
SK č.: 263/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Zemplínske Hámre

číslo registrácie:

Uznesenie č. 22-03/12.056:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm.
b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní
č. 263/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie účastníka
konania
Obecný úrad Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre
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 z h o d n u t i e:
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 263/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022, nakoľko Rada nie je príslušným správnym
orgánom na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/050:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi
konania.
T: 23. 2. 2022
Z: PLO
K bodu 13/
SK č.: 286/SKL/2022 zo dňa 20. 1. 2022
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu

ÚK: Arena TV, s.r.o.

číslo licencie: TD/154,
TD/155, TD/168, TD/169,
TD/170, TD/171

JUDr. Karol Šiška
JUDr. Eduard Andrašovič
Uznesenie č. 22-03/13.057:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 ods.
1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“),
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní
a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171
v správnom konaní č. 286/SKL/2022 zo dňa 28. 1. 2022 vedenom s účastníkmi konania:
Arena TV, s.r.o.
Landererova 8
811 09 Bratislava-mestská časť Staré mesto
JUDr. Karol Šiška
Burgundská 12657/3
831 52 Bratislava
JUDr. Eduard Andrašovič
Lermontova 14
811 05 Bratislava-mestská časť Staré mesto
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 z h o d n u t i e:
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom
vysielaní
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 26%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/154,
TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171 spoločnosti Arena TV, s.r.o., Landererova 8, 811 09
Bratislava-mestská časť Staré mesto zo spoločníka – prevodcu JUDr. Karol Šiška, Burgundská
12657/3, 831 52 Bratislava na nadobúdateľa JUDr. Eduard Andrašovič, Lermontova 14, 811 05
Bratislava-mestská časť Staré mesto, ktorý prevodom 26 %-ného obchodného podielu z prevodcu na
nadobúdateľa získa 80%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Arena
TV, s.r.o., Landererova 8, 811 09 Bratislava-mestská časť Staré mesto.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak
Izrael

za
za
za
za
za
za
za

Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-03/051:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom
konania.
T: 9. 3. 2022
Z: PLO
14/ Rôzne
1/ Informácia riaditeľa kancelárie Rady
Uznesenie č. 22-03/14.058:
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu:
Dátum: 14. 3. 2022 – 16. 3. 2022 (prípadne 17.3.2022 podľa programu)
Miesto rokovania: Florencia (Taliansko)
Podujatie: Stretnutie s predstaviteľmi CSA (belgický regulačný úrad), AGCOM (taliansky regulačný
úrad) a EDMO (Európske observatórium pre digitálne média) v rámci aktivít súvisiacich s agendou
ERGA a EPRA
Účastníci: Ľuboš Kukliš a Stanislav Matějka
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
2/ Prenájom kancelárskych priestorov
Uznesenie č. 22-03/14.059:
Rada súhlasí s predĺžením nájmu aktuálnych kancelárskych priestorov ako sídla RVR.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
3/ Prehľad druhov mediálnej komerčnej komunikácie
4/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. 2/2022 o vrátení preplatku

Uznesenie č. 22-03/14.060:
Rada vzala na vedomie rozhodnutie č. 2/2022 o vrátení preplatku účastníkovi konania, Marekovi
Petrášovi, vo výške 33,- eur.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.

V Bratislave dňa 9. 2. 2022
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: Mgr. György Batta

