Zápisnica č. 13/2020
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 1. 7. 2020
o 9:30 hod.v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overovateľ: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu:
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1131/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.

číslo licencie: R/100

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1133/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.

číslo licencie: R/119

4/ SK č.: 829/SKL/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Sťažnosť č. 374/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.

číslo licencie: R/91

5/ SK č.: 830/SKL/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Sťažnosť č. 375/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/110

6/ SK č.: 831/SKL/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Sťažnosť č. 376/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/106

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1157/SO/2020
(na vysielanie programu Súdna sieň - Môže panic znásilniť? zo dňa 21. 4. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1198/SO/2020
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 10. 5. 2020)
Vysielateľ: RTVS
číslo licencie: na základe zákona; RD/1
9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1197/SO/2020
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 14. 5. 2020)
Vysielateľ: RTVS
číslo licencie: na základe zákona; RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1155/SO/2020
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 4. 2020, Dámsky klub zo dňa 30. 4. 2020,
Popoludnie s P. Bernasovskou zo dňa 27. 4. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1, RD/1
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1200/SO/2020
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 6. 5. 2020, Ranné správy zo dňa 7. 5. 2020)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: TD/14
12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1232/SO/2020
(na vysielanie programu Candice Renoirová (S 4., E 2) z dní 21. a 22. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1185/SO/2020
(na vysielanie programu Farmárska revue zo dňa 10. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/2

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1224/SO/2020
(na vysielanie programu Hosť Andrey Poláčkovej zo dňa 21. 5. 2020)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1203/SO/2020
(na vysielanie programu My dvaja a magor z dní 14. a 16. 5. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1222/SO/2020
(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 20. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/2

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1156/SO/2020 a 1186/SO/2020
(na vysielanie programu Malé lásky zo dňa 7. 5. 2020 a na vysielanie upútavky a programu Malé lásky
z dní 28. 4. a 30. 4. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1158/SO/2020
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 26. 4. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1120/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Ostreľovač z dní 20., 22., 23. a 24. 4. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
20/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1121/SO/2020 a 1163/SO/2020

(na vysielanie programu Priamy prenos z MsZ, Záznam MsZ, Videonoviny z dní 27.4., 1., 2., 3., 4., 8.,
22., 23., 24. a 25. 5. 2020)
Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.
číslo licencie: Internetové stránky: https://www.youtube.com/watch?v=FOJxNBJ_h4w
http://www.files.orsula.sk/rvr/
21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1202/SO/2020
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 14. 5. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1187/SO/2020
(na vysielanie zo dňa 1. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/2

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1162/SO/2020
(na vysielanie telenákupného pásma zo dňa 9. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/47

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1250/SO/2020
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou zo dňa 26. 4. 2020, séria I., epizóda 7 a 8)
Vysielateľ: MAC TV s r.o.
číslo licencie: TD/109
25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1119/SO/2020
(na vysielanie programu Inšpektor Lynley z dňa 28. 4. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/1

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1199/SO/2020
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 12. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - Slovakia, spol. s.r.o.

číslo licencie: TD/17

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1201/SO/2020
(na vysielanie programu Susedské prípady z dňa 14. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - Slovakia, spol. s.r.o.

číslo licencie: TD/17

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1184/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Attila z dňa 8. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - Slovakia, spol. s.r.o.

číslo licencie: TD/17

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1159/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Ochranca zabijak z dní 29. a 30. 4., 1. a 3.5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - Slovakia, spol. s.r.o.
číslo licencie: TD/17, TD/47
30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1196/SO/2020
(na vysielanie Trnavského Rádia z dní 23., 25., 27. a 28. 4. 2020)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o.

číslo licencie: R/132

31/ SK č.: 556/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1866/SO/2019)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Americký zabijak/2. 11. 2019/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
32/ SK č.: 663/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1893/SO/2019, 1912/SO/2019)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prci, prci, prcičky/10. 11. 2019/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/16
33/ SK č.: 966/SKO/2020 zo dňa 25. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 653/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a l), § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba : vysielanie z dní 21. 1., 22. 1., 27. 1., 28. 1., 31. 1.,
1. 2. 2020/TV Raj/https://www.tvraj.sk
ÚK: Raj Production, s.r.o.
číslo licencie: TD/177
34/ SK č.: 410-PLO/O-5921/2013 zo dňa 17. 12. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba : Veľké noviny/21. 10. 2013/http://krimi.noviny.sk/ciernakronika/15-10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-psychiatrii.html
ÚK: MAC TV s.r.o.
35/ SK č.: 760/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1916/SO/2019)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b) a c) zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/15. 11. 2019/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
NEVEREJNÉ
36/ SK č.: 1030/SKL/2020 zo dňa 31. 3. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KABELTELSAT, s.r.o.
37/ SK č.: 1132/SKL/2020 zo dňa 24. 4. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o.
38/ SK č.: 1194/SKL/2020 zo dňa 12. 5. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: IFC MEDIA, s.r.o.
39/ SK č.: 1290/SKL/2020 zo dňa 2. 6. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie

ÚK: Obec Kružlová
40/ SK č.: 1255/SKL/2020 zo dňa 21. 5. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Mária Slovensk s.r.o.
41/ SK č.: 1247/SKL/2020 zo dňa 19. 5. 2020
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/3

42/ SK č.: 1293/SKL/2020 zo dňa 1. 6. 2020
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.

číslo licencie: T/210

43/ SK č.: 657/SKL/2020 zo dňa 3. 2. 2020
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.

číslo licencie: TKR/255

44/ SK č.: 1292/SKL/2020 zo dňa 3. 6. 2020
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na
rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.
číslo licencie: R/101, RD/23
Monika Tordsson
Ing. Libor Chrást
Geach s. r. o.
45/ SK č.: 1294/SKL/2020 zo dňa 11. 6. 2020
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na
rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s.r.o.
číslo licencie: R/102
WP Production a.s.
Mesto Topoľčany
46/ Oznámenie o prevádzkovaní služby https://www.noviny.sk/
Oznámenie č. 1248/AMS/2020
Prevádzkovateľ: MAC TV, s.r.o.
47/ Rôzne
1/ SK č.: 1295/SKL/2020 zo dňa 3. 6. 2020
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Obecné siete, s.r.o.

*****************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 564 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 20-13/1.547:
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, prebehne plánované rokovanie Rady dňa
1. 7. 2020 prostredníctvom online video-konferencie.

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 20-13/1.548:
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.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 20-13/1.549:
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1131/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.

číslo licencie: R/100

Uznesenie č. 20-13/2.550:
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 naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č.
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 97,4 MHz Stará Ľubovňa a 106,6 MHz
Poprad na účely, na ktoré mu boli pridelené.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/565:
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/566:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania.
T: 13. 7. 2020
K bodu 3/
Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1133/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Z: PLO

číslo licencie: R/119

Uznesenie č. 20-13/3.551:
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. 1133/SL/2020 smerujúcu
voči vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-13/567:

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 4/
SK č.: 829/SKL/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Sťažnosť č. 374/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.

Z: PLO

číslo licencie: R/91

Uznesenie č. 20-13/4.552:
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.
829/SKL/2020 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o.
o d n í m a
frekvenciu 90,6 MHz Nitra vzhľadom na to, že ju v dňoch 10. 2. 2020 a 7. 5. 2020 nevyužíval
na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 91,4 MHz Žiar nad Hronom vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 94,9 MHz Handlová vzhľadom na to, že ju v dňoch 12. 2. 2020
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 95,0 MHz Nová Baňa vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 107,5 MHz Ružomberok vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020
a 6. 5. 2020 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.
−

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/568:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o odňatí frekvencií a doručí ho účastníkovi konania.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/569:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PLO

Uznesenie č. 20-13/4.553:
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) začína správne konanie voči spoločnosti

RADIO ONE, s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods.
2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevysielania dlhšie ako 30 dní počas
kalendárneho roka.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/570:
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
K bodu 5/
SK č.: 830/SKL/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Sťažnosť č. 375/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/110

Uznesenie č. 20-13/5.554:
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.
830/SKL/2020 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o.
o d n í m a
frekvenciu 92,4 MHz Ružomberok vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 2. 2020
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 94,7 MHz Topoľčany vzhľadom na to, že ju v dňoch 12. 2. 2020
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 95,8 MHz Žiar nad Hronom vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020
a 11. 5. 2020 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.
−

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-13/571:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o odňatí frekvencií a doručí ho účastníkovi konania.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/572:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PLO

Uznesenie č. 20-13/5.555:
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) začína správne konanie voči spoločnosti
RADIO ROCK, s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevysielania dlhšie ako 30 dní počas
kalendárneho roka.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/573:
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
K bodu 6/
SK č.: 831/SKL/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Sťažnosť č. 376/SL/2020
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/106

Uznesenie č. 20-13/6.556:
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.
831/SKL/2020 vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o.
o d n í m a
−
−

frekvenciu 91,3 MHz Banská Bystrica vzhľadom na to, že ju v dňoch 15. 1. 2020
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
frekvenciu 91,8 MHz Trenčín vzhľadom na to, že ju v dňoch 4. 2. 2020 a 7. 5. 2020 nevyužíval
na účely, na ktoré mu bola pridelená,

frekvenciu 93,4 MHz Trnava vzhľadom na to, že ju v dňoch 4. 2. 2020 a 7. 5. 2020 nevyužíval
na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 98,1 MHz Zvolen vzhľadom na to, že ju v dňoch 15. 1. 2020
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 104,5 MHz Prievidza vzhľadom na to, že ju v dňoch 12. 2. 2020
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 105,4 MHz Nitra vzhľadom na to, že ju v dňoch 6. 2. 2020 a 7. 5. 2020 nevyužíval
na účely, na ktoré mu bola pridelená,
− frekvenciu 107,2 MHz Martin vzhľadom na to, že ju v dňoch 27. 1. 2020
a 6. 5. 2020 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.
−

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/574:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o odňatí frekvencií a doručí ho účastníkovi konania.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/575:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PLO

Uznesenie č. 20-13/6.557:
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) začína správne konanie voči spoločnosti
RADIO ONE ROCK, s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa §
54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevysielania dlhšie ako 30 dní počas
kalendárneho roka.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová neprítomná
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-13/576:
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1157/SO/2020
(na vysielanie programu Súdna sieň - Môže panic znásilniť? zo dňa 21. 4. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Uznesenie č. 20-13/7.558:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej
programovej služby JOJ odvysielal dňa 21.4.2020 v čase cca od 9:52 hod. program Súdna sieň, ktorý
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu
uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
proti
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
zdržala sa
Holeštiak
za
Kolenič
zdržala sa
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/577:
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: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/578:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1198/SO/2020
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 10. 5. 2020)
Vysielateľ: RTVS
číslo licencie: na základe zákona;
RD/1
Uznesenie č. 20-13/8.559:
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. 1198/SO/2020 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
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/579:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1197/SO/2020
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 14. 5. 2020)
Vysielateľ: RTVS
číslo licencie: na základe zákona; RD/1
Uznesenie č. 20-13/9.560:
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. 1197/SO/2020 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
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/580:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1155/SO/2020

Z: PgO

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 4. 2020, Dámsky klub zo dňa 30. 4. 2020,
Popoludnie s P. Bernasovskou zo dňa 27. 4. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1, RD/1
Uznesenie č. 20-13/10.561:
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. 1155/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka a 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
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
proti
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/581:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1200/SO/2020
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 6. 5. 2020, Ranné správy zo dňa 7. 5. 2020)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: TD/14
Uznesenie č. 20-13/11.562:
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. 1200/SO/2020 smerujúcu
voči programovej službe TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
zdržala sa
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-13/582:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1232/SO/2020
(na vysielanie programu Candice Renoirová (S 4., E 2) z dní 21. a 22. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 20-13/12.563:
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. 1232/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska,
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.
z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/583:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1185/SO/2020
(na vysielanie programu Farmárska revue zo dňa 10. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Z: PgO

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 20-13/13.564:
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. 1185/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková

za
za
za
za
za

Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/584:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1224/SO/2020
(na vysielanie programu Hosť Andrey Poláčkovej zo dňa 21. 5. 2020)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 20-13/14.565:
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
I. § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21. 5. 2020 v čase o cca
13:04 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Slovensko program Hosť Andrey Poláčkovej, čím
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti a názorovej plurality informácií v rámci vysielanej
programovej služby;
II. § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Rádio
Slovensko dňa 21. 5. 2020 v čase o cca 13:04 hod. odvysielal program Hosť Andrey Poláčkovej
obsahujúci informácie týkajúce sa podnikateľskej činnosti, produktov a služieb Julianny Hložek
Grmannovej, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods.
3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/585:
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:15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/586:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1203/SO/2020
(na vysielanie programu My dvaja a magor z dní 14. a 16. 5. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16
Uznesenie č. 20-13/15.566:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa
14. 5. 2020 v čase o cca 20:22 hod. na televíznej programovej službe JOJ PLUS a dňa 16. 5. 2020
v čase o cca 11:37 hod. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal program My dvaja a magor,
ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho
jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/587:
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: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/588:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 13. 7. 2020
K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1222/SO/2020
(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 20. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Z: PgO

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 20-13/16.567:
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
I.
§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20. 5. 2020 v čase
o cca 22:01 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Dvojka program Do kríža, čím
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci
vysielanej programovej služby;

II.

§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe
Dvojka odvysielal dňa 20. 5. 2020 v čase o cca 22:01 hod. program Do kríža, v ktorom mohlo
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu.

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
zdržala sa
Holeštiak
zdržal sa
Kolenič
za
Rothmayerová proti
Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/589:
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: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/590:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1156/SO/2020 a 1186/SO/2020
(na vysielanie programu Malé lásky zo dňa 7. 5. 2020 a na vysielanie upútavky a programu Malé lásky
z dní 28. 4. a 30. 4. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 20-13/17.568:
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. 1186/SO/2020
a 1156/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z. z. za neopodstatnené.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-13/591:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 13. 7. 2020
K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1158/SO/2020
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 26. 4. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 20-13/18.569:
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. 1158/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/592:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1120/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Ostreľovač z dní 20., 22., 23. a 24. 4. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 20-13/19.570:
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. 1120/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová

za
za
za
za
za
za

Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/593:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1121/SO/2020 a 1163/SO/2020
(na vysielanie programu Priamy prenos z MsZ, Záznam MsZ, Videonoviny z dní 27.4., 1., 2., 3., 4., 8.,
22., 23., 24. a 25. 5. 2020)
Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.
číslo licencie: Internetové stránky: https://www.youtube.com/watch?v=FOJxNBJ_h4w
http://www.files.orsula.sk/rvr/
Uznesenie č. 20-13/20.571:
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. 1121/SO/2020
a 1163/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu programovej služby Televízia Nováky a uznala sťažnosti
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/594:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

Uznesenie č. 20-13/20.572:
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 KABELTELSAT s.r.o.
vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s možným vysielaním bez udelenej licencie.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha

za
za
za
za

Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/595:
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: 15. 7. 2020
Z: PLO
K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1202/SO/2020
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 14. 5. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-13/21.573:
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. 1202/SO/2020 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
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/596:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1187/SO/2020
(na vysielanie zo dňa 1. 5. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Z: PgO

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 20-13/22.574:
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. 1187/SO/2020 smerujúcu

voči vysielaniu programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/597:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1162/SO/2020
(na vysielanie telenákupného pásma zo dňa 9. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/47

Uznesenie č. 20-13/23.575:
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. 1162/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, 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
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/598:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1250/SO/2020
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou zo dňa 26. 4. 2020, séria I., epizóda 7 a 8)
Vysielateľ: MAC TV s r.o.
číslo licencie: TD/109

Uznesenie č. 20-13/24.576:
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. 1250/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby WAU 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
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/599:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1119/SO/2020
(na vysielanie programu Inšpektor Lynley z dňa 28. 4. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 20-13/25.577:
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. 1119/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska,
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.
z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/600:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 26/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1199/SO/2020
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 12. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - Slovakia, spol. s.r.o.

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-13/26.578:
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. 1199/SO/2020 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
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/601:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 27/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1201/SO/2020
(na vysielanie programu Susedské prípady z dňa 14. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-13/27.579:
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. 1201/SO/2020
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.
s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič

za
za
za
za
za
za
za
za

Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/602:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 28/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1184/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Attila z dňa 8. 5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-13/28.580:
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. 1184/SO/2020
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.
s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/603:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 29/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1159/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Ochranca zabijak z dní 29. a 30. 4., 1. a 3.5. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA - Slovakia, spol. s.r.o.
číslo licencie: TD/17, TD/47
Uznesenie č. 20-13/29.581:
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 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že dňa 29. 4. 2020 o cca 19:29 hod. a 19:56 hod., dňa 30. 4. 2020 o cca 15:41 hod., 18:25 hod.
a 21:05 hod. a dňa 1. 5. 2020 o cca 17:09 hod., 17:36 hod., 18:07 hod., 18:35 hod., 19:16 hod. a 19:45
hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA a dňa 3. 5. 2020 o cca 18:42 hod. a 19:07 hod.
v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal upútavky na program Ochranca zabijak,
ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia.

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/604:
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: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/605:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 13. 7. 2020
K bodu 30/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1196/SO/2020
(na vysielanie Trnavského Rádia z dní 23., 25., 27. a 28. 4. 2020)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: R/132

Uznesenie č. 20-13/30.582:
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. 1196/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby Trnavské Rádio, vysielateľa Trnavská Produkčná s.r.o. a uznala
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/606:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020
K bodu 31/
SK č.: 556/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.

Z: PgO

(Sťažnosť č. 1866/SO/2019)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Americký zabijak/2. 11. 2019/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 20-13/31.583:
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. 556/SKO/2020
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/607:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/608:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 32/
SK č.: 663/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1893/SO/2019, 1912/SO/2019)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prci, prci, prcičky/10. 11. 2019/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/16
Uznesenie č. 20-13/32.584:
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. 663/SKO/2020
vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
proti
Batta
proti
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
zdržal sa
Kolenič
proti
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/609:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/610:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

K bodu 33/
SK č.: 966/SKO/2020 zo dňa 25. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 653/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a l), § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba : vysielanie z dní 21. 1., 22. 1., 27. 1., 28. 1., 31. 1.,
1. 2. 2020/TV Raj/https://www.tvraj.sk
ÚK: Raj Production, s.r.o.
číslo licencie: TD/177
Uznesenie č. 20-13/33.585:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 966/SKO/2020 Raj
Production, s.r.o.
I.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV Raj z dní 21. 1.
2020, 27. 1. 2020, 28. 1. 2020, 31. 1. 2020 a 1. 2. 2020 v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod. a zo dňa
22. 1. 2020 súvislý 24-hodinový záznam vysielania do 15 dní od doručenia žiadosti Rady
o poskytnutie týchto záznamov vysielania,
II.

porušil
povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 26. 2. 2020 na internetovej stránke https://www.tvraj.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu
službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
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
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/611:
Kancelária Rady podľa § 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: 3. 8. 2020
Z: PLO
Uznesenie č. 20-13/33.586:
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. 966/SKO/2020
vedené voči spoločnosti Raj Production, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona
č. 308/2000 Z. z. 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
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/612:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
K bodu 34/
SK č.: 410-PLO/O-5921/2013 zo dňa 17. 12. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba : Veľké noviny/21. 10. 2013/http://krimi.noviny.sk/ciernakronika/15-10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-psychiatrii.html
ÚK: MAC TV s.r.o.
Uznesenie č. 20-13/34.587:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 410-PLO/O-5921/2013 vedené
voči spoločnosti MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-13/613:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
K bodu 35/
SK č.: 760/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1916/SO/2019)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b) a c) zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/15. 11. 2019/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 20-13/35.588:
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. 760/SKO/2020
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia povinností
ustanovených v § 38 ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
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
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/614:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 15. 7. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/615:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

Uznesenie č. 20-13/35.589:
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.
760/SKO/2020 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

porušil
povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA dňa 15. 11. 2019 o cca 6:02 hod. odvysielal
program Teleráno obsahujúci informáciu o službe Romantický welness pobyt pre 2 osoby na 2 noci
spoločnosti Zľavomat.sk, ktorá naplnila definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe došlo k priamej podpore predaja tejto služby,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663 € slovom šesťsto šesťdesiattri 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***20, KS6548.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-13/616:
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: 1. 8. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-13/617:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 13. 7. 2020

Z: PgO

NEVEREJNÉ
K bodu 36/
SK č.: 1030/SKL/2020 zo dňa 31. 3. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KABELTELSAT, s.r.o.
Uznesenie č. 20-13/36.590:
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. 1030/SKL/2020 zo dňa
30.3.2020, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť
o udelenie licencie na digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:
KABELTELSAT, s.r.o.
Pod Šípkom 1301
958 06, Partizánske
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 KABELTELSAT s.r.o.
licenciu č. TD/225
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
2. Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
3. Názov programovej služby: TV N (TV NOVÁKY)
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne
6. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 2902/2020/P zo dňa 22.6.2020 a jeho doplnením č. 2912/2020P
zo dňa 22.6.2020)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 89,6%
Programy - min. 10,4% (z toho preberaný program - 0%)
b) Programy (100%):
Spravodajstvo - 100%
Publicistika:
1) polit. Publicistika - 0%
2) ostatná publicistika - 0%
Dokumentárne programy - 0%
Dramatické programy - 0%
Zábavné programy - 0%

Hudobné programy: - 0%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Detské programy - 0%
Šport - 0%
7. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 100 %
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. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD
11. Údaje o doložke: (doložka doplnkových obsahových služieb, zahraničná doložka, doložka iného
verejného prenosu): DVB-C
12. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0%
II.
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov
štatistického úradu zo dňa 19.5.2020, spisová značka: RPO-375103/2020, Id v zdrojovom registri:
36324728, registračný úrad: Okresný súd Trenčín, Registračné číslo Sro/19342/R.
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch spoločnosti: podľa odpisu registrovaného
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 19.5.2020, spisová
značka: RPO-375103/2020, Id v zdrojovom registri: 36324728, registračný úrad: Okresný súd
Trenčín, Registračné číslo Sro/19342/R.
Úloha č. 20-13/618:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1030/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 37/
SK č.: 1132/SKL/2020 zo dňa 24. 4. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o.
Uznesenie č. 20-13/37.591:
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. 1132/SKL/2020 zo dňa
24. 4. 2020, 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:

ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o.
Nádražná 1119/18
909 01 Skalica
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 ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o.
licenciu č. TD/226
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: ŠLÁGER PREMIUM
3. Jazyk vysielania: slovenský, český
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. 1132/SKL/2020-3 zo dňa 15. 6. 2020):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 35 %
Programy – min. 65 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1. politická publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 0 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 51,3 %
Hudobné programy – 48,7 %
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: 15 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, USB
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: 50 %
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 19. 5. 2020, spisová značka: RPO-374281/2020, Id v zdrojovom registri:
758576, registračný úrad: Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/17280/T.
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
19. 5. 2020, spisová značka: RPO-374281/2020, Id v zdrojovom registri: 758576, registračný úrad:
Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/17280/T.
III.
Doložky:
Doložka doplnkových obsahových služieb:
1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe,
vysielacie časy programov, obsah programov a základné údaje o vysielaných programoch.
Zahraničná doložka:
a) teritórium: Česká republika
b) jazyk vysielania: slovenský, český
Doložka iného verejného prenosu:
1. satelitne v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-S)
Úloha č. 20-13/619:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1132/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 38/
SK č.: 1194/SKL/2020 zo dňa 12. 5. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: IFC MEDIA, s.r.o.
Uznesenie č. 20-13/38.592:
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. 1194/SKL/2020 zo dňa
12. 5. 2020 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:
IFC MEDIA, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti IFC MEDIA, s.r.o.
licenciu č. TD/227
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 M (TV MEDIA)
3. Jazyk vysielania: slovenský, český
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. 1194/SKL/2020-1 zo dňa 12. 5. 2020)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 100 %
Programy – min. 0 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
3. politická publicistika – 0 %
4. ostatná publicistika – 0 %
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: 0 %
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: 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%
II.
Právne skutočnosti:
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 3. 6. 2020, spisová značka: RPO-386154/2020, Id v zdrojovom registri:
2168102, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/61899/B,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 3. 6. 2020, spisová
značka: RPO-386154/2020, Id v zdrojovom registri: 2168102, registračný úrad: Okresný súd
Bratislava I., Registračné číslo Sro/61899/B
III.
Doložka iného verejného prenosu:
- spôsob verejného prenosu: DVB-C, DVB-S, IPTV
Úloha č. 20-13/620:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1194/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti IFC MEDIA, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 39/
SK č.: 1290/SKL/2020 zo dňa 2. 6. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Obec Kružlová
Uznesenie č. 20-13/39.593:
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. 1290/SKL/2020 zo dňa
2. 6. 2020, 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:
Obec Kružlová
Kružlová 8
090 02 Kružlová
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 ods. 5 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

zamieta
žiadosť účastníka konania z dôvodu, že nespĺňa podmienky na udelenie licencie na digitálne
vysielanie podľa § 25 zákona č. 220/2007 Z. z.
Úloha č. 20-13/621:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1290/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi
konania.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 40/
SK č.: 1255/SKL/2020 zo dňa 21. 5. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Mária Slovensk s.r.o.
Uznesenie č. 20-13/40.594:
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. 1255/SKL/2020 začatom
dňa 21.5.2020, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila
žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, doručenú Rade
účastníkom konania
Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 1711/73
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:
I. Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o., Mlynské nivy 1711/73, 821 05 Bratislava
licenciu č. RD/31
na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto podmienok:
1.
2.
3.
4.
5.

Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DAB+
Názov programovej služby: Rádio Mária
Jazyk vysielania: slovenský
Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. denne
Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
Radou (podľa podania účastníka konania č. 2483/2020/P zo dňa 21.5.2020):

a) Spravodajstvo – 2,38%
b) Publicistika:
1. polit. publicistika – 0 %

2. ostatná publicistika – 9,43 %
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. detské programy – 0,99 %
2. náboženské programy – 42,4 %
3. literárno-dramatické programy – 5,38 %
4. zábavné programy – 0 %
5. hudobné programy – 3,57 %
d) Ostatný program – 35,85 %
6.

Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom
záujme: min. 60,58 %

7.

Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: USB
II.

1.

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti Rádio Mária Slovensko
s.r.o., alebo podiel na hlasovacích právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra
právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 3.6.2020, spisová značka: RPO386544/2020, Id v zdrojovom registri: 52781968, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I.,
Registračné číslo Sro/143261/B.

2.

Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch spoločnosti Rádio Mária Slovensko
s.r.o.: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov
štatistického úradu zo dňa 3.6.2020, spisová značka: RPO-386544/2020, Id v zdrojovom
registri: 52781968, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo
Sro/143261/B.
III.

Doložka doplnkových obsahových služieb: Doložka iného verejného prenosu: Úloha č. 20-13/622:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1255/SKL/2020 písomné znenie rozhodnutia a zašle
ho účastníkovi konania, spoločnosti Rádio Mária s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 41/
SK č.: 1247/SKL/2020 zo dňa 19. 5. 2020
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/3

Uznesenie č. 20-13/41.595:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 1247/SKL/2020 zo dňa 19. 5. 2020 posúdila
doručené oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencie č. TD/3 účastníkom konania (ďalej aj
„ÚK“):

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/3 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:
Článok I. body 4. a 5. sa menia a znejú:
„4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 18 hodín denne
5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej
v podaní č. 1247/SKL/2020-2 zo dňa 15. 6. 2020:
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 7 %
2. Programy: min. 93 %
b) Programové typy (100%)
Spravodajstvo – 11,10 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 10,90 %
Dokumentárne programy – 10,51 %
Dramatické programy – 18,50 %
Zábavné programy – 11,30 %
Hudobné programy – 11,50 %
Vzdelávacie programy – 3,97 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 22,22 %“
Úloha č. 20-13/623:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 42/
SK č.: 1293/SKL/2020 zo dňa 1. 6. 2020
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.

číslo licencie: T/210

Uznesenie č. 20-13/42.596:
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. 1293/SKL/2020 zo dňa 1. 6. 2020 posúdila
oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne:
1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie:
„Právne skutočnosti:
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 3. 6. 2020, spisová značka: RPO-386153/2020, Id v zdrojovom registri:
224006, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sa/2081/B,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa
3. 6. 2020, spisová značka: RPO-386153/2020, Id v zdrojovom registri: 224006, registračný úrad:
Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sa/2081/B“
Úloha č. 20-13/624:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Slovak
Telekom, a.s., Bratislava.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 43/
SK č.: 657/SKL/2020 zo dňa 3. 2. 2020
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.

číslo licencie: TKR/255

Uznesenie č. 20-13/43.597:
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. 657/SKL/2020 zo dňa 3. 2. 2020 posúdila
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255 z dôvodu zmeny ponuky programových
služieb účastníka konania
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
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/255 nasledovne:
Bod 4 sa mení a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
4.1. Fixná sieť ST:
Televízne programové služby:
Základný balíček: Magio TV kanál, Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Dvojka HD, TV MARKÍZA,
TV MARKÍZA HD, TV DOMA, TV DOMA HD, DAJTO, DAJTO HD, JOJ, JOJ HD, JOJ PLUS,
JOJ PLUS HD, TA3, TV LUX, ČT 1, ČT 2, ČT 24, RTL, TV Bratislava, TV Ružinov, TV Myjava,
TV Skalica, NZ TV, CE TV, TV Senica, TV Karpaty, TV Kežmarok, TV Zemplín, TV Patriot, TV
Naša, TV Region, MTT (TV Trnava), Fashion TV, SENZI, TV 9, WAU SD, WAU HD, Nova
International, Nova International HD, Trojka, Šláger2, Seznam.cz TV
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM,
Rádio Patria, Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Klasika, Rádio Litera;
FUN RADIO, EXPRES, Europa 2, Rádio Lumen, Rádio KISS, Jemné melódie, Rádio THE END,
Rádio Best FM, Rádio MUZIKA, Rádio Košice, Rádio SiTy, Radio Rock, Radio One, Rádio WOW,
Rádio Beta
Rozšírená ponuka: Óčko TV HD, MTV Czech, VH1 Europe, Deluxe music channel, Disney
Channel, Jim Jam, Minimax, Nickelodeon, Disney Junior, VH1 Classic, Animal Planet, TV Paprika,
Discovery Channel, Eurosport SD/HD, Spektrum Home, CBS Reality, History Channel SD/HD, TLC,
Discovery ID Xtra, Eroxxx HD, Spektrum, National Geographic SD/HD, Nat Geo Wild SD/HD,
Travel Channel, Viasat History, Viasat History HD, Viasat Explore, Viasat Nature, Fishing and
Hunting, AXN, AXN White, AXN Black, CS Film, FilmBox, Film Europe Channel, JOJ Cinema,
AMC, Eurosport 2 SD/HD, Nova Sport 1 HD, Sport 1 SD/HD, Sport 2 SD/HD, Nova Sport 2 HD,
KBS World, Arirang TV, TV 8, Československo festival, Fine Living Network, France 24, Slager TV,
Viasat Nature/History HD, Cinemax 1, Cinemax 2, HBO1 SD/HD, HBO 2 SD/HD, HBO 3 SD/HD,
HBO SD/HD, Discovery Science, Turbo Xtra, English Club, Muzika CS, Ginx, Comedy Central,
Horor film, Mark Dorcel, Dusk TV, Digi Sport 1 SD/HD, Digi Sport 2 SD/HD, Digi Sport 3 SD/HD,
Nick Junior, Mezzo, XMO, Crime and Investigation, DOQ, Food Network, MTV Dance, MTV Hits,
MTV Rock, Golf Channel, Auto Motor Sport, FightBox HD, Fast and FunBox HD, DocuBox HD,
FashionBox HD, 360 TuneBox HD, Filmbox Premium, Filmbox Extra HD, Filmbox Plus, Filmbox
Family, Filmbox Arthouse, Kinosvet, LEO TV, Up Network, Cartoon Network, Brava HD, Jazz HD,
Film +, Leo Gold HD, Shorts HD, Ukraine TV, Russkoe Kino, Trace sport HD, Golf Channel HD,
Outdoor HD, MyZen HD, iConcerts HD, Fuel HD, Epic Drama HD, WAR svet válek, M1, M2, RTL
Klub, Duna TV, Cool TV, 4!Story TV, TV 2, Life Network, Šlágr TV, RTL 2, RTL +, Story 5, Viasat
6, Comedy Central Extra HU, Comedy Central, VIVA HU, SOROZAT +, MUZSIKA TV,
Nickelodeon HU, MTV HU, Pro 7, ORF 1, NGC HD, History Channel HD, Discovery HD Showcase,
Film Europe HD, Animal Planet HD, Spectrum HD, MTV HD, Deluxe Music HD, Discovery science
HD, Luxe HD, ŤUKI HD, JOJ Cinema HD, Discovery ID Extra HD, Folklorika, BBC Earth, Rebel
TV, RTL Gold, Film 4, Galaxy 4, Nick toons, Premier Sport, Lala TV, Comedy House, Dorcel XXX,
Óčko Black, Óčko Expres, Arena Sport
4.2. Sieť DVB-S
Televízne programové služby:
Základný balíček S: Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA HD, TV DOMA, DAJTO, JOJ HD,
JOJ PLUS HD, WAU, TA3, TV LUX, ČT1, ČT 2, ČT24, Nova International, Trojka
Rozšírená ponuka: VH1 Europe, MTV, Disney Channel, Jim Jam, Minimax, Nickelodeon Junior,
Animal Planet, TV Paprika, Discovery Channel, Filmbox, Film Europe, AXN, Spektrum, National

Geographic HD, Viasat History, Viasat Explore, Travel Channel, Nova Sport 1 HD, Sport 1 HD,
Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Fishing and Hunting, TLC, Discovery ID Xtra, Fashion TV, History
Channel SD, Discovery Science, Turbo Xtra, AXN White, AXN Black, Spektrum Home,
Nickelodeon, Viasat Nature, Sport 2 HD, Crime and Investigation, CBS Reality, Marc Dorcel, Super
One, MTV Dance, MTV Rocks, Nova Sport 2 HD, NGC Wild HD, AMC, Disney Junior, JOJ Cinema
HD, ŤUKI, Mooz Dance HD, SENZI, Digi Sport 1 SD/HD, Digi Sport 2 SD/HD, Viasat
Nature/Viasat History HD, Eroxxx HD, Duck TV, Slager TV, Filmbox Extra HD, Filmbox Premium
HD, Filmbox Plus, Filmbox Family, DoQ, DocuBox, Food Network, Fine Living, Golf Channel, Auto
Motor Sport, VH 1 Classic, XMO, MTV Hits, Dusk TV, Cartoon Network, Up TV, CS Film, Cinemax
1, Cinemax 2, HBO 1, HBO 2, HBO Comedy, TV2, RTL Klub, Duna TV, Cool Tv, Magyar ATV,
4!Story, RTL+, Story 5, Film+ HU, MTV HU, Nickelodeon HU, Comedy Central, Šlágr TV, RTL 2,
MUZSIKA TV, SOROZAT +, VIVA HU, CC Extra HU, Epic Drama HD, Folklorika, BBC Earth,
RTL Gold, Film 4, Galaxy 4, Arena Sport 1 HD, Premier Sport, Comedy House, Nick Toons
4.3. internet
Magio GO: TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA3, Trojka
Magio GO Premium:
Rozšírená ponuka: Digi Sport 1, Digi Sport 2, Digi Sport 3, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport 1, Sport
2, Nova Sport 1, Nova Sport 2, ŤUKI, Jim Jam, Nickelodeon, Minimax, Disney Channel, JOJ Cinema,
FilmBox, FilmBox Plus, AXN, AXN White, AXN Black, CS Film, Film Europe, AMC, Viasat
History, Viasat Explore, Viasat Nature, Discovery Channel, Discovery ID Xtra, Animal Planet, Travel
Channel, Spektrum, Spektrum Home, TLC, Paprika TV, Folklorika, BBC Earth, Arena Sport 1 HD,
Premier Sport, Comedy House.“
Úloha č. 20-13/625:
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: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 44/
SK č.: 1292/SKL/2020 zo dňa 3. 6. 2020
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na
rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.
číslo licencie: R/101, RD/23
Monika Tordsson
Ing. Libor Chrást
Geach s. r. o.
Uznesenie č. 20-13/44.598:
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.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho
súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/101
a RD/23 zo dňa 3. 6. 2020 vedenom s účastníkmi konania:
Best FM Media spol s r.o.
Strojnícka 31
821 05 Bratislava
Ing. Libor Chrást
V. Hložníka 8
841 05 Bratislava

Monika Tordsson
Bilíkova 14
841 01 Bratislava
Geach s. r. o.
Strojnícka 31
821 05 Bratislava – Ružinov
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 § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a
§ 28 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/101
a RD/23 spoločnosti Best FM Media spol s r.o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava zo spoločníkov –
prevodcov Ing. Libor Chrást, V. Hložníka 8, 841 05 Bratislava a Monika Tordsson, Bilíkova 14,
841 01 Bratislava na nadobúdateľa Geach s. r. o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava – Ružinov,
ktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel
na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Best FM Media spol. s r.o.
Úloha č. 20-13/626:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom
konania.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 45/
SK č.: 1294/SKL/2020 zo dňa 11. 6. 2020
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na
rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s.r.o.
číslo licencie: R/102
WP Production a.s.
Mesto Topoľčany
Uznesenie č. 20-13/45.599:
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.“), postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho
súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/102 v správnom konaní
č. 1294/SKL/2020 zo dňa 11. 6. 2020 vedenom s účastníkmi konania:
BP Media, s.r.o.
Obchodná 1
955 01 Topoľčany
WP Production a.s.
Mostná 13
949 01 Nitra

Mesto Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany
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 § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 100 %-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/102
spoločnosti BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany zo spoločníka – prevodcu WP
Production a.s., Mostná 13, 949 01 Nitra na nadobúdateľa – Mesto Topoľčany, Nám. M. R.
Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany; ktorý prevodom 100 %-ného obchodného podielu z prevodcu na
nadobúdateľa získa 100 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti
BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany.
Úloha č. 20-13/627:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom
konania.
T: 1. 8. 2020
Z: PLO
K bodu 46/
Oznámenie o prevádzkovaní služby https://www.noviny.sk/
Oznámenie č. 1248/AMS/2020
Prevádzkovateľ: MAC TV, s.r.o.
Uznesenie č. 20-13/46.600:
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti MAC TV s.r.o., doručené jej dňa 26. 5. 2020
a doplnené dňa 28. 5. 2020, o prevádzkovaní služby www.noviny.sk, prevádzkovanej na internetovej
stránke https://www.noviny.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z.,
nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z.
Úloha č. 20-13/628:
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť MAC TV s.r.o. o vybavení jej oznámenia, doručeného Rade
dňa 26. 5. 2020 a zaevidovaného pod. č. 1248/AMS/2020.
T: 13. 7. 2020
Z: PgO

Rôzne 47/
1/ SK č.: 1295/SKL/2020 zo dňa 3. 6. 2020
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Obecné siete, s.r.o.
Uznesenie č. 20-13/47.601:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods.
1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1295/SKL/2020 zo dňa 3. 6.

2020, podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť
o udelenie registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania
Obecné siete s.r.o
Sládkovičova 11
949 01 Nitra
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
zamieta
žiadosť o udelenie registrácie retransmisie, pretože žiadateľ o registráciu retransmisie nespĺňa
predpoklady uvedené v ustanovení § 56 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že voči spoločnosti
Obecné siete s.r.o. sú evidované nedoplatky voči Daňovému úradu.
Úloha č. 20-13/629:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o
zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie v SK č. 1295/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi konania,
spoločnosti Obecné siete, s.r.o.
T: 3. 8. 2020
Z: PLO
2/ Návrh opatrení na základe správy z vládneho auditu č. 20100022-P-11
Uznesenie č. 20-13/47.602:
Rada na základe správy z vládneho auditu č. 20100022-P-11 schvaľuje zoznam navrhovaných opatrení
na odstránenie zistených nedostatkov a na zabránenie príčin ich vzniku v budúcnosti.
Úloha č. 20-13/630:
Rada poveruje Kanceláriu odoslaním prijatých opatrení z vládneho auditu č. 20100022-P-11
Ministerstvu financií SR, sekcii vládneho auditu, v termíne do 17. 7. 2020.
3/ SK č.: 1343/SKL/2020 zo dňa 29. 6. 2020
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/337
ÚK: BDTS s. r. o.

číslo registrácie: TKR/337

Uznesenie č. 20-13/47.603:
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. 1343/SKL/2020 zo dňa 29. 6. 2020, posúdila
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/337 z dôvodu zmeny územného rozsahu účastníka
konania
BDTS s. r. o.
Svätoplukova 1601
957 04 Bánovce nad Bebravou
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto

rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/337 nasledovne:
Z bodov 1 a 2 sa vymazáva KDS Podlužany a KDS Uhrovec.
Z bodu 3 sa vymazáva KDS Podlužany a KDS Uhrovec a znie:
„3. Počet prípojok:
KDS Bánovce nad Bebravou 4470
KDS Zlatníky
148
Spolu
4618“
Z bodu 4 sa vymazávajú podbody 4.3 a 4.4 a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Bánovce nad Bebravou:
Základný súbor:
Televízne programové služby:

Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Dvojka HD, Trojka, TV
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU,
JOJ CINEMA, TA3 HD, BTV, ŠLÁGR TV, Discovery
Channel, Eurosport, Eurosport2, SPORT1, Jim Jam,
SPORT2, Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature,
Disney Channel, TV NOE, TV LUX, France24, TV8,
POHODA, RELAX, POHODA REBEL, The Fishing and
Hunting, Jojko, TV MARKÍZA HD, TV DOMA HD,
DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, JOJ+1,
Nova International, Prima PLUS, Leo TV, Senzi

Rozšírený súbor:

SPORT2 HD, Spektrum HD, Film Europe Channel, Nova
Sport HD, Brazzers TV, FilmBox, Nova Sport 2 HD, Arena
Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD

Rozhlasové programové služby:

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Europa 2, FUN RADIO

4.2 KDS Zlatníky:
Základný súbor:
Televízne programové služby:

Rozhlasové programové služby:

Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA3, ŠLÁGR TV

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Europa 2, FUN RADIO“

Úloha č. 20-13/631:
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: 1. 8. 2020
Z: PLO

V Bratislave dňa 1. 7. 2020
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.

