Zápisnica č. 15/2020
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 9. 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. Anikó Dušíková, CSc.
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu:
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1342/SO/2020
(na vysielanie programu Priatelia (S VII., E 19) zo dňa 28. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/47

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1338/SO/2020
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1324/SO/2020
(na vysielanie programu Mechanik zabijak 2 zo dňa 2. 6. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1433/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Mechanik zabijak zo dňa 16. 7. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o
6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1322/SO/2020
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 21. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/47

číslo licencie: TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1393/SO/2020
(na vysielanie programu Candice Renoirová (S 6., E 7) zo dňa 25. 6. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1
8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1406/SO/2020
(na vysielanie programu Televíkend zo dňa 10., 11. a 12. 7. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/2

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/SO/2020
(na vysielanie programu Ranné správy RTVS zo dňa 20. 7. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 1374/SO/2020
(na vysielanie programu Súdna sieň - Incest zo dňa 5. 7. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1340/SO/2020
(na vysielanie programu Rytmus – Sídliskový sen zo dňa 27. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1355/SO/2020
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 5. 11. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: RD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1323/SO/2020
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 3 zo dňa 8. a 10. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17, TD/47
14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1325/SO/2020
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici zo dňa 2. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1339/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ zo dňa 26. 6. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1376/SO/2020
(na vysielanie programu Zvedený učiteľkou zo dňa 4. a 5. 7. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1320/SO/2020
(na vysielanie programu Ochrancovia zo dňa 17. 6. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

číslo licencie: TD/15

18/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2020
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
MAC TV s.r.o.
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
C.E.N. s.r.o.
19/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2020
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb
20/ SK č.: 1109/SKL/2020 zo dňa 22. 4. 2020
Doplnenie: Správa č. 751/M/2020 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l), § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodal Rade súvislý záznam v čase od 15:00 hod
do 20:00 hod/12. 2. 2020/neoznámil Rade zmeny licencie/TV REGION
ÚK: MV Média, s.r.o.
číslo licencie: T/224

21/ SK č.: 965/SKO/2020 zo dňa 25. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 430/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa (Séria XI., Epizóda 10.)/24. 12.
2019/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/47
Ústne pojednávanie: 10:00 hod.
22/ SK č.: 1049/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020
1177/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 487/SO/2020, 808/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: 40 rokov panic/5. 1., 18. 2. 2020/TV MARKÍZA,
DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17, TD/47
23/ SK č.: 896/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 483/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ RTVS spúšťa dramatický
seriál Hniezdo/11. 1. 2020/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1
24/ SK č.: 899/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 514/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/vysielanie/deň/programová služba: Príliš osobná známosť/reklamné šoty
v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod./16. 1. 2020/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/109
NEVEREJNÉ
25/ SK č.: 1213/SKL/2020 zo dňa 12. 5. 2020
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO, a.s.

číslo licencie : R/116

26/ SK č.: 1492/SKL/2020 zo dňa 10. 8. 2020
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: BP Media, s.r.o.

číslo licencie: R/102

27/ SK č.: 1454/SKL/2020 zo dňa 23. 7. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LIFE EU, s.r.o., Jelšovce
28/ SK č.: 1472/SKL/2020 zo dňa 23. 7. 2020
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/78

29/ SK č.: 1490/SKL/2020 zo dňa 6. 8. 2020
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na
televízne vysielanie

ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.
Patrik Matejka
Daniela Lukáčková
Ing. Jakub Kráľ

číslo licencie: TD/223

30/ Oznámenie o prevádzkovaní služby https://www.tvraj.sk
Oznámenie č. 1316/AMS/2020
Prevádzkovateľ: Raj Production, s.r.o., Žilina
31/ Rôzne
ÚP: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - SK 965/SKO/2020 - 10:00 hod.

*****************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 707 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 20-15/1.669:
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
9. 9. 2020 prostredníctvom online video-konferencie.
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.
Uznesenie č. 20-15/1.670:
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 za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 20-15/1.671:
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 za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1342/SO/2020
(na vysielanie programu Priatelia (S VII., E 19) zo dňa 28. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/47

Uznesenie č. 20-15/2.672:
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. 1342/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. 20-15/708:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 3/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1338/SO/2020
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-15/3.673:
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. 1338/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
zdržala sa
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-15/709:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 4/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1324/SO/2020
(na vysielanie programu Mechanik zabijak 2 zo dňa 2. 6. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 20-15/4.674:
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. 1324/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. 20-15/710:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1433/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Mechanik zabijak zo dňa 16. 7. 2020)
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/47

Uznesenie č. 20-15/5.675:
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 16. 7. 2020 o cca 19:49 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal upútavku
na program Mechanik zabijak, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava,
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. 20-15/711:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/712:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 9. 2020
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1322/SO/2020
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 21. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-15/6.676:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že odvysielal dňa 21. 6. 2020 v čase o cca 20:33 hod. v rámci televíznej programovej služby TV
MARKÍZA program Wanted, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

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. 20-15/713:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/714:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1393/SO/2020
(na vysielanie programu Candice Renoirová (S 6., E 7) zo dňa 25. 6. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1
Uznesenie č. 20-15/7.677:
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. 1393/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. 20-15/715:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti

Z: PgO

Sťažnosť č. 1406/SO/2020
(na vysielanie programu Televíkend zo dňa 10., 11. a 12. 7. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 20-15/8.678:
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. 1406/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. 20-15/716:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/SO/2020
(na vysielanie programu Ranné správy RTVS zo dňa 20. 7. 2020)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 20-15/9.679:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1435/SO/2020 smerujúcu
voči programovej službe Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
proti
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
zdržal sa
Kolenič
za
Rothmayerová proti
Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-15/717:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1374/SO/2020
(na vysielanie programu Súdna sieň - Incest zo dňa 5. 7. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 20-15/10.680:
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. 1374/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
zdržala sa
Fašiangová
za
Holeštiak
neprítomný
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-15/718:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1340/SO/2020
(na vysielanie programu Rytmus – Sídliskový sen zo dňa 27. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-15/11.681:
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 MARKÍZASLOVAKIA spol. 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 TV MARKÍZA odvysielal dňa 27.6.2020 v čase o cca
00:28 hod. program Rytmus - Sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do
15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha

za
za
za
za

Dušíková
zdržala sa
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-15/719:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie
vo veci.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/720:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 9. 2020
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1355/SO/2020
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 5. 11. 2019)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 20-15/12.682:
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. 1355/SO/2020 smerujúcu
voči programovej službe Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na
základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 20-15/721:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1323/SO/2020
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 3 zo dňa 8. a 10. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17, TD/47

Uznesenie č. 20-15/13.683:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že odvysielal dňa 8. 6. 2020 v čase o cca 20:32 hod. v rámci televíznej programovej služby TV
MARKÍZA a dňa 10. 6. 2020 v čase o cca 20:18 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO
program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
zdržala sa
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-15/722:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/723:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 9. 2020
K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1325/SO/2020
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici zo dňa 2. 6. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-15/14.684:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 2. 6. 2020 v čase o cca
00:29 hod. program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková

za
za
za
za
zdržala sa

Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-15/724:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/725:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1339/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ zo dňa 26. 6. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Uznesenie č. 20-15/15.685:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo
veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 26. 6. 2020
o cca 21:31:37 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ upútavku na program Vojak
4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, 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. 20-15/726:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/727:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1376/SO/2020
(na vysielanie programu Zvedený učiteľkou zo dňa 4. a 5. 7. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 20-15/16.686:
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. 1376/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. 20-15/728:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1320/SO/2020
(na vysielanie programu Ochrancovia zo dňa 17. 6. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-15/17.687:
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. 1320/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
v súvislosti s odvysielaním programu Ochrancovia zo dňa 17. 6. 2020 podľa ustanovenia § 14a ods.
11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
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. 20-15/729:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

Uznesenie č. 20-15/17.688:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s r.o. v
súvislosti s tým, že dňa 18. 6. 2020 v čase o cca 16:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby
JOJ doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu
Ochrancovia, čím mohlo prísť k porušeniu:
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým
postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so
sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu , a
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým
postihnutím.
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. 20-15/730:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie
vo veci.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/731:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 18/
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2020
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
MAC TV s.r.o.
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
C.E.N. s.r.o.
Uznesenie č. 20-15/18.689:
Rada berie na vedomie doručenú Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových
služieb za 2. štvrťrok 2020.

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.
K bodu 19/
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2020
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb
Uznesenie č. 20-15/19.690:
Rada berie na vedomie doručenú Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových
služieb obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2020.
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.
K bodu 20/
SK č.: 1109/SKL/2020 zo dňa 22. 4. 2020
Doplnenie: Správa č. 751/M/2020 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l), § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodal Rade súvislý záznam v čase od 15:00 hod
do 20:00 hod/12. 2. 2020/neoznámil Rade zmeny licencie/TV REGION
ÚK: MV Média, s.r.o.
číslo licencie: T/224
Uznesenie č. 20-15/20.691:
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. 1109/SKL/2020 MV Média, 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 REGION zo dňa
12. 2. 2020 od 15:00 hod. do 20:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto
záznamu vysielania,
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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť 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.
II.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zmeny sídla, štatutárneho zástupcu - konateľa spoločnosti a spoločníka spoločnosti zo dňa 3. 3.
2020 ako údaje uvedené v žiadosti o udelenie licencie na vysielanie podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z.
z., neoznámil Rade v lehote do 15 dní odo dňa ich vzniku,
Hlasovanie:
Danielová
Kubica

za
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. 20-15/732:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 9. 10. 2020
Z: PLO
K bodu 21/
SK č.: 965/SKO/2020 zo dňa 25. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 430/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa (Séria XI., Epizóda 10.)/24. 12.
2019/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/47
Ústne pojednávanie: 10:00 hod.
Uznesenie č. 20-15/21.692:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods.
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“) rozhodla, že správne konanie č. 965/SKO/2020 vedené voči spoločnosti MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 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
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
proti
Kolenič
zdržal sa
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-15/733:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 9. 10. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/734:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 22/
SK č.: 1049/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020
1177/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 487/SO/2020, 808/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: 40 rokov panic/5. 1., 18. 2. 2020/TV MARKÍZA,
DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17, TD/47
Uznesenie č. 20-15/22.693:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods.
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“) rozhodla, že správne konania č. 1049/SKO/2020 a 1177/SKO/2020 vedené voči spoločnosti
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 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
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-15/735:
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: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/736:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

K bodu 23/
SK č.: 896/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 483/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ RTVS spúšťa dramatický
seriál Hniezdo/11. 1. 2020/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska
číslo licencie: TD/1
Uznesenie č. 20-15/23.694:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods.
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“) rozhodla, že správne konanie č. 896/SKO/2020 vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia
Slovenska podľa ustanovenia § 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
zdržala sa
Fašiangová
za
Holeštiak
proti
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-15/737:
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: 23. 9. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/738:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 9. 2020
K bodu 24/
SK č.: 899/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 514/SO/2020)

Z: PgO

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/vysielanie/deň/programová služba: Príliš osobná známosť/reklamné šoty
v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod./16. 1. 2020/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/109
Uznesenie č. 20-15/24.695:
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.
899/SKO/2020 MAC TV s.r.o.
I. porušil
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 16. 1. 2020 o cca 17:12 hod. komunikát
propagujúci kinematografické dielo Príliš osobná známosť, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná,
II. porušil
povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že odvysielal na televíznej programovej službe WAU dňa 16. 1. 2020 v čase od 17:00:00 hod. do
17:59:59 hod.
– reklamný blok v čase od cca 17:06:50 hod. do cca 17:12:34 hod. v trvaní cca 5 minút a 44
sekúnd,
– reklamný blok v čase od cca 17:33:29 hod. do cca 17:39:42 hod. v trvaní cca 6 minút a 13
sekúnd,
– komunikát propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v čase od cca 17:39:48 hod. a 17:40:22 hod.,
ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
a ktorý trval cca 34 sekúnd,
čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 31 sekúnd,
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej
hodiny o 31 sekúnd,
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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc
tristodevätnásť eur.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921,
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***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. 20-15/739:
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: 9. 10. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-15/740:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 21. 9. 2020

Z: PgO

NEVEREJNÉ
K bodu 25/
SK č.: 1213/SKL/2020 zo dňa 12. 5. 2020
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO, a.s.

číslo licencie : R/116

Uznesenie č. 20-15/25.696:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1213/SKL/2020 zo dňa 12. 5. 2020, posúdila žiadosť
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/116, účastníka konania
RADIO, a.s.
Prešovská 39
Bratislava 821 02
(ďalej len „účastník konania“)
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/116 do 19. 12. 2029
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/116/2012 zo dňa 15.5.2012 v znení neskoršie vykonaných
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:
„I.

1. Názov programovej služby: FUN RADIO
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť
licencie končí dňom 19. 12. 2029

3. Časový rozsah vysielania: 8760 hodín/rok
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne

vysielanie (vysielanie prostredníctvom
terestriálnych frekvencií a prostredníctvom satelitu)
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie: 94,3 MHz Bratislava; 107,1 MHz Banská Štiavnica; 102,8 MHz Bardejov;
89,2 MHz Ružomberok; 95,0 MHz Liptovský Mikuláš; 102,8 MHz Rožňava; 104,0 MHz Senica;
104,0 MHz Banská Bystrica; 91,6 MHz Lučenec; 99,2 MHz Žilina; 102,9 MHz Košice-mesto;
87,7 MHz Košice; 93,2 MHz Tornaľa; 102,5 MHz Poprad; 89,1 MHz Trenčín; 94,0 MHz Nitra;
106,3 MHz Považská Bystrica
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
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 26.5.2020, spisová značka: RPO-379547/2020, Id v zdrojovom registri:
225039, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sa/2191/B
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 26.5.2020, spisová
značka: RPO-379547/2020, Id v zdrojovom registri: 225039, registračný úrad: Okresný súd Bratislava
I, Registračné číslo Sa/2191/B
III.
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa navrhovanej programovej skladby
zo dňa 21. 07. 2020.
a) Spravodajstvo – 0,5%
b) Publicistika:
1. politická publicistika – 0%
2. ostatná publicistika – 0%
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. detské programy – 0%
2. náboženské programy – 0%
3. literárno-dramatické programy – 0%
4. zábavné programy – 37,5%
5. hudobné programy – 62%

d) Ostatný program – 0%
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom
záujme: 0,5%
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 %
IV.
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: USB kľúč, formát
dát mp3 alebo CD ROM, formát dát mp3
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených vo
frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a poštových
služieb, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia:
2.1.

Frekvencia: 94,3 MHz Bratislava
Lokalita:
Kamzíky
Frekvenčný list: 4845/OSFS/2012

2.2.

Frekvencia: 107,1 MHz Banská Štiavnica
Lokalita: Levice – Veľká Vápenná
Frekvenčný list: 4783/OSFS/2012

2.3.

Frekvencia: 89,2 MHz Ružomberok
Lokalita:
Ružomberok - mesto
Frekvenčný list: 4562/2006

2.4.

Frekvencia: 102,8 MHz Bardejov
Lokalita:
Bardejov
Frekvenčný list: 1302/2006

2.5.

Frekvencia: 95,0 MHz Liptovský Mikuláš
Lokalita: Liptovský Mikuláš – kóta Háj
Frekvenčný list: 11851/10/2002

2.6.

Frekvencia: 102,8 MHz Rožňava
Lokalita: Rožňava-Silo
Frekvenčný list: 1395/10/2005

2.7.

Frekvencia: 104,0 MHz Banská Bystrica
Lokalita: Suchá hora
Frekvenčný list: 4844/OSFS/2012

2.8.

Frekvencia: 104,0 MHz Senica
Lokalita: Senica - mesto
Frekvenčný list: 1305/10/2006

2.9

Frekvencia: 91,6 MHz Lučenec
Lokalita: Lučenec
Frekvenčný list: 9749/10/2001

2.10 Frekvencia: 99,2 MHz Žilina
Lokalita: Krížava
Frekvenčný list: 4847/OSFS/2012

2.11.

Frekvencia: 102,9 MHz Košice - mesto
Lokalita: Teplárenský komín
Frekvenčný list: 2084/10/2005

2.12.

Frekvencia: 87,7 MHz Košice
Lokalita: Dubník
Frekvenčný list: 4846/OSFS/2012

2.13.

Frekvencia: 93,2 MHz Tornaľa
Lokalita: Tornaľa
Frekvenčný list: 3436/10/2004

2.14.

Frekvencia: 102,5 MHz Poprad
Lokalita: Hranovnica
Frekvenčný list: 9750/10/2001

2.15.

Frekvencia: 89,1 MHz Trenčín
Lokalita: Nad Oborou
Frekvenčný list: 8201/10/2008

2.16.

Frekvencia: 94,0 MHz Nitra
Lokalita: Nitra - mesto
Frekvenčný list: 4560/10/2006

2.17.

Frekvencia: 106,3 MHz Považská Bystrica
Lokalita: Vodáreň
Frekvenčný list: 1716/10/2007

V.
Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI
Identifikácia dopravného vysielania TP
Alternatívne frekvencie AF
Typ programu PTY
Iné informácie o vysielaných sieťach EON
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete
Identifikácia spôsobu dekódovania DI
Prepínač hudba/reč M/S
Textový kanál RT
Hodiny a dátum CT
Identifikácia dopravného hlásenia TA
Meno programového okruhu PS
Číslo programu PIN

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
FUNRADIO
áno“

Úloha č. 20-15/741:
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví
v správnom konaní č. 1213/SKL/2020 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na
úhradu správneho poplatku.
T: 9. 10. 2020
Z: PLO
K bodu 26/
SK č.: 1492/SKL/2020 zo dňa 10. 8. 2020
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie

číslo licencie: R/102

ÚK: BP Media, s.r.o.

Uznesenie č. 20-15/26.697:
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. 1492/SKL/2020 zo dňa 10. 8. 2020 posúdila
oznámenie o zmene licencie č. R/102 účastníka konania
BP Media, s.r.o.
Obchodná 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
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/102 nasledovne:
Čl. I. bod 1. sa mení a znie:
„1. Názov programovej služby: Rádio Topoľčany“
Čl. II. sa mení a znie:
„Právne skutočnosti spoločnosti:
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 13. 8. 2020, spisová značka: RPO-436195/2020, Id
v zdrojovom registri: 990004, registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo
Sro/19322/N,
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
13. 8. 2020, spisová značka: RPO-436195/2020, Id v zdrojovom registri: 990004, registračný
úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/19322/N.“
Úloha č. 20-15/742:
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania aj s výzvou na úhradu správneho
poplatku.
T: 9. 10. 2020
Z: PLO
K bodu 27/
SK č.: 1454/SKL/2020 zo dňa 23. 7. 2020
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LIFE EU, s.r.o., Jelšovce
Uznesenie č. 20-15/27.698:
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. 1454/SKL/2020 zo dňa

23. 7. 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:
LIFE EU, s.r.o.
Jelšovce 336
951 43 Jelšovce
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 LIFE EU, s.r.o.
licenciu č. TD/ 228
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: Techlife
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 12 hodín denne/7 dní v týždni
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 1454/SKL/2020-1 zo dňa 13. 8. 2019, doplnené podaním
č. 1454/SKL/2020-2 zo dňa 31. 8. 2020)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 20 %
Programy –min. 80 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1. politická publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 0 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0%
Zábavné programy – 100 %
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 %
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 26. 8. 2020, spisová značka: RPO-443275/2020, Id
v zdrojovom registri: 9438553, registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo
Sro/46297/N

2.

Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa
26. 8. 2020, spisová značka: RPO-443275/2020, Id v zdrojovom registri: 9438553, registračný
úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/46297/N
III.

Doložky:
Zahraničná doložka:
1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: Česká republika
2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: slovenský jazyk
Doložka iného verejného prenosu:
- spôsob verejného prenosu:
KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho televízneho príjmu (DVB-C)
- spôsob verejného prenosu:
satelitom v príslušnom štandarde analógového a digitálneho televízneho príjmu (DVB-S)
- spôsob verejného prenosu:
DVB-H – prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu
- spôsob verejného prenosu:
mikrovlnnými systémami (MMDS) v príslušnom štandarde analógového a digitálneho
televízneho príjmu
Úloha č. 20-15/743:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1454/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti LIFE EU, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 9. 10. 2020
Z: PLO
K bodu 28/
SK č.: 1472/SKL/2020 zo dňa 23. 7. 2020
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/78

Uznesenie č. 20-15/28.699:
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. 1472/SKL/2020
vedené so spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka
konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.
Úloha č. 20-15/744:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.
T: 23. 9. 2020
Z: PLO
K bodu 29/
SK č.: 1490/SKL/2020 zo dňa 6. 8. 2020
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na
televízne vysielanie
ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.
číslo licencie: TD/223
Patrik Matejka
Daniela Lukáčková
Ing. Jakub Kráľ
Uznesenie č. 20-15/29.700:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/223 zo dňa 6. 8. 2020 vedenom
s účastníkmi konania:
SPRAVCA SK, s.r.o.
H. Meličkovej 1422/2
949 01 Nitra
Patrik Matejka
H. Meličkovej 1422/2
949 01 Nitra
Daniela Lukáčková
Majerská 35
821 07 Bratislava
Ing. Jakub Kráľ
Perecká 2964/4
934 05 Levice

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
r o z h o d n u t i e:
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom
vysielaní
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie
č. TD/223 spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., H. Meličkovej 1422/2, 949 01 Nitra zo spoločníka –
prevodcu Patrik Matejka, H. Meličkovej 1422/2, 949 01 Nitra na nadobúdateľa Daniela
Lukáčková, Majerská 35, 821 07 Bratislava, ktorá prevodom 50%-ného obchodného podielu
z prevodcu na nadobúdateľa získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., H. Meličkovej 1422/2, 949 01 Nitra a na nadobúdateľa Ing.
Jakub Kráľ, Perecká 2964/4, 934 05 Levice, ktorý prevodom 50%-ného obchodného podielu
z prevodcu na nadobúdateľa získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., H. Meličkovej 1422/2, 949 01 Nitra.
Úloha č. 20-15/745:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom
konania.
T: 9. 10. 2020
Z: PLO
K bodu 30/
Oznámenie o prevádzkovaní služby https://www.tvraj.sk
Oznámenie č. 1316/AMS/2020
Prevádzkovateľ: Raj Production, s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 20-15/30.701:
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Raj Production, s.r.o., doručené dňa 5. 5. 2020
a doplnené dňa 29. 6. 2020 a dňa 30. 7. 2020 o poskytovaní služby tvraj.sk, poskytovanej na
internetovej stránke https://tvraj.sk a v časti týkajúcej sa sekcií „Archív“ a „Relácie“ ho prijíma ho ako
oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba v tejto časti 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. 20-15/746:
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Raj Production, s.r.o. o vybavení jej oznámenia, doručeného
Rade dňa 5. 5. 2020 a zaevidovaného pod. č. 1316/AMS/2020.
T: 21. 9. 2020
Z: PgO
31/ Rôzne
1/ Čerpanie rozpočtu k 31. 8. 2020
Uznesenie č. 20-15/31.702:
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu.
2/ Oboznámenie Rady s výsledkami vládneho auditu
Uznesenie č. 20-15/31.703:

Rada je oboznámená so Správou z vládneho auditu číslo 20100022-P-11 zo dňa 9. 6. 2020 a berie ju
na vedomie.
3/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne

vysielanie – jeseň 2020
Uznesenie č. 20-15/31.704:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na
rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 9. 10. 2020 do 14:00 hod.
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06
Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 18. 11. 2020

KOORDINOVAL

VÝKON
[W]

LOKALITA

FREKVENCIA
[MHz]

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

Holíč

106,0 Jozef Schmidt

500

Spišská Nová Ves

89,5

200

Prešov

90,4

500

Prešov - Stráž

90,8

1 660

Trebišov

91,0

500

Košice

91,7

500

Poprad

91,7

500

Levoča

92,6

500

Poprad

93,2

500

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Michalovce

97,0

5 000

Rožňava

102,0

200

Michalovce

102,7

500

Budulov

103,2

150

Košice

106,9

500

Žilina

88,2

500

Námestovo

88,2

200

Trenčín

89,8

30

Rimavská Sobota

92,9

150

Lučenec

93,5

500

Brezno

98,5

200

Poznámky

Prideliteľné spoločne

Prideliteľné spoločne

Banská Bystrica

98,7

500

Žilina

101,9

500

Považská Bystrica

102,1

500

Žilina

104,2

500

Ružomberok

107,5

500

Liptovský Mikuláš

107,8

500

Prešov

97,2

500

Banská Bystrica

99,4

200

Banská Bystrica

88,6

1 000

Bratislava

90,1

30

Poprad

91,0

500

Rimavská Sobota

91,1

200

Bratislava

92,6

100

Trenčín

95,0

300

Rožňava

95,3

500

Liptovský Mikuláš

96,7

500

Ružomberok

98,0

500

Dunajská Streda

98,3

50

Tvrdošín

98,5

500

Levice

100,6

500

Zvolen

100,7

200

Spišská Nová Ves

103,9

200

Nitra

104,1

100

Michalovce

104,4

200

Bratislava

106,1

50

Trnava

106,2

250

Martin

106,3

200

Čadca

106,4

400

Nové Mesto nad
Váhom

106,4

Prievidza

106,4

1 000

Žilina

106,5

500

Košice

107,7

250

Prešov

107,5

250

Dolný Kubín

107,7

500

Bratislava

107,0

50

Spišská Nová Ves

97,7

300

Banská Bystrica

91,3

500

Trenčín

91,8

500

Trnava

93,4

150

500

Prideliteľné spoločne

Prideliteľné spoločne

Topoľčany

97,4

250

Zvolen

98,1

100

Prievidza

104,5

1 000

Nitra

105,4

200

Martin

107,2

250

Ružomberok

92,4

500

Žiar nad Hronom

95,8

100

Úloha č. 20-15/747:
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady.
T: 11. 9. 2020
Z: PLO+ÚRK
V Bratislave dňa 9. 9. 2020

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

