Zápisnica č. 17/2019
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 10. 2019
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. Peter Kolenič, PhD.
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu:
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK č.: 1150/SKL/2019 zo dňa 22. 5. 2019
Sťažnosť č. 777/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice
číslo licencie: TKR/213
3/ SK č.: 1215/SKL/2019 zo dňa 5. 6. 2019
Sťažnosť č. 815/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: TS, s.r.o.
číslo licencie: TKR/189
4/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1425/SO/2019
(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 2. 8. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1443/SO/2019
(na vysielanie programu Líbáš jako ďábel zo dňa 11. 8. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1485/SO/2019
(na vysielanie programu Všetko čo mám rád zo dňa 23. 8 .2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1501/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 8. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: RD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1408/SO/2019
(na vysielanie programu Bláznivý pohreb zo dňa 27.7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1398/SO/2019
(na vysielanie programu Regionálny týždenník zo dňa 23. 7. 2019)
Vysielateľ: KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec

číslo licencie: TD/103

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1409/SO/2019
(na vysielanie programu Dovolenka na plný plyn zo dňa 27. a 28. 7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1407/SO/2019
(na vysielanie programu Blbý a ešte blbší: Ako Harry stretol Lloyda zo dňa 28. 7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1468/SO/2019
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 13. 8. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1411/SO/2019
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 28. 7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1410/SO/2019
(na vysielanie programu Zozn@mka zo dňa 27. a 28. 7 .2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1371/SO/2019
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 27. 5. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1432/SO/2019
(na vysielanie programu telenákup TOP SHOP zo dňa 4. 8. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1064/M/2019
(monitorované dni: 4. 6. 2019)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.

číslo licencie: TD/1

číslo licencie: TD/109

číslo licencie: TD/36

18/ SK č.: 1152/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019
Doplnenie: Správa č. 879/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Noviny o 17:00/Nový prezident
a milosť/Noviny TV JOJ/O prezidentskej milosti/6. 3. 2019/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
19/ SK č.: 1161/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019
Doplnenie: Správa č. 878/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Kronika I/o prieskume volebných
preferencií agentúry AKO/28. 2. 2019/Rádio Patria
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/5
NEVEREJNÉ:

20/ SK č.: 1406/SKL/2019 zo dňa 29. 7. 2019
Žiadosť o udelene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
21/ SK č.: 1548/SKL/2019 zo dňa 11. 9. 2019
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

číslo licencie: T/218, TD/208

22/ SK č.: 1530/SKL/2019 zo dňa 6. 9. 2019
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.

číslo licencie: T/99, TD/97

23/ SK č.: 1504/SKL/2019 zo dňa 30. 8. 2019
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.

číslo licencie : T/207, TD/94

24/ SK č.: 1611/SKL/2019 zo dňa 19. 9. 2019
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie : TD/3

25/ SK č.: 1610/SKL/2019 zo dňa 19. 9. 2019
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Radio ON s.r.o.

číslo licencie: R/99

26/ Rôzne

*****************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 767 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 19-17/1.700:
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
SK č.: 1150/SKL/2019 zo dňa 22. 5. 2019
Sťažnosť č. 777/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)

číslo licencie: TKR/213

ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice

Uznesenie č. 19-17/2.701:
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.
1150/SKL/2019 Správcovské bytové družstvo IV Košice
porušil
povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že poskytoval retransmisiu programovej služby Duna TV dňa 11. 4. 2019 bez súhlasu jej pôvodného
vysielateľa,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/768:
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. 11. 2019
Z: PLO

Úloha č. 19-17/769:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 10. 2019

Z: PLO

K bodu 3/
SK č.: 1215/SKL/2019 zo dňa 5. 6. 2019
Sťažnosť č. 815/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: TS, s.r.o.
číslo licencie: TKR/189
Uznesenie č. 19-17/3.702:
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.
1215/SKL/2019 TS, s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že poskytoval retransmisiu programových služieb CNN, M1, M2, ČT1 SD/HD a ČT2 SD/HD dňa
15. 5. 2019 bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič

za
za
za
neprítomný
za
za
za
za

Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/770:
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. 11. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-17/771:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19. 10. 2019
K bodu 4/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1425/SO/2019
(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 2. 8. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PLO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 19-17/4.703:
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 2. 8. 2019 v čase o cca 10:22 hod. program Policajti v akcii,
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu
uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/772:
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. 10. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-17/773:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 21. 10. 2019
K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1443/SO/2019
(na vysielanie programu Líbáš jako ďábel zo dňa 11. 8. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 19-17/5.704:
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 11. 8. 2019 v čase o
cca 11:29 hod. program Líbáš jako ďábel, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
proti
Fašiangová
proti
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/774:
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. 10. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-17/775:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 10. 2019
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1485/SO/2019
(na vysielanie programu Všetko čo mám rád zo dňa 23. 8 .2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 19-17/6.705:
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. 1485/SO/2019 smerujúcu
voči vysielaniu 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
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič

za
za
za
neprítomný
za
za
za
za

Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/776:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1501/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 8. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 19-17/7.706:
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. 1501/SO/2019
smerujúcu voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť v časti vysielania zo dňa
12. 8. 2019 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/777:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti.
T:21. 10. 2019

Z: PgO

Uznesenie č. 19-17/7.707:
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. 1501/SO/2019 smerujúcu
voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na
základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť v časti vysielania zo dňa 28. 8. 2019 podľa ustanovenia
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak

za
za
za
neprítomný
za
za
za

Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/778:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1408/SO/2019
(na vysielanie programu Bláznivý pohreb zo dňa 27.7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 19-17/8.708:
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 27. 7. 2019 v čase o
cca 12:33 hod. program Bláznivý pohreb, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
zdržala sa
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/779:
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. 10. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-17/780:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21. 10. 2019
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1398/SO/2019
(na vysielanie programu Regionálny týždenník zo dňa 23. 7. 2019)
Vysielateľ: KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec

Z: PgO

číslo licencie: TD/103

Uznesenie č. 19-17/9.709:
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 KABEL TELEKOM
s.r.o. vo veci možného porušenia
I.
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej
programovej služby TV LocAll odvysielal dňa 23. 7. 2019 v čase o cca 16:00:16 hod.,
16:47:11 hod., 17:34:20 hod., 18:17:39 hod. program Regionálny týždenník s príspevkom
Namiesto sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu; názory a
hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,
II.
§ 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV
LocAll odvysielal dňa 23. 7. 2019 v čase o cca 16:22:53 hod., 17:10:02 hod., 17:57:11
hod., 18:35:55 hod. program Otvorené štúdio, pričom sponzorský odkaz sponzorov
programu uviedol len na konci programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť
sponzora programu na začiatku a na konci programu,
III.
§ 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV LocAll
dňa 23. 7. 2019 o cca 16:00:16 hod., 16:47:11 hod., 17:34:20 hod., 18:17:39 hod.
odvysielal program Regionálny týždenník, v ktorom mohli byť umiestnené produkty,
pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať
verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci
programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/781:
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. 10. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-17/782:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 21. 10. 2019

Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1409/SO/2019
(na vysielanie programu Dovolenka na plný plyn zo dňa 27. a 28. 7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 19-17/10.710:
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. 1409/SO/2019 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
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/783:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019

Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1407/SO/2019
(na vysielanie programu Blbý a ešte blbší: Ako Harry stretol Lloyda zo dňa 28. 7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 19-17/11.711:
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. 1407/SO/2019 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
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/784:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1468/SO/2019
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 13. 8. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 19-17/12.712:
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. 1468/SO/2019
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
zdržala sa
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/785:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1411/SO/2019
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 28. 7. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 19-17/13.713:
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. 1411/SO/2019 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
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/786:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019

Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1410/SO/2019
(na vysielanie programu Zozn@mka zo dňa 27. a 28. 7. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16
Uznesenie č. 19-17/14.714:
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. 1410/SO/2019
smerujúcu voči programovým službám JOJ a JOJ PLUS vysielateľa MAC TV 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
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
zdržal sa
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/787:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1371/SO/2019
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 27. 5. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 19-17/15.715:
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. 1371/SO/2019
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby 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
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič
Rothmayerová

za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
za

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/788:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1432/SO/2019
(na vysielanie programu telenákup TOP SHOP zo dňa 4. 8. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/109

Uznesenie č. 19-17/16.716:
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. 1432/SO/2019
smerujúcu voči programovej službe WAU vysielateľa MAC TV 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
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/789:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 17/
Kontrolný monitoring
Správa č. 1064/M/2019
(monitorované dni: 4. 6. 2019)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/36

Uznesenie č. 19-17/17.717:
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g)
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)
po prerokovaní správy č. 1064/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000
Z. z. vysielania programovej služby TV ORAVIA, vysielateľa TV ORAVIA s.r.o., skonštatovala, že
v monitorovanom vysielaní zo dňa 4. 6. 2019 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta

za
za
za

Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/790:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 21. 10. 2019

Z: PgO

K bodu 18/
SK č.: 1152/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019
Doplnenie: Správa č. 879/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Noviny o 17:00/Nový prezident
a milosť/Noviny TV JOJ/O prezidentskej milosti/6. 3. 2019/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Uznesenie č. 19-17/18.718:
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. 1152/SKO/2019
vedené voči 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
zdržal sa
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
proti
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/791:
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: 21. 10. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-17/792:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21. 10. 2019
K bodu 19/
SK č.: 1161/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019

Z: PgO

Doplnenie: Správa č. 878/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Kronika I/o prieskume volebných
preferencií agentúry AKO/28. 2. 2019/Rádio Patria
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/5
Uznesenie č. 19-17/19.719:
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. 1161/SKO/2019
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, podľa § 30
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-17/793:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 22. 10. 2019
Z: PLO
NEVEREJNÉ:
K bodu 20/
SK č.: 1406/SKL/2019 zo dňa 29. 7. 2019
Žiadosť o udelene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
Uznesenie č. 19-17/20.720:
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. 1406/SKL/2019 zo dňa
29. 7 .2019, 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:
MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
Ševčenkova 34
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 MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
licenciu č. TD/219
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: ducktv plus
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 1406/SKL/2019-3 zo dňa 11. 9. 2019)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 10 %
Programy –min. 90 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1. politická publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 0 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0%
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 50 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 50 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 100 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, CD
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 100%
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: 100 %

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 výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B,
oddiel: Sro, zo dňa 23. 7. 2019,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, oddiel: Sro, zo dňa
23. 7. 2019
III.
Doložky:
Zahraničná doložka:
1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba:
a) členské štáty Európskej únie a zmluvné štáty Dohody o Európskom hospodárskom
priestore,
b) štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,
c) ostatné štáty okrem štátov podľa písmen a) a b);
2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: anglický jazyk
Doložka iného verejného prenosu:
1. KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C)
2. terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-H a jeho varianty)
3. digitálny prenos signálu v IPTV
4. digitálny prenos signálu v MVDS
5. digitálny prenos signálu v MMDS
6. satelitne v príslušnom štandarde digitálneho satelitného príjmu (DVB-S)
Úloha č. 19-17/794:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1406/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 9. 11. 2019
Z: PLO
K bodu 21/
SK č.: 1548/SKL/2019 zo dňa 11. 9. 2019
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
číslo licencie: T/218, TD/208
Uznesenie č. 19-17/21.721:
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. 1548/SKL/2019 zo dňa 11. 9. 2019 posúdila
doručené oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencie č. T/218 a licencie č. TD/208 účastníkom
konania (ďalej aj „ÚK“):
MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

Ševčenkova 34
851 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/218 na televízne vysielanie v Článku III. nasledovne:
Článok III. bod 1. sa mení a znie:
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej
v podaní č. 1548/SKL/2019-1 zo dňa 11. 9. 2019:
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 0 %
2. Programy: min. 100 %
b) Programové typy (100%)
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1) polit. 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 %“
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/208 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:
Článok I. bod 5. sa mení a znie:
„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej
v podaní č. 1548/SKL/2019-1 zo dňa 11. 9. 2019:
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 0 %
2. Programy: min. 100 %
b) Programové typy (100%)
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1) polit. 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 %“
Úloha č. 19-17/795:
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: 9. 11. 2019
Z: PLO
K bodu 22/
SK č.: 1530/SKL/2019 zo dňa 6. 9. 2019
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.

číslo licencie: T/99, TD/97

Uznesenie č. 19-17/22.722:
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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1530/SKL/2019 zo dňa 6. 9. 2019, posúdila oznámenie
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania
TV PEZINOK, s.r.o.
Holubyho 42
902 01 Pezinok
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona
č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie:
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/99 na vysielanie televíznej programovej služby TV PEZINOK nasledovne:
Článok III., bod 1. sa mení a znie:
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou podľa podania účastníka konania č. 1530/SKL/2019-1 z 6. 9. 2019:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 32,79 %
Programy –
min. 67,21 % (z toho preberaný program 0 %)
b) Programy (100%):
Spravodajstvo – 30,63 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 69,37 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0,0 %
Vzdelávacie programy – 0,0 %
Náboženské programy – 0,0 %
Detské programy – 0,0 %

Šport – 0,0 %“
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/97 na vysielanie televíznej programovej služby TV PEZINOK nasledovne:
Článok I., bod 5. sa mení a znie:
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou podľa podania účastníka konania č. 1530/SKL/2019-1 z 6. 9. 2019:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 32,79 %
Programy –
min. 67,21 % (z toho preberaný program 0 %)
b) Programy (100%):
Spravodajstvo – 30,63 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 69,37 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0,0 %
Vzdelávacie programy – 0,0 %
Náboženské programy – 0,0 %
Detské programy – 0,0 %
Šport – 0,0 %“
Úloha č. 19-17/796:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1530/SKL/2019 a zašle
ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 11. 11. 2019
Z: PLO
K bodu 23/
SK č.: 1504/SKL/2019 zo dňa 30. 8. 2019
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.

číslo licencie: T/207, TD/94

Uznesenie č. 19-17/23.723:
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. 1504/SKL/2019 zo dňa 30. 8. 2019 posúdila
doručené oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencie č. T/207 a licencie č. TD/94 účastníkom
konania (ďalej aj „ÚK“):
TV LUX s.r.o.
Prepoštská 5
811 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení
licenciu č. T/207 na televízne vysielanie v Článku III. nasledovne:
Článok III. bod 1. sa mení a znie:
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej
v podaní č. 1504/SKL/2019-2 zo dňa 25. 9. 2019:
a) Programová služba (100 %)
3. Doplnkové vysielanie: max. 20 %
4. Programy: min. 80 %
b) Programové typy (100%)
Spravodajstvo – 5,7 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 17,9 %
Dokumentárne programy – 11,9 %
Dramatické programy – 1,6 %
Zábavné programy – 0,3 %
Hudobné programy – 2,9 %
Vzdelávacie programy – 14,8 %
Náboženské programy – 40,7 %
Detské programy – 4,2 %
Šport – 0 %“
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/94 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:
Článok I. bod 5. sa mení a znie:
„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej
v podaní č. 1504/SKL/2019-2 zo dňa 25. 9. 2019:
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 %
2. Programy: min. 80 %
b) Programové typy (100%)
Spravodajstvo – 5,7 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 17,9 %
Dokumentárne programy – 11,9 %
Dramatické programy – 1,6 %
Zábavné programy – 0,3 %
Hudobné programy – 2,9 %
Vzdelávacie programy – 14,8 %
Náboženské programy – 40,7 %
Detské programy – 4,2 %
Šport – 0 %“
Úloha č. 19-17/797:
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: 9. 11. 2019
Z: PLO

K bodu 24/
SK č.: 1611/SKL/2019 zo dňa 19. 9. 2019
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/3

Uznesenie č. 19-17/24.724:
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
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č.
1611/SKL/2019 zo dňa 19. 9. 2019 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/3 účastníka konania:
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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 nasledovne:
Časť „Doložka doplnkových obsahových služieb“ sa mení a znie:
„1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe,
informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov a základné údaje
o vysielaných programoch.
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Platforma hybridného televízneho vysielania
(Hybrid Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania
a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho
obsahu, ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na
ňom byť obsahovo nezávislé.
3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Služba vysielaná súbežne s príslušnou televíznou
programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania
alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom otvorených alebo skrytých
titulkov, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich.
4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Jazyková mutácia
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Služba vysielaná súbežne s televíznou programovou
službou umožňujúca prístup koncového užívateľa k inému jazyku ako jazyku vysielania.
5. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Teletext
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Služba vysielaná súbežne s televíznou programovou
službou pomocou telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových
informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných

z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača do formy
štruktúrovaných textových informácií alebo obrazu.
6. a) názov doplnkovej obsahovej služby: DVB titulky
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Služba zameraná predovšetkým na dvojrozmerné
zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát, vysielaná súbežne s televíznou
programovou službou ako súčasť multiplexu.“
Časť „Zahraničná doložka“ sa mení a znie:
„a) teritórium: Česká republika
b) jazyk vysielania: slovenský
c) identifikácia doplnkových obsahových služieb: EPG, HbbTV, Multimodálny prístup, Jazyková
mutácia, Teletext, DVB titulky“
Časť „Doložka iného verejného prenosu“ sa mení a znie:
„1.a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych
a skupinových príjemcov)
b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG, HbbTV, Multimodálny prístup, Jazyková
mutácia, Teletext, DVB titulky
2.a) spôsob verejného prenosu: šírenie programovej služby prostredníctvom internetu simultánne
s vysielaním programovej služby (simulcasting)
b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: Multimodálny prístup, Jazyková mutácia“
Úloha č. 19-17/798:
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: 9. 11. 2019
Z: PLO
K bodu 25/
SK č.: 1610/SKL/2019 zo dňa 19. 9. 2019
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Radio ON s.r.o.

číslo licencie: R/99

Uznesenie č. 19-17/25.725:
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. 1610/SKL/2019 zo dňa 19. 9. 2019 posúdila
oznámenie o zmene licencie č. R/99 účastníka konania
Radio ON s.r.o.
Farského 8
851 01 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 č. R/99 nasledovne:
sídlo spoločnosti sa mení a znie:
„Radio ON s.r.o.
Farského 8
851 01 Bratislava“
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 23. 9. 2019, spisová značka: RPO-214751/2019, Id
v zdrojovom registri: 284340, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo
Sro/42748/B,
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
23. 9. 2019, spisová značka: RPO-214751/2019, Id v zdrojovom registri: 284340, registračný
úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/42748/B.“
Úloha č. 19-17/799:
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.
T: 9. 11. 2019
Z: PLO
26/ Rôzne
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2019
Uznesenie č. 19-17/26.726:
Rada berie na vedomie predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
2/ Návrh termínov zasadnutí Rady na 1. polrok 2020
Uznesenie č. 19-17/26.727:
Rada schvaľuje návrh termínov na prvý polrok 2020:
15. 1. 2020
29. 1. 2020
12. 2. 2020
26. 2. 2020
11. 3. 2020
25. 3. 2020

8. 4. 2020
22. 4. 2020
6. 5. 2020
20. 5. 2020
3. 6. 2020
17. 6. 2020
1. 7. 2020
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
3/ Schválenie zahraničných pracovných ciest:
Uznesenie č. 19-17/26.728:
Rada schvaľuje predloženú služobnú cestu:
Dátum: 20. - 21. 10. 2019
Miesto rokovania: São Miguel (Portugalsko)
Podujatie: Stretnutie Svetovej zdravotníkcej organizácie (WHO) na tému obmedzovania digitálneho
marketingu nezdravých potravín deťom a stretnutie krajín v rámci pilotného projektu WHO „CLICK“
na monitorovanie reklamy online
Účastníci: Michal Hradický (náklady plne hradené WHO)
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
neprítomný
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
V Bratislave dňa 9. 10. 2019
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

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

