
Zápisnica č. 01/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 1. 2017 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 904/SKI/2016 zo dňa 22. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: WINTER média, a.s.                       číslo licencie: R/108 
 
3/ SK č.: 1/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.             číslo licencie: R/91 
 
4/ SK č.: 2/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.                       číslo licencie: R/110 
 
5/ SK č.: 3/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 786/SO/2016      
(na vysielanie programu Hry o život: Skúška ohňom zo dňa 6. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 788/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 8. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 778/SO/2016     
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 23. a 29. 10. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 821/SO/2016     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 22. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/109 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 796/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                       číslo licencie: TD/1 
 

 1 



11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 742/SO/2016     
(na vysielanie zo dňa 15. 10. 2016)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                                číslo licencie: T/190, TD/33 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 731/SO/2016     
(na vysielanie Rádia Vlna zo dňa 12. 10. 2016)  
Vysielateľ: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                    číslo licencie: R/117 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 791/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 9. 2016 – 4. 10. 2016)  

                          Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 789/SO/2016      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 24. 9. 2016 – 4. 10. 2016)  
Vysielateľ:   MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
15/ SK č.: 772/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 664/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Žurnál/Obul sa do populistov/6. 9. 2016/ 
TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                       číslo licencie: TD/14 
 
16/ SK č.: 811/SKO/2016 zo dňa 8. 11. 2016 
Doplnenie: Správa č. 723/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba: Like IT/Hudobné klipy/Infotext/  
5. 9. 2016/TV ORAVIA 
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.                      číslo licencie: TD/36 
 
17/ SK č.: 711/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/RÁDIO KISS 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                  číslo licencie: R/126 
 
18/ SK č.: 712/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Šláger Rádio 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                    číslo licencie: R/89 
  
19/ SK č.: 675/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 541/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zamenení /2.7.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
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20/ SK č.: 769/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 652/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z. 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Návštevníci/10.9.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV   s.r.o.           číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
21/ SK č.: 771/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 657/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Šport/Clavin Platinum/13.9.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV   s.r.o.           číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
22/ SK č.: 872/SKL/2016 zo dňa 9. 12. 2016 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: OTS  s.r.o., Čadca       
 
23/ SK č.: 911/SKL/2016 zo dňa 29. 12. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: SURANY.NET s.r.o.                   číslo licencie: TD/179 
 
24/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby tv.webnoviny.sk 
Poskytovateľ: iSITA s.r.o. 
Stanovisko č. 841/AMS/2016 
 
25/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod. 772/SKO/2016 C.E.N. s.r.o. 
 

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

 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 0 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-01/1.001: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 

 3 



Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 904/SKI/2016 zo dňa 22. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: WINTER média, a.s.                       číslo licencie: R/108 
 
Uznesenie č. 17-01/2.002: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 22. 12. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 904/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, WINTER média, a.s. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/001: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.             číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 17-01/3.003: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 28. 12. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 1/SKI/2017 vedeného s účastníkom konania, RADIO ONE, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
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Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/002: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 2/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.                       číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 17-01/4.004: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 2/SKI/2017, 
RADIO ROCK, s. r. o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Radio One Retro 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  zdržal sa 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/003: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 3/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106 
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Uznesenie č. 17-01/5.005: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 3/SKI/2017, 
RADIO ONE ROCK, s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Radio One Rock 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  zdržal sa 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/004: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 10. 2. 2017                 Z: PLO 

 
Uznesenie č. 17-01/5.005-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 28. 12. 2016 
posudzovanú v rámci správneho konania č. 3/SKI/2017 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 
28b ods. 1 vedeného s účastníkom konania, RADIO ONE ROCK, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  zdržal sa 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-01/005: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 786/SO/2016      
(na vysielanie programu Hry o život: Skúška ohňom zo dňa 6. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-01/6.006: 
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. 786/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-01/6.007: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 6. 11. 2016 v čase od 12:00:00 hod. do 12:59:59 hod. mohlo dôjsť 
k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   proti 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/007: 
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: 24. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 788/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 8. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-01/7.008: 
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. 788/SO/2016 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 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 778/SO/2016     
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 23. a 29. 10. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-01/8.009: 
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. 778/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
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Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/009: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-01/8.010: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia 
1. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ odvysielal 

dňa 23. 10. 2016 
− o cca 20:38:01 hod. sponzorovaný program Česko Slovensko má talent, 
− o cca 22:10:15 hod. sponzorovaný program Neuveriteľné svetové talenty, 

pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci 
programu; 

2. § 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 na programovej službe JOJ dňa 23. 10. 2016 o cca 20:38:01 hod. a dňa 
29. 10. 2016 o cca 15:58:40 hod. odvysielal program Česko Slovensko má talent, v ktorom došlo 
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania 
produktov označením na konci programu. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/010: 
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: 3. 1. 2017                    Z: PLO  
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K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 821/SO/2016     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 22. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 17-01/9.011: 
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 dňa 22.11.2016 
v čase cca o 5:58 hod odvysielal na televíznej programovej službe WAU program Aféry, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/011: 
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: 24. 1. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-01/012: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 1. 2017  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-01/9.012: 
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 § 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 WAU dňa 
22.11.2016 v čase cca o 5:58 hod odvysielal program Aféry, v ktorom došlo k umiestňovaniu 
produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov 
označením na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
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Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/013: 
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: 24. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 796/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-01/10.013: 
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. 796/SO/2016 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 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   zdržal sa 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/014: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 742/SO/2016     
(na vysielanie zo dňa 15. 10. 2016)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                                číslo licencie: T/190, TD/33 
    
Uznesenie č. 17-01/11.014: 
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 
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, 
s.r.o. vo veci možného porušenia 

1. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2016 v čase od cca 
05:52 hod. do cca 06:55 hod. v rámci programovej služby RING TV odvysielal komunikát 
Sexi show, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť 
zložky programovej služby pre maloletých a zabezpečiť jej časové zaradenie v súlade 
s podmienkami ustanovenými Jednotným systémom označovania, 

2. § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2016 v čase od cca 
05:52 hod. do cca 06:55 hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., v rámci programovej 
služby RING TV odvysielal komunikát Sexi show, v rámci ktorého mohlo dôjsť 
k odvysielaniu telenákupu na erotické audiotextové služby, 

3. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby RING TV zo dňa 15. 10. 2016 
v čase od 03:00 hod. do 07:00 hod. v zodpovedajúcej kvalite.  

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/015: 
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: 24. 1. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-01/016: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania. 
T: 20. 1. 2017      Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-01/11.015: 
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. 742/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby RING TV vysielateľa INTERACTIV.ME, s.r.o. 
a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia  
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/017: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 20. 1. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 731/SO/2016     
(na vysielanie Rádia Vlna zo dňa 12. 10. 2016)  
Vysielateľ: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                    číslo licencie: R/117 
 
Uznesenie č. 17-01/12.016: 
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. 731/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna vysielateľa CORPORATE LEGAL, 
s. r. o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/018: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-01/12.017: 
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 CORPORATE 
LEGAL, s. r. o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
na rozhlasovej programovej službe Rádio Vlna odvysielal dňa 12. 10. 2016 

- v čase o cca 16:02:37 hod., 17:02:25 hod., 18:02:25 hod., 19:02:58 hod. a 20:02:50 hod. pred 
programom Dopravný servis komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť hej.sk, 
ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- v čase o cca 16:29:16 hod. a 16:29:46 hod., 17:35:29 hod. a 17:35:56 hod., 18:34:22 hod. 
a 18:34:54 hod. pred a po programe Počasie komunikát označujúci sponzora programu 
odkazom na jeho produkt vitamíny Webber Naturals, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/019: 
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: 24. 1. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-01/020: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 791/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 9. 2016 – 4. 10. 2016)  

                          Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-01/13.018: 
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. 791/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania programu Televízne noviny z dní 
24. 9. 2016 až 4. 10. 2016 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                             Z: PgO 
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Uznesenie č. 17-01/13.019: 
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. 791/SO/2016 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v častiach týkajúcich sa vysielania programu 
Televízne noviny zo dňa 10. 9. 2016 až 23. 9. 2016 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/022: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 789/SO/2016      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 24. 9. 2016 – 4. 10. 2016)  
Vysielateľ:   MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-01/14.020: 
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. 789/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/023: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2017                                           Z: PgO 
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K bodu 15/ 
SK č.: 772/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 664/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Žurnál/Obul sa do populistov/6. 9. 2016/ 
TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 17-01/15.021: 
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. 772/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania C.E.N. s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   proti 
Kolenič  zdržal sa 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/024: 
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: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-01/025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 1. 2016                                                 Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 811/SKO/2016 zo dňa 8. 11. 2016 
Doplnenie: Správa č. 723/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba: Like IT/Hudobné klipy/Infotext/  
5. 9. 2016/TV ORAVIA 
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.                      číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 17-01/16.022: 
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. 811/SKO/2016 
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vedené voči spoločnosti TV ORAVIA s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/026: 
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: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 711/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/RÁDIO KISS 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                  číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-01/17.023: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 711/SKO/2016 RÁDIO KISS s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o 
odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO KISS obsahujúcu vyhodnotenie 
podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace apríl až jún 2016, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
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Mistrík  za 
Pék  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 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/027: 
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: 10. 2. 2017                                                                                                         Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 712/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Šláger Rádio 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                    číslo licencie: R/89 
 
 
Uznesenie č. 17-01/18.024: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 712/SKO/2016 Marián Dokupil - Doko Media 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o 
odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Šláger Rádio obsahujúcu vyhodnotenie 
podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace apríl až jún 2016, 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  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 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/028: 
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: 10. 2. 2017                                                                                                         Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 675/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 541/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zamenení /2.7.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-01/19.025: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
675/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
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tým, 
 

že dňa 2.7.2016 v čase o cca 20:33 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal 
program Zamenení, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium  vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie 
a kritérium sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú 
prezentované ako forma zábavy, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5.000,- slovom päťtisíc euro.  
 
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, VSXXX/17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/029: 
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: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-01/038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 1. 2017                                Z: PgO 
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K bodu 20/ 
SK č.: 769/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 652/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z. 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Návštevníci/10.9.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV   s.r.o.           číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-01/20.026: 
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.  
769/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým,  

 
že dňa 10. 9. 2016 v čase o cca 14:52 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ upútavku 
na program Návštevníci, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pri ktorej nezabezpečil, 
aby bola vysielaná reklama slušná, 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 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***17, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
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Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/030: 
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: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-01/031: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 1. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 771/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 657/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Šport/Clavin Platinum/13.9.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-01/21.027: 
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.  
771/SKO/2016 MAC TV s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v  § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 13. 9. 2016 o cca 20:24:28 hod. odvysielal program 
Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom 
porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na 
začiatku a na konci tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  proti 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,-€, slovom dvetisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***17,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  proti 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/032: 
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: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 872/SKL/2016 zo dňa 9. 12. 2016 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: OTS  s.r.o., Čadca 
 
Uznesenie č. 17-01/22.028: 
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. 872/SKL/2016  zo dňa  9.12.2016, 
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 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
OTS, s.r.o. 
Štúrova 1706    
022 01 Čadca  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

 Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
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 u d e ľ u j e  
 
spoločnosti  OTS, s.r.o., Čadca     

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 8 2  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: Infokanál 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 4985/2016/P zo dňa 9.12.2016: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 100% 
Programy - min. 0% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 0%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času 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: CD v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, mov qt, 
divx, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa  ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
nevzťahuje sa 

 
II. 
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„Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 
7.10.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 10462/L, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
62165/2016/L 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 7.10.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 
10462/L, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-62165/2016/L. 

 
III. 

 
Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, MMDS, MVDS 
            KDS – analógový prenos 
 
Úloha č. 17-01/033: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 872/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti OTS,  s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 911/SKL/2016 zo dňa 29. 12. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: SURANY.NET s.r.o.                   číslo licencie: TD/179 
 
Uznesenie č. 17-01/23.029: 
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. 911/SKL/2016 zo dňa 29.12.2016 posúdila 
žiadosť  o zmenu licencie č. TD/179 účastníka konania: 
 
SURANY.NET s.r.o.    
Poznanova 24 
942 01 Šurany  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

licenciu č. TD/179 v článku I. nasledovne: 
Článok I. sa v bode 2., v časti   Názov programovej služby mení a znie: „Šuriansky spravodaj“  
 
Úloha č. 17-01/034: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 911/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. ŠURANY.NET s.r.o. 
T: 10. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby tv.webnoviny.sk 
Poskytovateľ: iSITA s.r.o. 
Stanovisko č. 841/AMS/2016 
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Uznesenie č. 17-01/24.030: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa iSITA s. r. o. doručené dňa 20. 10. 2016 
a doplnené dňa 24. 10. 2016 o prevádzkovaní služby tv.webnoviny.sk prevádzkovanej na internetovej 
stránke www.tv.webnoviny.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., 
nakoľko spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 17-01/035: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť iSITA s. r. o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 
20. 10. 2016 a zaevidovaného pod. č. 4232/2016/P a doplneného dňa 24. 10. 2016 listom 
zaevidovaným pod č. 4268/2016/P. 
T: 20. 1. 2017                                Z: PgO 
 
25/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RL/38/2016 
 
Uznesenie č. 17-01/25.031: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RL/40/2016 
 
Uznesenie č. 17-01/25.032: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Návrh legislatívnych zmien v súvislosti s mediálnou komerčnou komunikáciou týkajúcou 
sa určitých kategórií výživových doplnkov   
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Uznesenie č. 17-01/25.033: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/036: 
Kancelária Rady doručí materiál Ministerstvu kultúry SR.  
T: 24. 1. 2017                   Z: PLO 
 
 
4/ Valorizácia platu riaditeľa Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 17-01/25.034: 
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje valorizáciu tarifného platu 
riaditeľa Kancelárie o 4 % s účinnosťou od 1. 1. 2017. Zároveň Rada schvaľuje i prepočet príplatku za 
riadenie podľa stupnice platových taríf platnej od 1. 1. 2017. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-01/037: 
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie  Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: ihneď                   Z: ÚRK 
 
  
5/ Zahraničná služobná cesta 
 
Uznesenie č. 17-01/25.035: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu  

- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. a pracovníka Kancelárie Martina Dorociaka 
na zasadnutie vedenia ERGA, ktoré sa uskutoční dňa 17. 1. 2017 v Bruseli, Belgicko,  

- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. a pracovníka Kancelárie Martina Dorociaka 
na zasadnutie skupiny ERGA - Ochrana maloletých, ktoré sa uskutoční dňa 18. 1. 2017 
v Bruseli, Belgicko,  
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- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na stretnutie so zástupcami združenia ICT 
coalition, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2017 v Bruseli, Belgicko,  

- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na zasadnutie skupiny AUDIO, ktoré sa 
uskutoční dňa 20. 1. 2017 v Bruseli, Belgicko. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 1. 2017 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                                

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mrg. Ľubomír Kmec 
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