
Zápisnica č. 03/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 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: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 885/SO/2016      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 20. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 860/SO/2016      
(na vysielanie programu ...a rána sú tu tiché zo dňa 4. 12. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 804/SO/2016      
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 12. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 855/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 29. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 817/SO/2016      
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka NY zo dňa 21. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219;TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 869/SO/2016      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 4.12.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 831/SO/2019      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 21. 11. 2016)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                  číslo licencie: TD/14  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 808/SO/2016      
(na vysielanie programu Dobré ráno Slovensko – Prehľad tlače zo dňa 15. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 861/SO/2016      
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 5. 12. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 795/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 3. 11. 2016)  
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.   číslo licencie: TD/100 
 
12/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
13/ SK č.: 843/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: nezačatie vysielania programovej služby do 360 dní po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie/ DANCE FM 
ÚK: AT MEDIA Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/129 
 
14/ SK č.: 819/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 719/SO/2014, 686/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Veľké noviny/ 19. 9. 2014 v čase od 19:30 hod. a 
19:55 hod. do 23:59 hod., 20. 9. 2014 od 00:00 hod. do 00:05 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
15/ SK č.: 773/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 634/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rytmus – Sídliskový sen/29.8.2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
16/ SK č.: 707/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 564/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fetiše televízie/8.7.2016/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
17/ SK č.: 770/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 665/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Trabantom z Austrálie do Ázie/14.9.2016/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
18/ SK č.: 670/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 491/SO/2016 – 505/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Dnes večer uvidíte/23.5.-31.5.2016, 1.6.-
6.6.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ SK č.: 706/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 620/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Dobre vedieť!/18.8.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 52/SKL/2017 zo dňa 10. 1. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.        
 
21/ SK č.: 910/SKL/2016 zo dňa 27. 12. 2016 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      číslo licencie: R/119, RD/16 
 
22/ SK č.: 24/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/110  
 
23/ SK č.: 859/SKL/2016 zo dňa 2. 12. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/110 
 
24/ SK č.: 824/SKL/2016 zo dňa 24. 11. 2016  
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
25/ SK č.: 85/SKL/2017 zo dňa 13. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: T/201 
 
26/ SK č.: 63/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ISPER,  s.r.o.      číslo licencie: TD/166 
 
27/ SK č.: 62/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/291 
 
28/ SK č.: 88/SKL/2017 zo dňa 17. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice    číslo registrácie: TKR/213 
 
29/ SK č.: 57/SKL/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: e-Net, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/346 
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30/ SK č.: 72/SKL/2017 zo dňa 13. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce      číslo registrácie: TKR/232 
 
31/ SK č.: 109/SKL/2017 zo dňa 20. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom     číslo registrácie: TKR/134 
 
32/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod. 859/SKL/2016 RADIO ROCK, s.r.o. 
10:20 hod. 824/SKL/2016  RADIO ONE ROCK, s.r.o. 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 81 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-03/1.068: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 885/SO/2016      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 20. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 17-03/2.069: 
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. 885/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 
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Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/082: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2017                                           Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 860/SO/2016      
(na vysielanie programu ...a rána sú tu tiché zo dňa 4. 12. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 17-03/3.070: 
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. 860/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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/083: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 804/SO/2016      
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 12. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-03/4.071: 
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. 804/SO/2016 smerujúcu 
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voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/084: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 2. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-03/4.071-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia 

1. § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej 
služby Rádio Slovensko odvysielal dňa 12. 11. 2016 o cca 11:05 hod. program Pálenica 
Borisa Filana, ktorý vzhľadom na svoj obsah a spôsob spracovania mohol otvorene alebo 
skrytou formou propagovať alkoholizmus; 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

2. § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Rádio 
Slovensko v programe Pálenica Borisa Filana zo dňa 12. 11. 2016 odvysielaného o cca 11:05 
hod. odvysielal informácie týkajúce sa produktov spoločností Edradour Distillery a Irish 
Distillers Limited, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie 
podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/085: 
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: 21. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-03/086: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 855/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 29. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-03/5.072: 
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. 855/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/087: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 817/SO/2016      
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka NY zo dňa 21. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219;TD/16 
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Uznesenie č. 17-03/6.073: 
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 21.11.2016 
v čase cca o 18:11:39 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS program C.S.I.: 
Kriminálka New York 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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/088: 
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: 21. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-03/089: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 869/SO/2016      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 4.12.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 17-03/7.074: 
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. 869/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. 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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/090: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2017                                           Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 831/SO/2016      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 21. 11. 2016)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                  číslo licencie: TD/14  
 
Uznesenie č. 17-03/8.075: 
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. 831/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. 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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/091: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 808/SO/2016      
(na vysielanie programu Dobré ráno Slovensko – Prehľad tlače zo dňa 15. 11. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-03/9.076: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 11. 2016 v čase o cca 08:00 hod. odvysielal na 
rozhlasovej  programovej službe Rádio Slovensko program Dobré ráno Slovensko, v rámci ktorého 
odvysielal rubriku s názvom Prehľad tlače, v ktorej mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  proti 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Kolenič  proti 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/092: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 861/SO/2016      
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 5. 12. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 17-03/10.077: 
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 5. 12. 2016 v čase o cca 09:50 hod. 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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/093: 
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: 21. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-03/094: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2017                    Z: PgO 
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K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 795/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 3. 11. 2016)  
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.   číslo licencie: TD/100 
    
Uznesenie č. 17-03/11.078: 
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 Bardejovská 
televízna spoločnosť s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 3. 11. 2016 v čase o cca 18:24:44 hod., 19:51:12 hod., 21:21:30 hod. a 
22:51:47 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Bardejovská televízia BTV program Zákon 
o odpadoch v podmienkach samosprávy, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií 
a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/095: 
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: 21. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-03/096: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2016 
Vysielatelia:  Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 17-03/12.079: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za  
4. štvrťrok 2016. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 843/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: nezačatie vysielania programovej služby do 360 dní po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie/ DANCE FM 
ÚK: AT MEDIA Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/129 
 
Uznesenie č. 17-03/13.080: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 843/SKO/2016 vedené voči 
spoločnosti AT MEDIA Slovakia, s. r. o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z., v súvislosti s možným nezačatím vysielania programovej služby DANCE FM do 360 
dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie 
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
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. 17-03/097: 
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: 21. 2. 2017                                                                                                                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-03/13.081: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku licencie 
na rozhlasové  vysielanie č. R/129 držiteľa licencie AT MEDIA Slovakia, s. r. o., keďže ku  dňu  
3. 8. 2016 podľa ustanovenia § 53 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z., licencia zanikla uplynutím 360 
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak osoba, ktorej bola licencia 
udelená, nezačala vysielať. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/098: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi 
spoločnosti AT MEDIA Slovakia, s. r. o., zánik licencie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
T: 17. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 819/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 719/SO/2014, 686/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Veľké noviny/ 19. 9. 2014 v čase od 19:30 hod. a 
19:55 hod. do 23:59 hod., 20. 9. 2014 od 00:00 hod. do 00:05 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 17-03/14.082: 
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. 
819/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Veľké noviny odvysielaného na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 9. 2014 o cca 19:30 hod. a záznam vysielania televíznej 
programovej služby JOJ zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 hod. do 23:59 hod. a dňa 20. 9. 2014 
v čase od 00:00 hod. do 00:05 hod. do 15 dní od doručenia žiadostí Rady o poskytnutie týchto 
záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 2 písm. a) 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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/099: 
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: 12. 6. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 773/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 634/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rytmus – Sídliskový sen/29.8.2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 17-03/15.083: 
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. 
773/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. 
 

tým, že dňa 29. 8. 2016 v čase o cca 20:17 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO 
program Rytmus – Sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a 
ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO „vulgárne 
vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre vekovú skupinu 
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maloletých 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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc 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 zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/100: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 3. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-03/101: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 707/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 564/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fetiše televízie/8.7.2016/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 17-03/16.084: 
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.  
707/SKO/2016 RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 8.7.2016 v čase o cca 21:32:47 hod. v rámci programovej služby Jednotka odvysielal 
program Fetiše televízie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) JSO 
sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, 
a podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 
Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
   
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, 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 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri 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 zdržala sa 
Holan   za 
Kolenič  proti 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
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Rothmayerová  zdržala sa 
Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/102: 
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: 7. 3. 2017                               Z: PLO 
 
Úloha č. 17-03/103: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 17. 2. 2017                                            Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 770/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 665/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Trabantom z Austrálie do Ázie/14.9.2016/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 17-03/17.085: 
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.  770/SKO/2016 RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 14.9.2016 v čase o cca 19:44 hod. odvysielal v rámci programovej služby Dvojka program 
Trabantom z Austrálie do Ázie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia 1 ods. 1 písm. b) JSO  
vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá a § 1 ods. 2 písm. g)  JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré 
vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo 
zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 
možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, 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. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 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 zdržala sa 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/105: 
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: 7. 3. 2017                               Z: PLO 
 
Úloha č. 17-03/106: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 17. 2. 2017                                            Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 670/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 491/SO/2016 – 505/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Dnes večer uvidíte/23.5.-31.5.2016, 1.6.-
6.6.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-03/18.086: 
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. 
670/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
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že vo vysielaní v komunikátoch Dnes večer uvidíte, ktoré boli odvysielané na programovej službe TV 
MARKÍZA dňa 23. 5. 2016 o cca 20:09 hod., dňa 24. 5. 2016 o cca 20:13 hod., dňa 25. 5. 2016 o cca 
20:10 hod., dňa 26. 5. 2016 o cca 20:13 hod., dňa 27. 5. 2016 o cca 20:12 hod., dňa 28. 5. 2016 o cca 
20:10 hod., dňa 29. 5. 2016 o cca 20:12 hod., dňa 30. 5. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 31. 5. 2016 o cca 
20:13 hod., dňa 1. 6. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 2. 6. 2016 o cca 20:14 hod., dňa 3. 6. 2016 o cca 
20:13 hod., dňa 4. 6. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 5. 6. 2016 o cca 20:11 hod. a dňa 6. 6. 2016 o cca 
20:12 hod., a ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
a tým reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., účinkovali moderátori spravodajských 
programov Televízne noviny a Športové noviny vysielaných na programovej službe TV MARKÍZA, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/107: 
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: 10. 3. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 706/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 620/SO/2016)  
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(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Dobre vedieť!/18.8.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-03/19.087: 
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. 706/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že program Dobre vedieť! odvysielaný na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 
18. 8. 2016 o cca 20:35 hod. v trvaní cca 62 minút a 14 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil zaradením reklamy trikrát a zároveň časový úsek od cca 21:05:01 hod. do 21:35:00 hod. tohto 
programu, ktorý zodpovedá druhému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného 
programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 21:11:57 hod. a o cca 21:24:15 hod. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
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 6 000 €, slovom šesťtisíc 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 za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
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Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-03/108: 
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: 10. 3. 2017                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 52/SKL/2017 zo dňa 10. 1. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 17-03/20.088: 
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. 52/SKL/2017 začatom 
dňa 10.1.2017, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania:  
 
Best FM Media spol. s r.o. 
Strojnícka 31 
821 05 Bratislava 
 

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 :  
 

I. Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  
 

spoločnosti Best FM Media spol. s r.o., Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

l i c e n c i u  č .  R D / 2 3  
 

na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

 „1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DAB 

      2.   Názov programovej služby: Rádio Best FM 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. denne/7 dní v týždni 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č.  52/SKL/2017-1 zo dňa 10.1.2017):  
a) Spravodajstvo: min. 1,0 % 
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b) Publicistika:  
1. Politická publicistika: 0 % 
2. Ostatná publicistika:  1,18 %              
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Detské programy: 0 %              
2. Náboženské programy: 0 %           
3. Literárno-dramatické programy: 0 %          
4. Zábavné  programy:  0 %              
5. Hudobné programy:  18,45 % 
d) Ostatný program 79,37 %           
 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme:  min. 1 % 

 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby:  CD 
 

II. 
 
1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., zo 
dňa 10.1.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 700/B.  

 
2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 10.1.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 700/B.  
  

III. 
 

Doložka doplnkových obsahových služieb: - 
 

Doložka iného verejného prenosu: - 
 
Úloha č. 17-03/109: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 52/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi  konania, spol. Best FM Media spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 3. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 910/SKL/2016 zo dňa 27. 12. 2016 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      číslo licencie: R/119, RD/16 
 
Uznesenie č. 17-03/21.089: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 910/SKL/2016 zo dňa 27.12.2016, posúdila doručené  oznámenie o zmene 
licencie  č. R/119 a č. RD/16, účastníka konania – spoločnosti: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní programovej služby a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
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rozhodnutie:  
 
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.   

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/119 v čl. III. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa 27.12.2016 a dňa 13.1.2017: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
65,36 %. 

3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 3,18%“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/16  v čl. I., bod 5 - 6. takto: 
„5. „1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej 
skladby zo dňa 27.12.2016 a dňa 13.1.2017: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Podiel vysielacieho času 
(bežný mesiac) 

vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 65,36 %. 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 3,18%“ 
 
Úloha č. 17-03/110: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 910/SKL/2016  a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
T: 7. 3. 2017                    Z: PLO 
 

1.1 Spravodajstvo 10,68 % 
1.2 Publicistika  
             1.2.1 Politická publicistika 0 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 27,85 % 
1.2 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 2,27 %  
 1.3.2 Náboženské programy 19,38 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 5,18 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 11,07 % 
Ostatný program 23,57 % 

1.3 Spravodajstvo 10,68 % 
1.2 Publicistika  
             1.2.1 Politická publicistika 0 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 27,85 % 
1.4 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 2,27 %  
 1.3.2 Náboženské programy 19,38 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 5,18 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 11,07 % 
Ostatný program 23,57 % 
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K bodu 22/ 
SK č.: 24/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/110  
 
Uznesenie č. 17-03/22.090: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 24/SKL/2017 zo dňa 5.1.2.2017, posúdila doručené 
oznámenie o zmene  licencie č. R/110 na rozhlasové vysielanie, účastníka konania: 
 
RADIO ROCK, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

zamieta 
oznámenie účastníka konania  zo dňa 5.1.2017 o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie 
licencie č. R/110   

a 
určuje termín na nápravu  

 
spočívajúcu vo vysielaní v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí Rady č. R/110/2010, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  2.7. 2010 do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 

 
Podľa § 51 ods. 3 druhá veta zákona č. 308/2000 Z. z. : „Ak vysielateľ neuskutoční nápravu, rada 
licenciu odníme; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté,“ 
 
Úloha č. 17-03/111: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní 24/SKL/2017 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.  
T: 7. 3. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 859/SKL/2016 zo dňa 2. 12. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 17-03/23.091: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 859/SKL/2016 zo dňa 2.12.2016, posúdila žiadosť 
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/110, účastníka konania: 
 
RADIO ROCK, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 
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a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/110 do 2.7. 2026 
 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
                                                                                        

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/110/2010 zo dňa 25.5.2010 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

 
1. Názov programovej služby: Radio One Retro 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť 

licencie končí dňom 2.7.2026 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom terestriálnych 

frekvencií) 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie:  

 94,7 MHz Banská Bystrica 
 94,7 MHz Topoľčany  
 95,8 MHz Žiar nad Hronom  
 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
 98,5 MHz Brezno  
 92,4 MHz Ružomberok 

 
II. 

 
Právne skutočnosti  spoločnosti:  

(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Nitra, vložka 
číslo: 28991/N, oddiel: Sro, zo dňa 4.1..2017, zoznam výpisov č.: el-226/2017/N 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 28991/N, oddiel: Sro, zo dňa 
4.1..2017, zoznam výpisov č.: el-226/2017/N 

 
III.  

 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
5.1.2017 (24/SKL/2017-1): 
a) Spravodajstvo – 2,08% 
b) Publicistika:  

1. polit. publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika – 0 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 50% 
1.detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0 % 
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3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy –50,0% 

d) Ostatný program –  47,92% 
 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

2,08% 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených 

vo frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a 
poštových služieb, ktoré sú  súčasťou tohto rozhodnutia:  

 
2.1.  Frekvencia:         92,4 MHz Ružomberok  
 Lokalita:                         Ružomberok 
 Frekvenčný list:              9004/OSFS/2015  
 
2.2.  Frekvencia:         94,7 MHz  Banská Bystrica  
 Lokalita:                         Banská Bystrica - mesto 
 Frekvenčný list:             5236/10/2009 
 
2.3.  Frekvencia:         94,7 MHz  Topoľčany  
 Lokalita:                         Topoľčany - mesto 
 Frekvenčný list:              5247/10/2009 
 
2.4.  Frekvencia:         95,8 MHz Žiar nad Hronom  
 Lokalita:                         Šibeničný vrch 
 Frekvenčný list:             1699/OSFS/2014 
 
2.5.  Frekvencia:         95,9 MHz Liptovský Mikuláš  
 Lokalita:                         Liptovský Mikuláš 
 Frekvenčný list:              1574/OSFS/2014 
 
2.6.  Frekvencia:         98,5 MHz Brezno  
 Lokalita:                         Brezno 
 Frekvenčný list:              9001/OSFS/2015 
 

V. 
 

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

 
Úloha č. 17-03/112: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní 859/SKL/2016 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 7. 3. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 824/SKL/2016 zo dňa 24. 11. 2016  
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 17-03/24.092: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 824/SKL/2016 zo dňa 24.11.2016, posúdila žiadosť 
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106, účastníka konania: 
 
RADIO ONE ROCK, s.r.o. 
Mostná 3 
949 01 Nitra 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106 do 25.6. 2026 
 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
                                                                                        

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/106/2008 zo dňa 18.11.2008, udelenej ku dňu 25.6.2010 
v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

 
7. Názov programovej služby: Radio One Rock 
8. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť 

licencie končí dňom 25.6.2026 
9. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
10. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom terestriálnych 

frekvencií ) 
11. Jazyk vysielania: slovenský 
6.   Pridelené frekvencie: 

88,9 MHz Liptovský Mikuláš  
90,8 MHz Žilina 
91,3 MHz Banská Bystrica 
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91,8 MHz Trenčín 
93,4 MHz Trnava 
96,4 MHz Partizánske 
97,4 MHz Topoľčany 
98,1 MHz Zvolen 
102,1 MHz Považská Bystrica 
104,5 MHz Prievidza 
105,4 MHz Nitra 
107,2 MHz Martin  

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
(3) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Nitra, vložka 
číslo: 35149/N, oddiel: Sro, zo dňa 4.1.2017, zoznam výpisov č.: el-226/2017/N 

(4) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 35149/N, oddiel: Sro, zo dňa 
4.1..2017, zoznam výpisov č.: el-226/2017/N 

 
III.  

 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby 
vysielania: 
a) Spravodajstvo – 0,20% 
b) Publicistika:  

1. polit. publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika – 0 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy –0% 

d) Ostatný program –  99,8% 
 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

0,20% 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 

IV. 
 
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD  
4. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených 

vo frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a 
poštových služieb, ktoré sú  súčasťou tohto rozhodnutia:  

 
 2.1. Frekvencia: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš  

   Lokalita:                 Liptovský Mikuláš      
   Frekvenčný list:      1823/OSFS/2016       
 

 2.2. Frekvencia:  90,8 MHz Žilina 
   Lokalita:                  Žilina        
   Frekvenčný list:       1812/10/2009      
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 2.3. Frekvencia:    91,3 MHz  Banská Bystrica 
  Lokalita:                   Banská Bystrica       
  Frekvenčný list:        3462/10/2008          
 

 2.4. Frekvencia:  91,8 MHz Trenčín 
   Lokalita:                  Trenčín        
   Frekvenčný list:       620/10/2003        
 

      2.5. Frekvencia:   93,4 MHz Trnava 
  Lokalita:                   Trnava    
  Frekvenčný list:       1809/10/2009         
 

     2.6. Frekvencia:    96,4 MHz Partizánske 
 Lokalita:                   Partizánske      

 Frekvenčný list:         3529/10/2002    
 

     2.7. Frekvencia:     97,4 MHz Topoľčany 
 Lokalita:                     Topoľčany  
 Frekvenčný list:          1682/10/2007     
 

     2.8 Frekvencia:     98,1 MHz Zvolen 
 Lokalita:                      mesto  
 Frekvenčný list:           3284/OSFS/2015        
 

 2.9. Frekvencia:    102,1 MHz Považská Bystrica 
 Lokalita:                      Považská Bystrica   
 Frekvenčný list:          1805/10/2009      
 
2.10. Frekvencia:     104,5 MHz Prievidza 
   Lokalita:                    Prievidza      
   Frekvenčný list:         8478/10/2002 
          

    2.11. Frekvencia:    105,4 MHz Nitra 
   Lokalita:                   Nitra      
   Frekvenčný list:        1717/10/2007        
   

    2.12. Frekvencia:    107,2 MHz Martin  
   Lokalita:                   Martin     
   Frekvenčný list:        1715/10/2007     
  

4. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    nie 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      ROCK M 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON   nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete              nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    nie  
Prepínač hudba/reč M/S      áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT                  áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   nie 
Meno programového okruhu PS            ROCK 
Číslo programu PIN      áno 
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Úloha č. 17-03/113: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní 824/SKL/2016 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 7. 3. 2017                 Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 85/SKL/2017 zo dňa 13. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: T/201 
 
Uznesenie č. 17-03/25.093: 
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. 85/SKL/2017 zo dňa 13.1.2017, posúdila 
doručené oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/201 účastníka 
konania: 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26 
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. T/201 na televízne vysielanie   nasledovne:  
1. Článok I, bod 3: vypúšťa sa text „5 hodín denne, 18:30-23:30 /každý deň“  a zapisuje sa text: 
„3. Časový rozsah vysielania: „24 hodín /denne - 168 hodín týždenne“  
 
2. Článok III, bod 1 sa mení a znie:  
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 13.1.2017 a dňa 17.1.2017: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – maximálne  29,20%  
Programy - minimálne 70,80% (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 %s 
7. Vzdelávacie programy - 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Detské programy - 0 % 
10. Šport –   100 %“ 
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Úloha č. 17-03/114: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 85/SKL/2017 a zašle ho 
účastníkovi konania spolu  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 3. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 63/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ISPER,  s.r.o.      číslo licencie: TD/166 
 
Uznesenie č. 17-03/26.094: 
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. 63/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. TD/166 účastníka konania 
 
ISPER, s. r. o. 
Topoľčianska 18 
851 05 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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. TD/166 nasledovne: 
 
názov a sídlo spoločnosti: 
 
„ISPER, s. r. o. 
Topoľčianska 18 
851 05 Bratislava“ 
 
Úloha č. 17-03/115: 
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: 7. 3. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 62/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/291 
 
Uznesenie č. 17-03/27.095: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
62/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/291 
účastníka konania:  
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ISPER, s. r. o. 
Topoľčianska 18 
851 05 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/291 nasledovne 
 
názov a sídlo spoločnosti: 
 
„ISPER, s. r. o. 
Topoľčianska 18 
851 05 Bratislava“ 

  
Úloha č. 17-03/116: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 7.  3. 2017                 Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 88/SKL/2017 zo dňa 17. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice    číslo registrácie: TKR/213 
 
Uznesenie č. 17-03/28.096: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 88/SKL/2017 zo dňa 
17.1.2017, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/213 z dôvodu zmeny počtu 
pripojených účastníkov prevádzkovateľa retransmisie:  
 
Správcovské bytové družstvo IV Košice 
Levočská 3 
040 12   Košice 
 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í 
 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/213/2002 v bode 3. Počet prípojok nasledovne: 
 
Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
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 „3.   Počet prípojok:  
 KDS Mudroňova :   144 
  KDS Bukovecká :    29 
 Spolu:    173“ 
 
Úloha č. 17-03/117: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 88/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi  konania - Správcovské bytové družstvo IV Košice a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 7. 3. 2017                     Z:PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 57/SKL/2017 zo dňa 12. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: e-Net, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/346 
 
Uznesenie č. 17-03/29.097: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 
57/SKL/2017 zo dňa 12.1.2017, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v registrácii 
retransmisie č. TKR/346, účastníka konania  
 
e-Net, s.r.o. 
Lichnernova 35 
903 01 Senec 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto     

 
r o zh o d n u t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
m e n í  

 
registráciu retransmisie č. TKR/346 v časti 4. Ponuka programových služieb nasledovne: 
 
 „4. Ponuka programových služieb  

Televízne programové služby 
Programové balíky IPTV: 

SUPER TV MINI: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV 
DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, RTL, RTL2, Super RTL, VOX, M1 HD, 
M2 HD, Duna HD, M4 Sport HD, Duna World, TV Noe, Arena Sport 2, JOJ HD, JOJ PLUS 
HD, WAU HD, DAJTO HD, SENZI, TV DOMA HD, Šlágr TV, 213, Life TV HD 
 
SUPER TV MAXI: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV 
DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, RTL, RTL2, Super RTL, VOX, M1 HD, 
M2 HD, Duna HD, M4 Sport HD, Duna World, TV Noe, Arena Sport 2, JOJ HD, JOJ PLUS 
HD, WAU HD, DAJTO HD, SENZI, TV DOMA HD, Šlágr TV, EURONEWS, FashionTV, 
Sport5, TV PAPRIKA, Sport1, Minimax, Sport2 CZ, Fine Living Network, Private TV, 
Hustler TV, JimJam, Spektrum HD,  Eurosport HD, Nova Sport HD, Nova Sport, Fishing & 
hunting Network,  AXN, TLC, Discovery,  Animal Planet, Disney Channel, Duck TV,  PRO7, 
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ÓČKO TV, ÓČKO Gold, ÓČKO Expres, CS MINI, CS Film, Film+, AMC, Spektrum Home, 
JOJ Cinema, Arena Sport 1, Travel Channel SD, FilmBox, FilmBox Plus, RiK, VH1, NOVA 
International, The History Channel 
 
SUPERTV KOMPLET: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV 
DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, RTL, RTL2, Super RTL, VOX, M1 HD, 
M2 HD, Duna HD, M4 Sport HD, Duna World, TV Noe, Arena Sport 2, JOJ HD, JOJ PLUS 
HD, WAU HD, DAJTO HD, SENZI, TV DOMA HD, Šlágr TV, EURONEWS, FashionTV, 
Sport5, TV PAPRIKA, Sport1, Minimax, Sport2 CZ, Fine Living Network, Private TV, 
Hustler TV, JimJam, Spektrum HD,  Eurosport HD, Nova Sport HD, Nova Sport, Fishing & 
hunting Network,  AXN, TLC, Discovery,  Animal Planet, Disney Channel, Duck TV,  PRO7, 
ÓČKO TV, ÓČKO Gold, ÓČKO Expres, CS MINI, CS Film, Film+, AMC, Spektrum Home, 
JOJ Cinema, Arena Sport 1, Travel Channel SD, FilmBox, FilmBox Plus, RiK, VH1, 
Nickelodeon, Nick Jr., AXN White, AXN Black, Discovery HD, Animal Planet HD, 
Discovery Science, Discovery Science HD, TV 5 Monde, France 24, Eurosport 2 HD, DTX, 
Discovery ID, VH 1 Classic, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance, NOVA Sport 2, auto 
motor a sport HD 
 
FILMBOX MAX:  FilmBox Live,FilmBox HD, FilmBox Family,FilmBox Premium, 
Fightbox HD, Erox HD, Fashionbox HD, Cocubox HD, Eroxxx HD, 360 TB HD 
 
SUPER TV MUSIC: VH1, VH1 Classic, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance, ÓČKO 
Gold, ÓČKO Expres 
 
SUPER TV KIDS: RiK, RiK HD, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Duck TV 
 
SUPER TV SPORT: Arena Sport 1, Arena Sport 2, Eurosport 2HD 
 
BALÍK HBO: HBO, HBO2, HBO Comedy, HBO HD, HBO OD, CINEMAX, CINEMAX 2 

 
Rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Radio_FM, Rádio Patria, 
Rádio Regina, Klasika, Rádio Slovakia International, Rádio Junior, Rádio Litera, Expres, 
Europa2, Rádio Lumen, Rádio7, Rádio Jemné“ 

 
Úloha č. 17-03/118: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku ho doručí účastníkovi 
konania. 
T:  7. 3. 2017                                              Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 72/SKL/2017 zo dňa 13. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce      číslo registrácie: TKR/232 
Uznesenie č. 17-03/30.098: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 72/SKL/2017 zo dňa 13.1.2017, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/232, účastníka konania  
 
OBEC SAT s.r.o. 
066 01 Kochanovce 207 

 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
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71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/232 takto: 
 

1. Bod č. 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
   „3. Počet prípojok: 

KDS Kochanovce   138 prípojok 
KDS Papín   222 prípojok 
KDS Hankovce   110 prípojok 
KDS Ľubiša     93 prípojok 
KDS Topolovka   111 prípojok 
KDS Myslina      63 prípojok 
KDS Modra nad Cirochou     77 prípojok 

 Spolu:     814 prípojok“  
 
2. Bod č. 4 Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„4 Ponuka programových služieb v KDS: Kochanovce, Papín, Hankovce, Ľubiša, Topolovka,  
Myslina, Modra nad Cirochou: 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka,  TA3, TV MARKÍZA, DAJTO,  DOMA, Musiq1, 
JOJ, JOJ PLUS, WAU, RiK,  TV LUX, TV Noe, ČT 1, ČT 2, TV Zemplín 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín“ 
 
Úloha č. 17-03/119: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania  a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 3. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 109/SKL/2017 zo dňa 20. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom     číslo registrácie: TKR/134 
 
Uznesenie č. 17-03/31.099: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 109/SKL/2017 z 20.1.2017 
posúdila doručené oznámenie o zmene územného rozsahu registrácie retransmisie č. TKR/134,  podľa 
ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Ján Gregor 
Kvášovecká 4179/23 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 
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Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/134 z dňa 16.02.1998 v bode 1-3 takto: 

 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa „KDS Ivanovce“ 

2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa „obec Ivanovce“  
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 
 „ 3.1 obec Lazy pod Makytou   140 

3.2 obec Rudník    110 
3.3 obec Horné Naštice     90 
3.4 Ilava, Kukučínova ulica   650 
3.5 Dubnica nad Váhom – za Traťou    95 
Celkový počet prípojok   1085“ 

 
Úloha č. 17-03/120: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 109/SKL/2017, zašle ho  
účastníkovi konania, Jánovi Gregorovi,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 3. 2017                               Z: PLO 
 
32/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RP/3/2017 
 
Uznesenie č. 17-03/32.100: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Návrh Smernice č. 1/2017 o finančnej kontrole   
 
Uznesenie č. 17-03/32.101: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 

        
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Návrh Smernice č. 2/2017 o cestovných náhradách 
 
Uznesenie č. 17-03/32.102: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ SK č.: 659/SKL/2016 zo dňa 5. 9. 2016 - doplnenie 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                                                                     číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-03/32.103: 
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. 659/SKL/2016 
vedené voči spoločnosti Rádio KISS s.r.o. v časti možného naplnenia skutkovej podstaty správneho 
deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania 
frekvencie 104,1 MHz Prešov na účely, na ktoré mu bola pridelená, 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. 

 
Úloha č. 17-03/121: 
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: 17. 2. 2017                  Z: PLO 
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5/ Zahraničná služobná cesta  
 
Uznesenie č. 17-03/32.104: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníkov Kancelárie Rady Martina Dorociaka a Jána 
Hurtíka na zasadnutie skupiny ERGA – Exchanging Experiences and Good Practices, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 3. 2. 2017 v Bruseli, Belgicko. 
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 17-03/32.105: 
Rada berie na vedomie ústne podanú správu o zahraničnej služobnej ceste pracovníkov Kancelárie 
Rady Martina Dorociaka a Jána Hurtíka na zasadnutí skupiny ERGA – Exchanging Experiences 
and Good Practices, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 2. 2017 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
6/ Pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry SR  
 
Uznesenie č. 17-03/32.106: 
Rada berie na vedomie ústne podanú správu o pracovnom stretnutí riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša 
Kukliša, PhD. a pracovníka Kancelárie Martina Dorociaka s Generálnym riaditeľom sekcie médií, 
audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. 2. 2017 na pôde 
Ministerstva kultúry SR.  
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  neprítomný 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
V Bratislave dňa 7. 2. 2017 
 
 
                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. 
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	Zápisnica č. 03/2017
	Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
	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.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	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.
	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.
	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.
	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.
	udeľuje


	Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 52/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania, spol. Best FM Media spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
	„I.

	a) Spravodajstvo – 2,08%
	Alternatívne frekvencie AF     áno
	„I.


	a) Spravodajstvo – 0,20%
	Alternatívne frekvencie AF     áno
	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.

	V Bratislave dňa 7. 2. 2017
	PhDr. Marta Danielová
	predsedníčka
	Rady pre vysielanie a retransmisiu

