
Zápisnica č. 15/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 9. 2017 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č. 775/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie : Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 523/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo registrácie: R/126 
 
3/ SK č. 1021/SKL/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 665/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1073/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1068/SO/2017      
(na vysielanie programu NAJ dedinka Slovenska zo dňa 21. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1002/SO/2017       
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dní 6.;7. a 8. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1096/SO/2017       
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 5. 8. 2017  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1071/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 5. a 6. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1080/SO/2017     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 28. 7. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s r. o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
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10/ SK č.: 631/SKO/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 253/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Návštevníci, Návštevníci  2/1.1.2017/ DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
11/ SK č.: 633/SKO/2017 zo dňa  5. 4. 2017 
Doplnenie: Správa č. 230/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d),  § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l),  § 39a 
ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba: KOŠICE: DNES/6.2.2017/NAŠA 
ÚK: CREATV spol. s r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
12/ SK č.: 829/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio Anténa 
Rock - podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január 
až marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
13/ SK č.: 830/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio KISS - 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až 
marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
14/ SK č.: 831/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rocková republika  
- podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až 
marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
15/ SK č.: 832/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby SKY RÁDIO - 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až 
marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Prešov,  s.r.o.       číslo licencie: R/100 
 
16/ SK č.: 833/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One - 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac február 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
17/ SK č.: 834/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One Rock- 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017  - nedoručil štatistiku za mesiac február  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
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18/ SK č.: 826/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 526/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/23.3.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ SK č.: 828/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES  - 
nevyhradil 20% vysielaniu nových  slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 (február a marec 
2017) 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: BP Media, s.r.o.        číslo licencie: R/102 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 1164/SKL/2017 zo dňa 31.8. 2017 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MP – Media Production, s.r.o.    
 
21/ SK č.: 1163/SKL/2017 zo dňa 31. 8. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       číslo licencie: R/121, RD/20 
 
22/ SK č.: 1227/SKL/2017 zo dňa 11. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.       číslo licencie: TD/56 
 
23/ SK č.: 979/SKL/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Towercom, a.s.        číslo licencie: TKR/359 
 
24/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.polnoinfo.sk 
Oznámenie č. 1089/AMS/2017 
Vysielateľ: Ing. Juraj Huba Poľnoprojekt       
 
25/ Rôzne 
 

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 560 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-15/1.543: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
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Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č. 775/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie : Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 523/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo registrácie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-15/2.544: 
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. 775/SKL/2017 
vedené voči spoločnosti RÁDIO KISS 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 zdržala sa 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/561: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č. 1021/SKL/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 665/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 17-15/3.545: 
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. 1021/SKL/2017 
vedené voči spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
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zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/562:     
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-15/563:     
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1073/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-15/4.546:   
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. 1073/SO/2017 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 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Joanidis za 
Kolenič  zdržal sa 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/564: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2017                                Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1068/SO/2017      
(na vysielanie programu NAJ dedinka Slovenska zo dňa 21. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-15/5.547: 
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. 1068/SO/2017 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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/565: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1002/SO/2017       
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dní 6.;7. a 8. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-15/6.548: 
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. 1002/SO/2017 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 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Joanidis za 
Kolenič  zdržal sa 
Mamojka za 
Pék  za 
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Rothmayerová  proti 
Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/566: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1096/SO/2017       
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 5. 8. 2017  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-15/7.549: 
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. 1096/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/567: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1071/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 5. a 6. 7. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-15/8.550: 
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. 1071/SO/2017 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 
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Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/568: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2017                                Z: PgO 
 
Úloha č. 17-15/569: 
Kancelária Rady postúpi sťažnosť Rade RTVS a generálnemu riaditeľovi RTVS. 
T: 9. 10. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1080/SO/2017     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 28. 7. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s r. o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-15/9.551: 
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 28. 7. 2017 v čase o cca 7:22 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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/570: 
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: 11. 10. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-15/571: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 10. 2017  Z: PgO 
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K bodu 10/ 
SK č.: 631/SKO/2017 zo dňa 5. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 253/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Návštevníci, Návštevníci  2/1.1.2017/ DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 17-15/10.552: 
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. 
631/SKO/2017 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, že 
 

1. dňa 1. 1. 2017 v čase o cca 14:11 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal program 
Návštevníci, 

2. dňa 1. 1. 2017 v čase o cca 16:12 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal program 
Návštevníci 2, 

v ktorých došlo k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok 
dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam tým, že predmetné diela odvysielal bez ich záverečných 
titulkov, 
 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
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Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/572: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-15/573: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 10. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 633/SKO/2017 zo dňa  5. 4. 2017 
Doplnenie: Správa č. 230/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d),  § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l),  § 39a 
ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba: KOŠICE: DNES/6.2.2017/NAŠA 
ÚK: CREATV spol. s r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 17-15/11.553: 
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. 
633/SKO/2017 TV KOŠICE: DNES s.r.o. (predtým CREATV spol. s r.o.) 
 

I. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že dňa 6. 2. 2017 v čase od 6:00 hod. do 8:00 hod. a v čase od 16:00 hod. do 23:00 hod. odvysielal na 
televíznej programovej službe NAŠA, ktorú vysiela na základe licencie č. TD/56, iné programy 
a programy v inom časovom trvaní, ako mal podľa platnej programovej štruktúry, ako aj podľa 
programovej štruktúry, ktorú Rade oznámil listom doručeným dňa 30. 1. 2017, čím porušil povinnosť 
vysielať v súlade s udelenou licenciou, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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II. 
 

porušil 
 

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

 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 24-hodinový záznam vysielania programovej služby NAŠA 
zo dňa 6. 2. 2017 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 300,- €, slovom jedentisíctristo 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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  zdržal sa 
Mamojka za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

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

III. 
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, 
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že v rámci televíznej programovej služby NAŠA dňa 6. 2. 2017 o cca 18:03:02 hod., o cca 20:03:04 
hod. a o cca 22:03:04 hod. odvysielal program, 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 konci tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/537: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-15/11.554: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 633/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti TV KOŠICE: DNES s.r.o. (predtým CREATV spol. s r.o.) v časti možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/574: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 829/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio Anténa 
Rock - podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január 
až marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 17-15/12.555: 
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. 829/SKO/2017 GES Slovakia, 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 Anténa Rock obsahujúcu 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace január, 
február a marec 2017, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/575: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 830/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio KISS - 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až 
marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-15/13.556: 
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. 830/SKO/2017 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 január, február a marec 
2017, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
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Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99,- €, slovom deväťdesiatdeväť 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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  proti 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/576: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 831/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rocková republika  
- podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až 
marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 17-15/14.557: 
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. 831/SKO/2017 C.S.M. group s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 
 
že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 
o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rocková republika obsahujúcu 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace január, 
február a marec 2017, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/577: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 832/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby SKY RÁDIO - 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až 
marec 2017 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Prešov,  s.r.o.       číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 17-15/15.558: 
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. 
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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. 832/SKO/2017 Rádio Prešov, 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 SKY RÁDIO obsahujúcu vyhodnotenie 
podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace január, február a marec 
2017, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/578: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 16/ 
SK č.: 833/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One - 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac február 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 17-15/16.559: 
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. 833/SKO/2017 RADIO ONE, 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 One obsahujúcu vyhodnotenie 
podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac február 2017, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-15/579: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 834/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One Rock- 
podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017  - nedoručil štatistiku za mesiac február  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 17-15/17.560: 
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. 834/SKO/2017 RADIO ONE ROCK, 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 Radio One Rock obsahujúcu 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac február 2017, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
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Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/580: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO  
 
K bodu 18/ 
SK č.: 826/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 526/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/23.3.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-15/18.561: 
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. 826/SKO/2017 MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 23. 3. 2017 o cca 20:37 hod. program 
Inkognito, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce prezentovaním vtipov 
o amputovaných končatinách zasiahol do práva na ochranu ľudskej dôstojnosti spoločenskej skupiny 
telesne hendikepovaných osôb,  
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   zdržal sa 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  proti 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-2, 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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíc tristo devätnásť eur. 
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   zdržal sa 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  proti 
Mamojka za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/581: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27. 10. 2017                            Z: PLO 
 
Úloha č. 17-15/582: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2017                                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 828/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES  - 
nevyhradil 20% vysielaniu nových  slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 (február a marec 
2017) 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: BP Media, s.r.o.        číslo licencie: R/102 
 
Uznesenie č. 17-15/19.562: 
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. 828/SKO/2017 BP Media, s.r.o. 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že za mesiac február a marec 2017 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe RÁDIO YES z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
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Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-15/583: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia v správnom konaní a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27. 10. 2017                            Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 1164/SKL/2017 zo dňa 31.8. 2017 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MP – Media Production, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 17-15/20.563: 
Rada pre vysielanie a 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. 1164/SKL/2017 začatom 
dňa 31.8.2017, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MP -  Media Production, s.r.o. 
Továrenská 4 
811 09 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 :  
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Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  s p o l o č n o s t i  
 

MP -  Media Production, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 9 0  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: celoplošné 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: PARK TV 
3. Jazyk vysielania: slovenský a český jazyk 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne 
5. Podiely programových typov v bežnom týždni, podľa navrhovanej programovej  
skladby doručenej  31.8.2017 č.p. 1164/SKL/2017-1 (doplnené podaním zo dňa 13.9.2017 č. p. 

1164/SKL/2017-2 ): 
a) Programová služba (100 %): 
Doplnkové vysielanie - max. 0 % 
Programy – min. 100 %  (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100 %): 
1. Spravodajstvo – 0% 
2. Publicistika: 

2.1 polit. publicistika – 0 % 
2.2 ostatná publicistika – 100 % 

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 (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 100% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby:  HDD, USB 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam:  vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov. (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 41574/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 25.8.2017 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 41574/B, oddiel: Sro, zo dňa 
25.8.2017 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, interaktívny prístup k programovej službe 
 
Zahraničná doložka: 

1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: celý svet 
2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: anglický jazyk, štátny jazyk tej ktorej krajiny 
3. identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: EPG, 
HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, interaktívny prístup k programovej službe 

 
Doložky iného verejného prenosu: 
DVB-C s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 
interaktívny prístup k programovej službe. 
DVB-S s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 
interaktívny prístup k programovej službe. 
KDS v príslušnom štandarde analógového alebo digitálneho vysielania; s doplnkovými službami EPG, 
HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, interaktívny prístup k programovej službe. 
IPTV s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 
interaktívny prístup k programovej službe. 
MMDS, MVDS  s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 
interaktívny prístup k programovej službe. 
DVB-T s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 
interaktívny prístup k programovej službe. 
 
Úloha č. 17-15/584: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1164/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 27. 10. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1163/SKL/2017 zo dňa 31. 8. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       číslo licencie: R/121, RD/20 
 
Uznesenie č. 17-15/21.564: 
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. 1163/SKL/2017 zo dňa 31.8.2017, posúdila oznámenie  o zmene licencie 
č. R/121 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. a zmeny licencie č. RD/20 
na rozhlasové digitálne vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. účastníka konania: 
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C.S.M. group s. r. o. 
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a podielov programových typov vysielateľa  a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie:  
 
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.   

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/121 v Čl. III., bod 1. a bod 2 takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

31.8.2017, podanie 1163/SKL/2017-1: 
   1.1 Spravodajstvo: 15,83% 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 16,67% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 0 % 

 Ostatný program: 67,5 % 
2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

15,83 %.“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/20  v Čl. I., bod 5 - 6. takto: 
„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa31.8.2017, podanie 1163/SKL/2017-1: 
   1.1 Spravodajstvo: 15,83% 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 16,67% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 0 % 

 Ostatný program: 67,50 % 
6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

15,83 %.“ 
 
Úloha č. 17-15/585: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 1163/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 22/ 
SK č.: 1227/SKL/2017 zo dňa 11. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.       číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 17-15/22.565: 
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. 1227/SKL/2017 zo dňa 11. 9. 2017 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. TD/56 účastníka konania 
 
TV KOŠICE: DNES s.r.o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
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/56 nasledovne: 
 
v časti obchodného mena účastníka konania nasledovne: 
 
„TV KOŠICE: DNES s.r.o.“ 
 
Článok II., bod 1. a 2. sa mení a znie: 
„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 Košice I, zo dňa 
7. 9. 2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 7390/V.  

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

registra Okresného súdu Košice I, zo dňa 7. 9. 2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 7390/V.“ 
 
Úloha č. 17-15/586: 
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: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 979/SKL/2017 zo dňa 4. 7. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Towercom, a.s.        číslo licencie: TKR/359 
 
Uznesenie č. 17-15/23.566: 
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. 

 26 



979/SKL/2017 zo dňa 4. 7. 2017 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/359 
účastníka konania:  
 
Towercom, a.s. 
Cesta na kamzík 14 
831 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/359 v časti 4. ponuka programových služieb nasledovne: 

 
Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:   
 „4. Ponuka programových služieb: 
základný súbor (DVB-T2): JOJ HD, ČT 1, ČT 2, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, Eurosport 

1, Eurosport 2, Sport 2, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, 
Spice, Nickelodeon, Rik, JOJ Cinema, Film+, VH1, Prima PLUS, 
Barrandov Family 

rozšírený súbor (DVB-T2): Eroxxx SD 
 
Úloha č. 17-15/587: 
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 spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 27. 10. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.polnoinfo.sk 
Oznámenie č. 1089/AMS/2017 
Vysielateľ: Ing. Juraj Huba Poľnoprojekt 
 
Uznesenie č. 17-15/24.567: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Ing. Juraj Huba Poľnoprojekt doručené dňa 
4. 8. 2017 o prevádzkovaní služby Poľnovízia prevádzkovanej na internetovej stránke 
www.polnoinfo.sk/polnovizia a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., 
nakoľko spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 17-15/588: 
Kancelária Rady upovedomí fyzickú osobu Ing. Juraj Huba Poľnoprojekt o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 4. 8. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1089/AMS/2017-1. 
T: 9. 10. 2017                                Z: PgO 
 
25/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s Rozhodnutím č. RL/26/2017 
 
Uznesenie č. 17-15/25.568: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2017 
 
Uznesenie č. 17-15/25.569: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Výberové konanie - jeseň 2017 – zastavenie konania v časti 
 
Uznesenie č. 17-15/25.570: 
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 začaté dňa 19. 9. 2017, vo veci 
výberového konania - jeseň 2017 o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
v časti pridelenia frekvencie 88,2 MHz Žilina a frekvencie 101,9 MHz Žilina 

 
z a s t a v u j e, 

 
keďže vo veci začal konať súd. 
 
Úloha č. 17-15/589: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie informácie na webovom sídle Rady. 
T: 27. 9. 2017                   Z: ÚRK 
 
 
4/ Správy zo zahraničných služobných ciest 
 
Uznesenie č. 17-15/25.571: 
Kancelária Rady informovala Radu o zahraničných služobných cestách  
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- riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na zasadnutie vedenia ERGA, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 12. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko, 

- člena Rady Mgr. Zoltána Péka a pracovníkov Kancelárie Rady Mgr. Martina Dorociaka, Mgr. 
Veroniky Ležanskej a Mgr. Sabiny Zetkovej na stretnutie CERF, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 
13. až 15. 9. 2017 v Debrecíne, Maďarsko, 

- pracovníka Kancelárie Rady Mgr. Ing. Ivana Tarabčáka na zasadnutie skupiny ERGA – 
Samoregulácia a koregulácia, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko, 

- pracovníka Kancelárie Rady Mgr. Jána Hurtíka na zasadnutie skupiny ERGA – Digital 
Electronic Toolkit, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko, 

- riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na konferencii Mediální reflexe 2017, 
ktorý sa uskutočnila dňa 20. 9. 2017 na zámku Štiřín, Česká republika, 

- riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. a pracovníka Kancelárie Rady Mgr. 
Martina Dorociaka na zasadnutie skupiny ERGA – Ochrana maloletých, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 22. 9. 2017 v Bruseli, Belgicko. 

 
 
4/ Informácia o podpise Dohody o pravidlách vysielania programov s umiestnenými produktmi 
 
Uznesenie č. 17-15/25.572: 
Riaditeľ Kancelárie informoval Radu, že dňa 26. 9. 2017 podpísali generálny riaditeľ Rozhlasu a 
televízie Slovenska - Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s 
r.o. Matthias Settele, generálny riaditeľ spoločnosti MAC TV, s. r. o. Marcel Grega, riaditeľ pre 
externé vzťahy TA3 zo spoločnosti C.E.N., s.r.o. Igor Čekirda a predsedníčka Rady Dohodu 
o pravidlách vysielania programov s umiestnenými produktmi. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 27. 9. 2017 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                             

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 
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