
Zápisnica č. 16/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 10. 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: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č. 778/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie : Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 524/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1143/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17.8.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17  
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1144/SO/2017       
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 14.8.2017)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1093/SO/2017     
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 5.8.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1206/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 02.09.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1095/SO/2017      
(na vysielanie reklamy McDonald´s zo dňa  6. 8. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 TD/15 
 
8/ SK č.: 823/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 406/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: History/26.2.2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
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9/ SK č.: 896/SKO/2017 zo dňa 7. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 570/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/3.4.2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
10/ SK č.: 977/SKO/2017 zo dňa 21. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 594/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hlavné Správy/23.2.2017/Humenská televízia 
ÚK: 1. Humenská, a.s.         číslo licencie: TD/161 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
11/ SK č.: 1204/SKL/2017 zo dňa 7. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.     číslo licencie: R/112, RD/27 
 
12/ SK č.: 1248/SKL/2017 zo dňa 19. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM  Media spol. s r.o.     číslo licencie: R/101, RD/23 
 
13/ SK č.: 1197/SKL/2017 zo dňa 6. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na  televízne  vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/207, TD/94 
 
14/ SK č.: 1235/SKL/2017 zo dňa 18. 9. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: FILLECK, s.r.o.     číslo licencie: TKR/356 
 
15/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.obecne-noviny.sk 
Oznámenie č. 1088/AMS/2017 
Vysielateľ: INPROST, spol. s r.o.       
 
16/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 589 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-16/1.573: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis neprítomný 
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. 778/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie : Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 524/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 17-16/2.574: 
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. 778/SKL/2017 
vedené proti spoločnosti C.S.M. group s. r. o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
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. 17-16/590: 
Kancelária Rady podľa § 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:  25. 10. 2017                                Z: PLO 
 
Úloha č. 17-16/591:     
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2017                              Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1143/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17.8.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 17-16/3.575: 
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 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1143/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová 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. 17-16/593:     
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2017                              Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1144/SO/2017       
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 14.8.2017)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 17-16/4.546:   
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. 1144/SO/2017 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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-16/594: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2017                                Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1093/SO/2017     
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 5.8.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-16/5.576: 
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. 1093/SO/2017 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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-16/595: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23.10. 2017                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-16/5.577: 
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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu X Factor odvysielaného  
na programovej službe JOJ dňa 5. 8. 2017 v čase o cca 08:10 hod. 
 
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. 
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Úloha č. 17-16/596: 
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: 25.10. 2017  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1206/SO/2017     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 02.09.2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-16/6.578: 
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. 1206/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
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. 17-16/597: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1095/SO/2017      
(na vysielanie reklamy McDonald´s zo dňa  6. 8. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 TD/15 
 
Uznesenie č. 17-16/7.579: 
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. 1095/SO/2017 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 
Fašiangová za 
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Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-16/598: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 23. 10. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 823/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 406/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: History/26.2.2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-16/8.580: 
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. 823/SKO/2017 
vedené proti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-16/599: 
Kancelária Rady podľa § 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: 11. 11. 2017                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-16/600: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2017                                    Z: PgO 
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Úloha č. 17-16/601: 
Kancelária Rady prepošle sťažnosť Rade RTVS a vedeniu RTVS. 
T: 23. 10. 2017                                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
SK č.: 896/SKO/2017 zo dňa 7. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 570/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/3.4.2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-16/9.581: 
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. 896/SKO/2017, Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že dňa 3. 4. 2017 o cca 22:19 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka program 
Reportéri, s príspevkom Relativizácia..., ktorý zaujato informoval o kauze vrátenia pamätných medailí 
udelených Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, v súvislosti s ktorou boli bez 
názorovej oponentúry odvysielané informácie negatívne hodnotiace politickú činnosť P. Colotku,  
K. Tóthovej a J. Cupera, ktorých účasť medzi ocenenými bola dôvodom na vrátenie pamätných 
medailí, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-
publicistického programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, 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.“ 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka neprítomný 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-16/602: 
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: 11. 11. 2017                            Z: PLO 
 
Úloha č. 17-16/603: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 23. 10. 2017                                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 977/SKO/2017 zo dňa 21. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 594/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hlavné Správy/23.2.2017/Humenská televízia 
ÚK: 1. Humenská, a.s.         číslo licencie: TD/161 
 
Uznesenie č. 17-16/10.582: 
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. 977/SKO/2017 1. Humenská, a.s. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 23. 2. 2017 v rámci programovej služby Humenská televízia odvysielal v programe Hlavné 
správy príspevok o Domašanskej ulici v Humennom, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť, keďže dotknutá strana, ktorou boli poslanci Klubu za 
demokratické Humenné, nedostali priestor na vyjadrenie a ich stanovisko k danej téme nebolo 
účastníkom konania ani nijak sprostredkované, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-16/604: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 11. 11. 2017                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-16/605: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2017                                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 1204/SKL/2017 zo dňa 7. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.     číslo licencie: R/112, RD/27 
 
Uznesenie č. 17-16/11.583: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1204/SKL/2017 zo dňa 7.9.2017, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
D.Expres, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
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 
 
licenciu č. R/112 na vysielanie rozhlasovej programovej služby EXPRES takto : 
 
Čl. I. bod 5. sa mení a znie: 
„  5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č.  1204/SKL/2017-1 z 7. 9. 2017):  
a) Spravodajstvo – 7,1% 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0,7% 
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 – 2,1% 
5. hudobné programy – 2,4% 
d) Ostatný program – 87,7%“ 
 

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

mení 
 
licenciu č. RD/27 na vysielanie rozhlasovej programovej služby EXPRES takto : 
 
Čl. I. bod 5. sa mení a znie: 
„  5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č.  1204/SKL/2017-1 z 7. 9. 2017):  
 
a) Spravodajstvo – 7,1% 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0,7% 
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 – 2,1% 
5. hudobné programy – 2,4% 
d) Ostatný program – 87,7%“ 
 
Úloha č. 17-16/606: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencií a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 11. 11. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 1248/SKL/2017 zo dňa 19. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM  Media spol. s r.o.     číslo licencie: R/101, RD/23 
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Uznesenie č. 17-16/12.584: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1248/SKL/2017 zo dňa 19.9.2017, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
Best FM Media spol. s r.o. 
Stojnícka 31 
821 05 Bratislava 
 
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 

 

rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/101 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Best FM takto : 
 
Čl. I. bod 5. sa mení a znie: 
„  5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č.  1248/SKL/2017-1 z 19. 9. 2017):  
 
a) Spravodajstvo – 1,0% 
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 – 22,619% 
d) Ostatný program – 76,381%“ 
 

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

mení 
licenciu č. RD/23 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Best FM takto : 
 
Čl. I. bod 5. sa mení a znie: 
„  5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č.  1248/SKL/2017-1 z 19. 9. 2017):  
 
a) Spravodajstvo – 1,0% 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika –0% 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
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1. detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0% 
3. literárno-dramatické programy – 0% 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy – 22,619% 
d) Ostatný program – 76,381%“ 
 
Úloha č. 17-16/607: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencií a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 11. 11. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 1197/SKL/2017 zo dňa 6. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na  televízne  vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/207, TD/94 
 
Uznesenie č. 17-16/13.585: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1197/SKL/2017 zo dňa 6.9.2017, posúdila 
doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. T/207 a licencie č. TD/94 účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
TV LUX s.r.o. 
Prepoštská 5 
811 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto       

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/207 na televízne vysielanie  v Článku III. nasledovne:  
1.Článok III., sa mení a znie:  

„III. 
1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1197/SKL/2017-1: 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
2. Programy: min. 80 %  

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 6,7% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 22,0%  

Dokumentárne programy – 8,6%  
Dramatické programy –  2,0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  2,7 %  
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Vzdelávacie programy – 16,2 %  
Náboženské programy – 37,6 %  
Detské programy – 4,2 %  
Šport – 0 %  

  c) Podiel preberaného programu od iných vysielateľov: 0%“ 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/94 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, č. 81/SKL/2017-1: 
a)  Programová služba (100 %) 

3. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
4. Programy: min. 80 %  

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 6,7% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 22,0%  

Dokumentárne programy – 8,6%  
Dramatické programy –  2,0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  2,7 %  
Vzdelávacie programy – 16,2 %  
Náboženské programy – 37,6 %  
Detské programy – 4,2 %  
Šport – 0 %  

  c) Podiel preberaného programu od iných vysielateľov: 0%“ 
  

Úloha č. 17-16/608: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1197/SKL/2017, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti TV LUX s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 11. 11. 2017                                           Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 1235/SKL/2017 zo dňa 18. 9. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: FILLECK, s.r.o.     číslo licencie: TKR/356 
 
Uznesenie č. 17-16/14.586: 
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 § 71 cit. zákona, 
v správnom konaní č. 1235/SKL/2017 zo dňa 18. 9. 2017, posúdila doručené oznámenie  vo veci 
zmeny registrácie retransmisie č. TKR/356 účastníka konania: 
 
FILLECK, s.r.o. 
Jánošíkova 12a 
986 01 Fiľakovo 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
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rozhodnutie: 
 

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

m e n í  
 
registráciu retransmisie č. TKR/356 v časti 3 nasledovne: 

Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:  413“ 

 
Úloha č. 17-16/609: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia v  SK č. 1235/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi konania, spol. FILLECK, 
s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 11. 11. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.obecne-noviny.sk 
Oznámenie č. 1088/AMS/2017 
Vysielateľ: INPROST, spol. s r.o.  
 
Uznesenie č. 17-16/15.587: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti INPROST, spol. s r.o. doručené dňa 4. 8. 2017 
o prevádzkovaní služby www.obecne-noviny.sk a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba nespĺňa kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 17-16/610: 
Kancelária Rady upovedomí INPROST, spol. s r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 
4. 7. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1088/AMS/2017-2. 
T: 23. 10. 2017                              Z: PgO 
 
16/ Rôzne 
 
1/ Stanovisko ANRTS k odňatiu frekvencií 89,6 MHz Prievidza a 92,4 MHz Martin spoločnosti Best 
FM Media spol. s r. o. 
 
Uznesenie č. 17-16/16.588: 
Rada poveruje predsedníčku Rady, podpredsedu Rady a riaditeľa Kancelárie Rady zastupovaním Rady 
na stretnutí s ANRTS. 
 
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. 
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2/ Schválenie zahraničných služobných ciest 
 
Uznesenie č. 17-16/16.589: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľa Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša a vedúceho 
Právneho odboru Kancelárie Rady Martina Dorociaka na zasadnutie EPRA, ktoré sa uskutoční 
v dňoch 11. 10. – 13. 10. 2017 vo Viedni, Rakúsko. 
 
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. 
 
Uznesenie č. 17-16/16.590: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu vedúceho Právneho odboru Kancelárie Rady Martina 
Dorociaka na zasadnutie ERGA – contact network, ktoré sa uskutoční dňa 16. 10. 2017 v Bruseli, 
Belgicko. 
 
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. 
 
Uznesenie č. 17-16/16.591: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľa Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša a vedúceho 
Právneho odboru Kancelárie Rady Martina Dorociaka na plenárne zasadnutie EPRA, ktoré sa 
uskutoční dňa 9. 11. 2017 v Bruseli, Belgicko. 
 
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. 
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3/ Nominácia kandidáta po post podpredsedu ERGA 
 
Uznesenie č. 17-16/16.592: 
Rada schvaľuje nomináciu kandidáta Nemecka Tobias Schmid na pozíciu podpredsedu ERGA.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Správy zo zahraničných služobných ciest 
 
Uznesenie č. 17-16/16.591: 
Riaditeľ Kancelárie Rady informoval Radu o zahraničných služobných cestách  

- dňa 4. 10. 2017 v Bruseli na workshop ERGA a Európskej komisie o ochrane maloletých pred 
nežiaducim obsahom v médiách a na sociálnych sieťach, ktorý spoluorganizovala Kancelária 
Rady, 

- dňa 9. 10. 2017 v Londýne na GDPR (General Data Protection Regulation) summit, 
- dňa 10. 10. 2017 v Bruseli na konferencii Európskeho parlamentu a iCmedia (Federácia 

spotrebiteľov a užívateľov médií) týkajúcej sa ochrany detí pred nevhodným audiovizuálnym 
obsahom prostredníctvom tzv. deskriptorov. 

 
 
5/ Informácia o konaní workshopu pre regionálne a lokálne televízie 
 
Uznesenie č. 17-16/16.592: 
Predsedníčka Rady informovala členov Rady o workshope pre regionionálne a lokálne televízie, ktorý 
zorganizovala Kancelária Rady dňa 28. 9. 2017 v Bratislave.  
 
 
 
V Bratislave dňa 11. 10. 2017 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                             

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

 17 


	Zápisnica č. 16/2017
	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.
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	PhDr. Marta Danielová
	predsedníčka
	Rady pre vysielanie a retransmisiu

