
Zápisnica č. 17/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 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. Zoltán Pék 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 1200/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS  s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
3/ SK č.: 708/SKL/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
               777/SKL/2017 zo dňa 10.5.2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 451/SL/2017,  č. 1074/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1153/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22.8.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1244/SO/2017, 1271/SO/2017      
(na vysielanie programu Panfilovci – 28 hrdinov zo dňa 15.9.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1162/SO/2017     
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 30. 8. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1279/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 25.9.2017)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1147/SO/2017    
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 20.8.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1157/SO/2017     
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 6.8.2017)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1186/SO/2017     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 3. 9. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č.1184/M/2017  
(monitorované dni: 5.9.2017) 
Vysielateľ: Media Company s.r.o.     číslo licencie: TD/159 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1198/M/2017  
(monitorovaný deň: 3.9.2017) 
Vysielateľ: KABELOVKA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/107 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1213/M/2017  
(monitorovaný deň: 11.9.2017) 
Vysielateľ: Best FM Media, spol. s r.o.     číslo licencie: R/101 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1214/M/2017 
(monitorované dni: 5. a 12.9.2017) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie: T/43 a TD/19 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1328/M/2017 
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1; TD/2 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1329/M/2017 
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
         číslo licencie: TD/7 
         číslo licencie: TD/47 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1330/M/2017 
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
         číslo licencie: T/219;TD/16 
         číslo licencie: TD/109 
         číslo licencie: TD/144 
         číslo licencie: TD/148 
 
18/ SK č.: 711/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 325/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hriešny tanec/ 12.2.2017/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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19/ SK č.: 897/SKO/2017 zo dňa 7. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 636/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/V pečienkach v škôlke našli 
salmonelu/Hygienici našli ďalšie tony mäsa z Brazílie/11. a 13.4.2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
20/ SK č.: 976/SKO/2017 zo dňa 21. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 738/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Téma dňa/Derniéra Igora Matoviča/ 
9.5.2017/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 1290/SKL/2017 zo dňa 2. 10. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor     číslo licencie: TKR/134 
 
22/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.agrofilm.sk / www.nppc.sk 
Oznámenie č. 1274/AMS/2017 
Vysielateľ: Národné poľnohospodárske a potravinové centrum      
 
23/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 610 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-17/1.593: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
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. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 1200/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS  s.r.o.      číslo licencie: R/126 
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Uznesenie č. 17-17/2.594: 
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 RÁDIO KISS s.r.o. vo 
veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
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. 17-17/611: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie 
vo veci. 
T: 27. 11. 2017                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 708/SKL/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
           777/SKL/2017 zo dňa 10.5.2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 451/SL/2017,  č. 1074/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 17-17/3.595: 
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 účastníkovi správnych konaní č. 
708/SKL/2017 a 777/SKL/2017 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. 
 
vzhľadom na to, že v dňoch 21. 3. 2017 a 21. 7. 2017 nevyužíval frekvenciu 98,5 MHz Brezno 
a v dňoch 11. 4. 2017 a 31. 7. 2017 nevyužíval frekvenciu 92,4 MHz Ružomberok na účely, na 
ktoré mu boli pridelené, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
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 zdržala sa 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Mamojka za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/612:     
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: 25. 11. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-17/613:     
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1153/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22.8.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-17/4.596:   
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. 1153/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka 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. 17-17/614: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1244/SO/2017, 1271/SO/2017      
(na vysielanie programu Panfilovci – 28 hrdinov zo dňa 15.9.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-17/5.597: 
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 sťažnosti evidované pod č. 1244/SO/2017 
a 1271/SO/2017 smerujúce voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/615: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1162/SO/2017     
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 30. 8. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-17/6.598: 
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. 1162/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
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. 17-17/616: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1279/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 25.9.2017)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-17/7.599: 
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. 1279/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. 17-17/617: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1147/SO/2017    
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 20.8.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 17-17/8.600: 
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. 1147/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 
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Kolenič  za 
Mamojka zdržal sa 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/618: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1157/SO/2017     
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 6.8.2017)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 17-17/9.601: 
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. 1157/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa RTVS – 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. 17-17/619: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1186/SO/2017     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 3. 9. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-17/10.602: 
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. 1186/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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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. 17-17/620: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.1184/M/2017  
(monitorované dni: 5.9.2017) 
Vysielateľ: Media Company s.r.o.     číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 17-17/11.603: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1184/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby Považie, vysielateľa MEDIA COMPANY s.r.o. skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 5. 9. 2017 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii. 
 
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. 17-17/621: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 11. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1198/M/2017  
(monitorovaný deň: 3.9.2017) 
Vysielateľ: KABELOVKA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/107 
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Uznesenie č. 17-17/12.604: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1198/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby KABELOVKA, vysielateľa KABELOVKA, spol. s.r.o. 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 3. 9. 2017 nebolo zistené porušenie zákona  
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
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. 17-17/622: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 11. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1213/M/2017  
(monitorovaný deň: 11.9.2017) 
Vysielateľ: Best FM Media, spol. s r.o.     číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 17-17/13.605: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1214/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby Rádio Best FM, vysielateľa Best FM Media, spol. s.r.o., 
Bratislava skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 11. 9. 2017 nebolo zistené porušenie 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 

  
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. 17-17/623: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 11. 2017  Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1214/M/2017 
(monitorované dni: 5. a 12.9.2017) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie: T/43 a TD/19 
 
Uznesenie č. 17-17/14.586: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1214/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby RTV Prievidza, vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., 
Prievidza skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 5. 9. 2017 a 12. 9. 2017 nebolo zistené 
porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 

 
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. 17-17/624: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 11. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1328/M/2017 
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1; TD/2 
 
Uznesenie č. 17-17/15.606: 
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 RTVS – vysielateľ na 
základe zákona v súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že 
- vysielateľ v prehľade programov televíznej programovej služby Jednotka, ktorý poskytuje na 

zverejnenie periodickej tlači neuplatnil v prípade programu Prípady 1. oddelenia  
odvysielaného dňa 20. 6. 2017 a dňa 21. 6. 2017 označenie podľa § 18b ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z., 

- vysielateľ v prehľade programov televíznej programovej služby Dvojka, ktorý poskytuje na 
zverejnenie periodickej tlači neuplatnil v prípade nasledovných programov označenie podľa  
§ 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.: 

-  Bezvýznamná žena; Čarovala ryba, aby bola chyba...; Dlh- diabolská špirála? 
odvysielané dňa 8. 6. 2017,  
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-  Fuente ovejuna; Historická panoráma; Iba taká hra; Inkognito; Klimatickí 
skeptici; Ľudský hlas; Medzi nebom a zemou; Na baňu klopajú; Náš veľký 
modrý dvor odvysielané v dňoch 8. 6. 2017, 15.6. 2017 a 22. 6. 2017, 

-  Nekonečná nevystupovať; Nie je všedný deň; Núraddín Ali a Anísaldžalísa; 
Obrazy starého sveta odvysielané dňa 6. 6. 2017, 

- Okno do...; Pod hladinou; Prášky na spanie; Prvá nadovšetky; Rakovia; 
Zabudnutá cesta odvysielané dňa 22. 6. 2017, 

- Rivali odvysielaný v dňoch 7. 6. 2017, 14. 6. 2017, 21. 6. 2017 a 28. 6. 2017, 
- Rodina Tjaeldovcov; Skúška vedenia; Slzy a nádej Iraku; Spravodliví; 

Stretnutia so zvieratami; Strýčkovi sen; Sú veci, o ktorých sa nehovorí; Svet 
zajtrajška odvysielané v dňoch 2. 6. 2017, 9. 6. 2017 a 16. 6. 2017, 

- Tajné dokumenty nacistov odvysielaný v dňoch 7. 6. 2017, 14. 6. 2017, 21. 6. 
2017 a 28. 6. 2017, 

- To si ty, Anna?; Tomáš a Zuzana; Tragédia elektronického odpadu 
odvysielané dňa 15. 6. 2017 

- Trezor; Večera; Vydatá slečna Rosita; Záhady mozgu; Zaprášené histórie  
odvysielané v mesiaci jún 2017 a 

- vysielateľ v prehľade programov televíznej programovej služby Dvojka, ktorý poskytuje na 
zverejnenie ostatným hromadným informačným prostriedkom, neuplatnil v prípade programu 
Záznamy z rokovania NR SR  odvysielaného v dňoch 15. 6. 2017 až 25. 6. 2017 označenie 
podľa § 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/625: 
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: 8. 11. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1329/M/2017 
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
         číslo licencie: TD/7 
         číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 17-17/16.607: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s.r.o. v súvislosti s možným porušením ustanovenia: 
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- § 18a písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že vysielateľ 
vo vysielaní televíznej programovej služby DAJTO nezabezpečil, aby bolo v mesiaci jún 2017 
najmenej 3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich, 

- § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že vysielateľ 
v prehľade programov televíznej programovej služby DAJTO, ktorý poskytuje na zverejnenie 
periodickej tlači, neuplatnil v prípade nasledovných programov označenie podľa § 18b ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. : 
- Knight Rider: Legenda sa vracia odvysielaný dňa 3. 6. 2017 a dňa 4. 6. 2017 a 
- Dva a pol chlapa VII. odvysielaný dňa 29. 6. 2017 a dňa 30. 6. 2017.  
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 17-17/16.608: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní časti správy č. 1329/M/2017 týkajúcej sa vysielania televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA a televíznej programovej služby TV DOMA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o., číslo licencie T/41, TD/17 a TD/7 skonštatovala, že v súvislosti s kontrolou plnenia 
povinností podľa § 18a písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
nebolo za mesiac jún 2017 zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
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. 17-17/626: 
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: 8. 11. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1330/M/2017 
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
         číslo licencie: T/219;TD/16 
         číslo licencie: TD/109 
         číslo licencie: TD/144 
         číslo licencie: TD/148 
 
Uznesenie č. 17-17/17.609: 
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. v 
súvislosti s možným porušením ustanovenia: 
- § 18a písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že vysielateľ 

vo vysielaní televíznej programovej služby ŤUKI nezabezpečil, aby bolo v mesiaci jún 2017 
najmenej 3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich, 

- § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že vysielateľ 
v prehľade programov televíznej programovej služby JOJ, televíznej programovej služby JOJ 
PLUS, televíznej programovej služby WAU, televíznej programovej služby RiK a televíznej 
programovej služby ŤUKI, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači, neuplatnil 
v mesiaci jún 2017 označenie podľa § 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/627: 
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: 8. 11. 2017  Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 711/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 325/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hriešny tanec/ 12.2.2017/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-17/18.610: 
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. 
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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. 711/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/628: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 8. 11. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-17/629: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 11. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 897/SKO/2017 zo dňa 7. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 636/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/V pečienkach v škôlke našli 
salmonelu/Hygienici našli ďalšie tony mäsa z Brazílie/11. a 13.4.2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-17/19.611: 
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. 897/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 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. 17-17/630: 
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. 11. 2017                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-17/631: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2017                                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 976/SKO/2017 zo dňa 21. 6. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 738/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Téma dňa/Derniéra Igora Matoviča/ 
9.5.2017/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 17-17/20.612: 
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. 976/SKO/2017, C.E.N. s.r.o. 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že dňa 9. 5. 2017 o cca 20:40 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 v rámci programu 
Téma dňa časť s podtitulom Derniéra Igora Matoviča obsahujúcu vyjadrenie bezpečnostného 
analytika M. Žitného, ktoré nebolo priamo ani sprostredkovane vyvážené reakciou dotknutej strany, 
čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického 
programu,   
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   zdržal sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-1, 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.“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/632: 
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: 25. 11. 2017                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 17-17/633: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 11. 2017                                                             Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1290/SKL/2017 zo dňa 2. 10. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor     číslo licencie: TKR/134 
 
Uznesenie č. 17-17/21.613: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1290/SKL/2017 z 2.10.2017 
posúdila doručené oznámenie o zmene územného rozsahu registrácie retransmisie č. TKR/134,  podľa 
ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Ján Gregor 
Kvášovecká 4179/23 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 

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

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

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

 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa „KDS Dubnica nad 
Váhom za Traťou“ 
2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa „Dubnica nad Váhom za Traťou“  
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 
 „ 3.1 obec Lazy pod Makytou   140 

3.2 obec Rudník      95 
3.3 obec Horné Naštice     90 
3.4 Ilava, Kukučínova ulica   550 
Celkový počet prípojok   875“ 

 
Úloha č. 17-17/634: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 1290/SKL/2017, zašle ho  
účastníkovi konania, Jánovi Gregorovi,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.agrofilm.sk / www.nppc.sk 
Oznámenie č. 1274/AMS/2017 
Vysielateľ: Národné poľnohospodárske a potravinové centrum  
 
Uznesenie č. 17-17/22.614: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Národné poľnohospodárske a potravinárske 
centrum doručené dňa 13. 9. 2017 o prevádzkovaní služby www.agrofilm.sk prevádzkovanej na 
internetovej stránke http:// www.agrofilm.sk a služby www.nppc.sk prevádzkovanej na internetovej 
stránke http:// www.nppc.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu, že predmetné služby vzhľadom na podmienky, za ktorých sú poskytované, nie sú 
audiovizuálnymi mediálnymi službami na požiadanie a nespadajú tak pod pôsobnosť zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 17-17/635: 
Kancelária Rady upovedomí Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum o vybavení jej 
oznámenia doručeného dňa 13. 9. 2017. 
T: 6. 11. 2017                                Z: PgO 
 
23/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2017 
 
Uznesenie č. 17-17/23.615: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov 
 
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. 
 
 
2/ Návrh rozpočtu Rady na rok 2018 
 
Uznesenie č. 17-17/23.616: 
Rada schvaľuje predložený návrh rozpočtu.  
 
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. 
 
V Bratislave dňa 25. 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. Zoltán Pék 
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