
Zápisnica č. 19/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 11. 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.Art. Ingrid Fašiangová 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konanie : 
 
1. 1. Žiadateľ: D.EXPRES, k.s.,  Bratislava 

 SK: 1333/SKL/2017 
 vo veci pridelenia frekvencie:  92,8 MHz Krupina 

ÚP: 10:00 hod.         
 
1.2. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
       SK: 1384/SKL/2017 
       vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Dunajská Streda 
ÚP: 10:20 hod.         
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 22. 11. 2017 – výberové konanie 
  
10:00 hod.     D.EXPRES, k. s., Bratislava 
10:20 hod.     Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 1333/SKL/2017 
Vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Krupina 
 
3/ Výberové konanie 
SK: 1384/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz  Dunajská Streda 
 
4/ Výberové konanie  
SK: 1385/SKL/2017, SK: 1386/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencií 98,3 MHz Dunajská Streda, 100,6 MHz Levice 
      
5/ Výberové konanie 
SK: 1387/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencie 97,3 MHz Piešťany 
 
6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1195/SL/2017 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.      číslo licencie: R/131 
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7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1196/SL/2017 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000  Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1312/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 06.10.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1295/SO/2017      
(na vysielanie programu Zlaté časy zo dňa 21.9.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1187/SO/2017     
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 5. 9. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1296/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1233/SO/2017      
(na vysielanie programu Slovenské rody zo dňa 10.9.2017/hlasitosť)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1309/SO/2017     
(na vysielanie programu Take me out)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1216/M/2017 
(monitorované dni: 11. 9. 2017) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                číslo licencie: T/138, TD/60 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1183/M/2017  
(monitorované dni:4.9.2017) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.      číslo licencie: TD/36 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1217/M/2017 
(monitorované dni: 4.9. a 5.9. 2017 
Vysielateľ: Nitranet s.r.o.               číslo licencie: T/241  
 
17/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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18/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
19/ SK č.: 824/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 563/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Táto krajina nie je pre starých/31. 3. 2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
20/ SK č.: 898/SKO/2017 zo dňa 7.6. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 573/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nebezpečné známosti/2. 4. a 3. 4. 2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
21/ SK č.: 825/SKO/2015 zo dňa 25. 5. 2017 
           1023/SKO/2015 zo dňa 4.7. 2017 
           1025/SKO/2015 zo dňa 4.7. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 498/SO/2017, č. 815/SO/2017, č. 752/SO/2017 ) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Špecialista/11. 3. a 13. 3. 2017/ Tango 
a Cash/2.5.2017/záznam vysielania programu Tango a Cash/2.5.2017/záznam vysielania zo dňa 
13.5.2017/DAJTO/TV MARKÍZA) 
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47 
 
22/ SK č.: 1175/SKO/2015 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 925/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Labyrint: Útek/18. 6. 2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: ENERGY Real s.r.o. (predtým GAAD REAL, s.r.o.)  číslo licencie: TD/49 
 
24/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: Elements Channel, s.r.o.       číslo licencie: TD/174 
 
25/ SK č.: 1344/SKL/2017 zo dňa 16. 10. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: ptatelier s.r.o., Skalica  
 
26/ SK č.: 1422/SKL/2017 zo dňa 2. 11. 2017 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: DALNet s.r.o., Michalovce      
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27/SK č.: 1462/SKL/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia, s.r.o.      číslo licencie: TD/150, TD/164 
 
28/ SK č.: 1275/SKL/2017 zo dňa 25. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KREOS, s.r.o.      číslo licencie: TD/180 
 
29/ SK č.: 1416/SKL/2017 zo dňa 26. 10. 2017 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina    číslo registrácie: TKR/88 
 
30/ SK č.: 1337/SKL/2017 zo dňa 12. 10. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: NITRANET, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/178 
 
31/ SK č.: 1425/SKL/2017 zo dňa 2. 11. 2017 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: K T R, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/155 
 
32/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 658 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-19/1.642: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 1333/SKL/2017 
Vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Krupina 
 
Uznesenie č. 17-19/2.643: 
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 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. 1333/SKL/2017 začatom 
dňa 19. 9. 2017  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o  zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
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účastníkom konania: 
 
D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 prideľuje frekvenciu 92,8 MHz Krupina 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112, spoločnosti D.EXPRES, k.s. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 92,8 MHz Krupina 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 92,8 MHz Krupina 
    Lokalita: Krupina 
    Frekvenčný list: 11531/OSFS/2017“  
 
Úloha č. 17-19/659: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie  
a zašle ho spol.  D.EXPRES, k.s. spolu s  frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie 
SK: 1384/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz  Dunajská Streda 
 
Uznesenie č. 17-19/3.644: 
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 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. 1384/SKL/2017 začatom 
dňa 19. 9. 2017 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 

 
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 § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 prideľuje frekvenciu 91,4  MHz  Dunajská Streda 
 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, pre potreby rozhlasovej 
programovej služby Rádio Patria a Radio Slovak International.  
 
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. je vysielateľ na základe zákona povinný využívať 
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených zákonom  
č. 308/2000 Z. z. a osobitným zákonom a nesmie ju poskytovať na využitie tretej osobe.   
 
Frekvencia: 91,4 MHz Dunajská Streda 
Lokalita: Dunajská Streda  
Frekvenčný list : 11529/OSFS/2017  

 
Úloha č. 17-19/660:     
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčnými listami a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2017                             Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 1385/SKL/2017, SK: 1386/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencií 98,3 MHz Dunajská Streda, 100,6 MHz Levice 
 
Uznesenie č. 17-19/4.645:   
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 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. 1385/SKL/2017 a správnom 
konaní č. 1386/SKL/2017 začatých dňa 19. 9. 2017  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
C.S.M. group. s.r.o. 
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

1. prideľuje frekvenciu  98,3 MHz Dunajská Streda 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/121 spoločnosti C.S.M. group. s.r.o. 
 

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

mení 
 

 6 



rozhodnutie o udelení licencie č. R/121/2012 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 98,3 MHz Dunajská Streda 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 98,3 MHz Dunajská Streda 
    Lokalita: Dunajská Streda 
    Frekvenčný list : 11530/OSFS/2017“  
 

2. prideľuje frekvenciu 100,6 MHz Levice 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/121 spoločnosti C.S.M. group. s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/121/2012 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 100,6 MHz Levice  
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 100,6 MHz Levice 
    Lokalita: Levice 
    Frekvenčný list : 11532/OSFS/2017“  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/661: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie  
a zašle ho spol.  C.S.M. group s.r.o., spolu s  frekvenčnými listami a  s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie 
SK: 1387/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencie 97,3 MHz Piešťany 
 
Uznesenie č. 17-19/5.646: 
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 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. 1387/SKL/2017 začatom 
dňa 19. 9. 2017 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
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GES Slovakia, s.r.o. 
Dvořákovo nábrežie 8A 
811 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 prideľuje frekvenciu  97,3 MHz  Piešťany 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88, spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 97,3 MHz  Piešťany 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 97,3 MHz  Piešťany 
    Lokalita: Piešťany 
    Frekvenčný list: 11533/OSFS/2017“  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/662: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie a 
zašle ho spol.  GES Slovakia, s.r.o. spolu s  frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1195/SL/2017 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.      číslo licencie: R/131 
 
Uznesenie č. 17-19/6.647: 
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 INICIATÍVA s.r.o. 
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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 99,4 MHz Banská Bystrica na účely, 
na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/663: 
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: 6. 12. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1196/SL/2017 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000  Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 17-19/7.648: 
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 RADIO ONE ROCK, 
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 88,9 MHz Liptovský Mikuláš 
na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/664: 
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: 6. 12. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1312/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 06.10.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-19/8.649: 
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. 1312/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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/665: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti a postúpi sťažnosť Rade RTVS. 
T: 4. 12. 2017                                Z: PgO 
      
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1295/SO/2017      
(na vysielanie programu Zlaté časy zo dňa 21.9.2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 17-19/9.650: 
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. 1295/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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/666: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1187/SO/2017     
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 5. 9. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-19/10.651: 
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. 1187/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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  zdržal sa 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/667: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1296/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-19/11.652: 
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. 1296/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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/668: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1233/SO/2017      
(na vysielanie programu Slovenské rody zo dňa 10.9.2017/hlasitosť)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2  
 
Uznesenie č. 17-19/12.653: 
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. 1233/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Dvojka 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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/669: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti a postúpi sťažnosť Rade RTVS 
a GR RTVS. 
T: 4. 12. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1309/SO/2017     
(na vysielanie programu Take me out)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-19/13.654: 
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. 1309/SO/2017 smerujúcu 
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voči vysielaniu 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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/670: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1216/M/2017 
(monitorované dni: 11. 9. 2017) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                číslo licencie: T/138, TD/60 
 
Uznesenie č. 17-19/14.655: 
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 BIC Spišská Nová 
Ves, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  
že dňa 11. 9. 2017 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. trvalo neoznačil na obrazovke svoju 
programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/671: 
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: 6. 12. 2017  Z: PLO 
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K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1183/M/2017  
(monitorované dni:4.9.2017) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.      číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 17-19/15.656: 
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. 1183/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby TV ORAVIA, vysielateľa TV ORAVIA s.r.o. skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní zo dňa 4. 9. 2017 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/672: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 12. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1217/M/2017 
(monitorované dni: 4.9. a 5.9. 2017 
Vysielateľ: Nitranet s.r.o.               číslo licencie: T/241  
 
Uznesenie č. 17-19/16.657: 
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 NITRANET, 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 programovej služby TV 9 zo dňa 4. 9. 2017 v čase 
od 18:00 hod. do 22:00 hod. a zo dňa 5. 9. 2017 v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-17/673: 
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: 6. 12. 2017  Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 17-19/17.658: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 
štvrťrok 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 18/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 
 
Uznesenie č. 17-19/18.659: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2017. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 17-19/18.635: 
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 FRONTINUS s.r.o.,   
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vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac júl 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/674: 
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: 6. 12 .2017 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-19/18.660: 
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 porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 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 júl, august a september 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/675: 
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: 6. 12. 2017 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-19/18.661: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi MÉDIA MODRA, 
s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Modra obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace júl, august a september 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/676: 
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: 6. 12. 2017 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 17-19/18.662: 
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 SITY MEDIA s.r.o., 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio SiTy obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac júl 2017. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/677: 
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: 6. 12. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 824/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
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(Sťažnosť č. 563/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Táto krajina nie je pre starých/31. 3. 2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-19/19.663: 
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. 824/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti 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 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/678: 
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: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-19/679: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 12. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 898/SKO/2017 zo dňa 7.6. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 573/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nebezpečné známosti/2. 4. a 3. 4. 2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-19/20.664: 
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. 
898/SKO/2017 Rozhlas a televízia Slovenska 
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p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že dňa 2. 4. 2017 v čase o cca 21:29 hod. a dňa 3. 4. 2017 v čase o cca 2:23 hod. v rámci programovej 
služby Jednotka odvysielal program Nebezpečné známosti, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti 
vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k tomuto dielu 
tým, že predmetné dielo odvysielal bez jeho záverečných titulkov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/680: 
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: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-19/681: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2017                    Z: PgO 
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K bodu 21/ 
SK č.: 825/SKO/2015 zo dňa 25. 5. 2017 
           1023/SKO/2015 zo dňa 4.7. 2017 
           1025/SKO/2015 zo dňa 4.7. 2017 
 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 498/SO/2017, č. 815/SO/2017, č. 752/SO/2017 ) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Špecialista/11. 3. a 13. 3. 2017/ Tango 
a Cash/2.5.2017/záznam vysielania programu Tango a Cash/2.5.2017/záznam vysielania zo dňa 
13.5.2017/DAJTO/TV MARKÍZA) 
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 17-19/21.665: 
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 správnych konaní  
č. 825/SKO/2017, 1023/SKO/2017 a 1025/SKO/2017 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
       

I. 
 

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 11. 3. 2017 v čase o cca 23:12 hod., dňa 13. 3. 2017 v čase o cca 02:24 hod. v rámci 
programovej služby TV MARKÍZA a dňa 13. 3. 2017 v čase o cca 20:19 hod. v rámci 
programovej služby DAJTO odvysielal program Špecialista,  

2. dňa 2. 5. 2017 v čase o cca 20:18 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal 
program Tango a Cash,  

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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

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

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

II. 
   

p o r u š i l  
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že 

 
1. nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash zo dňa  

2. 5. 2017 odvysielaného v čase o cca 00:50 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA, 
2. nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Da Vinciho Kód zo dňa 13. 

5. 2017 odvysielaného v čase o cca 22:35 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA,  
čím došlo k porušeniu povinnosti poskytnúť rade súvislé záznamy vysielania do 15 dní od doručenia 
žiadosti rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
  
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500,- €, slovom päťsto 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   neprítomný 
Joanidis za 
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Kolenič  zdržal sa 
Mamojka za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/682: 
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: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-19/683: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 12. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 1175/SKO/2015 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 925/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Labyrint: Útek/18. 6. 2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 17-19/22.666: 
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. 
1175/SKO/2017 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že program Labyrint: Útek odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 18. 6. 2017 o cca 
20:39 hod. v trvaní cca 146 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy päťkrát, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc 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   neprítomný 
Joanidis proti 
Kolenič  za 
Mamojka zdržal sa 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/684: 
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: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-19/685: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2017                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: ENERGY Real s.r.o. (predtým GAAD REAL, s.r.o.)  číslo licencie: TD/49 
 
Uznesenie č. 17-19/23.667: 
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 ENERGY Real s.r.o. 
(predtým GAAD REAL, s.r.o.) vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) v súvislosti s tým, že neoznámil Rade 
zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 26 zákona  
č. 220/2007 Z. z. do 15 dní od vzniku týchto zmien. 
 
Úloha č. 17-19/686: 
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: 6. 12. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 24/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: Elements Channel, s.r.o.       číslo licencie: TD/174 
 
Uznesenie č. 17-19/24.668: 
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 Elements Channel, 
s. r. o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 31 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) z dôvodu 
možného uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa alebo podielu na hlasovacích 
právach vysielateľa bez predchádzajúceho súhlasu Rady v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného 
vysielateľa televíznej programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/687: 
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: 6. 12. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 1344/SKL/2017 zo dňa 16. 10. 2017 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: ptatelier s.r.o., Skalica  
 
Uznesenie č. 17-19/25.669: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1344/SKL/2017 zo dňa  
16.10.2017, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
ptatelier s.r.o.    
Bernolákova 832/39 
909 01 Skalica  
 
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  
 
spoločnosti  ptatelier s.r.o.    

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 9 1  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: Skalická mestská televízia - SMT 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24hod./týždenne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 1344/SKL/2017-1 zo dňa 16.10.2017: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 67% 
Programy - min. 33% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 100%   
2. Publicistika: % 
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 0%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 15%  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, mov qt, 
divx, avi, mp4) 

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

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

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

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 
9.10.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 40644/T, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
62856/2017/T 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 9.10.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 
40644/T, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-62856/2017/T 

 
III. 

 
Doložky iného verejného prenosu: 
Spôsob verejného prenosu:  DVB-C , DVB-H 
 
Úloha č. 17-19/688: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1344/SKL/2017, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 12 .2017                               Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 1422/SKL/2017 zo dňa 2. 11. 2017 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: DALNet s.r.o., Michalovce  
 
Uznesenie č. 17-19/26.670: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1422/SKL/2017  zo dňa 2. 11. 
2017, podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť 
o udelenie registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
DALNet, s.r.o. 
Jilemnického 20 
071 01 Michalovce 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/366 
 
za nasledovných podmienok : 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: HP server v dátovom rozvádzači, adresa: Jilemnického 20, 071 01 Michalovce 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom IPTV 

   
 2. Územný rozsah retransmisie: okres Michalovce 
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3.  Počet  prípojok: 100 
                  
4.  Ponuka programových služieb:   
 
     základný súbor:  
     televízne programové služby:          213, TV 8, TV Zemplín, TV Lux 
 
Úloha č. 17-19/689: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o registrácii retransmisie v SK č. 1422/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi konania (spol. DALNet, 
s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 1462/SKL/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia, s.r.o.      číslo licencie: TD/150, TD/164 
 
Uznesenie č. 17-19/27.671: 
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 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 1462/SKL/2017 zo dňa 
8.11.2017, posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci zmeny licencie č. TD/150 a licencie č. TD/164 na digitálne televízne vysielanie 
účastníka konania: 
 
Západoslovenská televízia s.r.o. 
Trenčianska 47 
821 09 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/150 a licenciu č. TD/164 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  
II. nasledovne: 
 
„Článok II. sa mení a znie:  
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: 100059/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 6.11.2017, č. dožiadania: el-220707/2017/B 

2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 100059/B, 
oddiel: Sro, zo dňa6.11.2017, č. dožiadania: el-220707/2017/B“ 

 
Úloha č. 17-19/690: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1462/SKL/2017 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o. 
T: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
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K bodu 28/ 
SK č.: 1275/SKL/2017 zo dňa 25. 9. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KREOS, s.r.o.      číslo licencie: TD/180 
 
Uznesenie č. 17-19/28.672: 
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 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 1275/SKL/2017  zo dňa  
25.9.2017, posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci  zmeny licencie č. TD/180 na televízne digitálne vysielanie účastníka konania: 
 
KREOS, s.r.o. 
29. augusta 36/A 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 
811 09 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/180  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  I. 
nasledovne: 
Článok I. bod 5 a 6  sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1275/SKL/2017-1   zo dňa 25.9.2017 a podania 1275/SKl/2017-3: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 0 % 
Programy - min. 100 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 10,4 %  
Publicistika: %  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika –  46,81 %  

Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 13,6 % 
Hudobné programy: - 0 % 
Vzdelávacie programy – 28,1% 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 1 % 
Šport – 0 %“ 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 15 %  
 
Úloha č. 17-19/691: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1275/SKL/2017 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti KREOS, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 12 .2017                    Z: PLO 
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K bodu 29/ 
SK č.: 1416/SKL/2017 zo dňa 26. 10. 2017 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina    číslo registrácie: TKR/88 
 
Uznesenie č. 17-19/29.673: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1416/SKL/2017 zo dňa 26.10.2017, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/88, 
účastníka konania: 

 
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, 
Tulská 33 
010 08 Žilina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
 

registráciu retransmisie č. TKR/88  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, z dôvodu, že o to 
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 26.10.2017 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 17-19/692: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/88 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 22. 12. 2017                                           Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 1337/SKL/2017 zo dňa 12. 10. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: NITRANET, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/178 
 
Uznesenie č. 17-19/30.674: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1337/SKL/2017 zo dňa 12.10.2017, 
posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/178 
účastníka konania: 
 
NITRANET, s. r. o. 
Hornočermánska 55  
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva 
toto  
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r o z h o d n u t i e : 
 

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

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/178 zo dňa 22.8.2000 v znení neskorších zmien a doplnkov 
nasledovne: 
 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 
„Retransmisia je poskytovaná prostredníctvom:  
- MVDS Nitra 2, kóta Zobor, frekvencia 12370,01-12485,09 MHz, podľa rozhodnutia TÚ SR č. 

9910741007 zo dňa 22.4.2009 do 31.3.2019 
- MMDS Poľana, kóta Poľana, frekvencia 2200-2300 MHz, podľa rozhodnutia Úradu pre 

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1610741004 zo dňa 26.7.2016 do 
31.12.2025 

- DVB-T, kanál 26, Blagoevova 4, Bratislava 
- DVB-S, satelit Belintersat 1, uplink Luxenburg 
- OTT, Údernícka 15, Bratislava 
- IPTV, Údernícka 15, Bratislava“ 

  
2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie znie:  

„Prostredníctvom DVB-S, OTT a IPTV celá SR.  Prostredníctvom MMDS, MVDS a DVB-T 
v dosahu jednotlivých vysielačov“ 

 
3. Časť 3.  Počet účastníkov (prípojok) sa mení a znie: 
„3. MVDS Nitra   500 
- MMDS Poľana  0  
- DVB-T predpoklad:      100 
- DVB-S       predpoklad: 100 
- OTT   100 
- IPTV   100“ 
Spolu:    900 
 
4. Časť 4.  Ponuka programových služieb znie: 
  

Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ 
PLUS, WAU, Nova Sport, TA3, TV LUX, TV NOE, TV 213, 
TV9, M1, M2, Duna TV” 

 
Úloha č. 17-19/693: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1337/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia, zašle 
ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 1425/SKL/2017 zo dňa 2. 11. 2017 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: K T R, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/155 
 
Uznesenie č. 17-19/31.675: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
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1425/SKL/2017 zo dňa 2. 11. 2017, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/155, 
účastníka konania: 

 
K T R,  s.r.o. 
Námestie Jozefa Blaskovicsa 507/11 
946 52 Imeľ 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
 

registráciu retransmisie č. TKR/155  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: K T R,  s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie 
listom doručeným Rade dňa 2.11.2017 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 17-19/694: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/155 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 22. 12. 2017                                           Z: PLO 
 
32/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RL/32/2017 
 
Uznesenie č. 17-20/32.676: 
Rada schvaľuje predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Správa č. 1397/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Programová služba: RÁDIO AKTUAL 
Vysielateľ: C.S.M. group s. r. o. 
Číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 17-20/32.677: 
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 C.S.M. group s. r. o. 
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vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 ods. 1 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s tým, že dňa 17. 10. 2017, 18. 10. 2017, 20. 
10. 2017, 24. 10. 2017, 25. 10. 2017, 26. 10. 2017 a dňa 27. 10. 2017 v čase o cca 12:00 hod. 
odvysielal na rozhlasovej programovej službe RÁDIO AKTUAL program Talkshow Zuzany 
Martinákovej, v ktorom mohlo dôjsť k nesplneniu požiadavky vyhradiť vysielací čas pre kandidátov 
na funkciu predsedu samosprávneho kraja tak, aby určením vysielacieho času nebol žiadny 
z kandidátov znevýhodnený. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/695: 
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: 6. 12. 2017  Z: PLO 
 
Správa č. 1393/M/2017 a sťažnosti č. 1427, 1431, 1436/SO/2017/SO/2017o kontrole dodržiavania 
povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Programová služba: TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
Číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 17-20/32.678: 
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 C.E.N. s.r.o.  

I. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 
ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s tým, že  
dňa  24. 10. 2017, 25. 10. 2017, 26. 10. 2017, 27. 10. 2017, 28. 10. 2017, 30. 10. 2017 a 
31. 10. 2017 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 
program Téma dňa, v ktorom mohlo dôjsť k nesplneniu požiadavky vyhradiť vysielací čas 
pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja tak, aby určením vysielacieho 
času nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený;  

II. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 17 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s tým, že 
a) dňa 24. 10. 2017, 25. 10. 2017, 26. 10. 2017, 27. 10. 2017, 28. 10. 2017, 30. 10. 2017 

a 31. 10. 2017 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe 
TA3 program Téma dňa,  

b) dňa 24. 10. 2017, 25. 10. 2017, 26. 10. 2017, 27. 10. 2017, 28. 10. 2017, 30. 10. 2017 a 
31. 10. 2017 v čase o cca 18:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 
program Hlavné správy,  

v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu zákazu zverejňovať výsledky volebných prieskumov v čase 
14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Mamojka za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-19/696: 
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: 6. 12. 2017  Z: PLO 
 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov Rady k 31. 10. 2017 
 
Uznesenie č. 17-20/23.641: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Správa zo zahraničnej služobnej cesty  
 
Uznesenie č. 17-20/32.679: 
Riaditeľ Kancelárie Rady ústne informoval Radu o zahraničnej pracovnej ceste riaditeľa Kancelárie 
Rady Ľuboša Kukliša a vedúceho právneho odboru Kancelárie Rady Martina Dorociaka na plenárne 
zasadnutie ERGA, ktoré sa konalo v dňoch 8. – 9. 11. 2017 v Bruseli, Belgicko.  
 
 
V Bratislave dňa 22. 11. 2017 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr.Art. Ingrid Fašiangová 
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