
Zápisnica č. 1/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 1. 2018 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 3/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/13 
 
3/ SK č.: 4/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3 
 
4/ SK č.: 5/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/5 
 
5/ SK č.: 1172/SKL/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(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 
 
6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 1468/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 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1455/SO/2017     
(na vysielanie programu Tridsať prípadov majora Zemana zo dňa 5. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1432/SO/2017      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 29. 10. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1622/SO/2017     
(na vysielanie programu Hemendex, Infoexpres plus, Infoflash zo dňa 5. 12. 2017)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                 číslo licencie: R/112, RD/27 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1428/SO/2017      
(na vysielanie programu Avatar zo dňa 28. 10. 2017/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1496/SO/2017      
(na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov – New York zo dňa 20. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1490/SO/2017     
(na vysielanie upútavky na program Drsniačky zo dňa 18. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1448/SO/2017      
(na vysielanie programu ...a rána sú tu tiché  zo dňa 5. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1475/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy zo dňa 2. 11. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1476/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1447/SO/2017     
(na vysielanie programu Motoring zo dňa 4. 11. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1497/SO/2017     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 18. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1478/SO/2017     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 12. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 
 
19/ SK č.: 1258/SKO/2015 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1041/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/ 9.7.2017 o cca 6,50 hod./JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
20/ SK č.: 1263/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa č. 960/M/2017, č. 803/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
porušením ustanovení  vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Diagnóza vražda/Lampióniky/14.2.2017, 
17.2.2017/Jednotka, Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1, TD/2 
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21/ SK č.: 1179/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO WOW - 
za mesiac máj 2017 nevyhradil 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel  
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 
22/ SK č.: 1487/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017  
Doplnenie: Správa č. 1221/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: reklamné bloky/7.9. a 8.9.2017/INFO Kanál 
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.       číslo licencie: TD/95 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 1420/SKL/2017 zo dňa 31. 10. 2017 
Žiadosť o registráciu retransmisie  
ÚK: Detronics Plus, s.r.o., Zvolen  
 
24/ SK č.: 1473/SKL/2017 zo dňa 14. 11. 2017 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.     číslo licencie: R/113 
 
25/ SK č.: 1805/SKL/2017 zo dňa 22. 12. 2017 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: BILION s.r.o.      číslo licencie: TKR/365 
 
26/ SK č.: 2/SKL/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo licencie: T/182 
 
27/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.agrobiznis.sk 
Oznámenie č. 1418/AMS/2017 
Vysielateľ: Slovenský CHOV, s.r.o.       
 
28/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 0 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-01/1.001: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 3/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/13 
 
Uznesenie č. 18-01/2.002: 
Rada bod odročuje. 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 4/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3 
 
Uznesenie č. 18-01/3.003: 
Rada bod odročuje. 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 5/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/5 
 
Uznesenie č. 18-01/4.004:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 5/SKI/2018, 
Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Patria 

 
nevzťahuje 

 
- povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 

programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní 
rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2018, 
nakoľko je to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/700: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 10. 2. 2018                    Z: PLO 

 4 



K bodu 5/ 
SK č.: 1172/SKL/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(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. 18-01/5.005: 
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. 1172/SKL/2017 
vedené proti spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/001: 
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: 24. 1. 2018                                Z: PLO 
 
Úloha č. 18-01/002: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 1468/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. 18-01/6.006: 
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 98,1 MHz Zvolen na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 

 5 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/003: 
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: 24. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-01/004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 22. 1. 2018                                  Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1455/SO/2017     
(na vysielanie programu Tridsať prípadov majora Zemana zo dňa 5. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 18-01/7.007: 
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. 1408/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, 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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/005: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1432/SO/2017      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 29. 10. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
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Uznesenie č. 18-01/8.008: 
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. 1432/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                             Z: PgO 
    
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1622/SO/2017     
(na vysielanie programu Hemendex, Infoexpres plus, Infoflash zo dňa 5. 12. 2017)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                 číslo licencie: R/112, RD/27 
 
Uznesenie č. 18-01/9.009: 
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 D.EXPRES, k.s. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5. 12. 
2017 v čase o cca 7:00 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe EXPRES program 
Infoexpres plus a v čase o cca 7:40 hod. program Infoflash, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/007: 
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: 24. 1. 2018                              Z: PLO 
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Úloha č. 18-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 1. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1428/SO/2017      
(na vysielanie programu Avatar zo dňa 28. 10. 2017/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 18-01/10.010: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal 
na programovej službe JOJ PLUS dňa 28. 10. 2017 o cca 21:35:46 – 21:43:54 hod. a o cca 23:34:08 – 
23:42:00 hod. reklamné bloky podľa § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (ďalej len 
„vyhláška č. 468/2013 Z. z.“), v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu súladu zvukovej zložky 
vysielania s technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške č. 468/2013 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/009: 
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: 24. 1. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-01/010: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 1. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1496/SO/2017      
(na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov – New York zo dňa 20. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 18-01/11.011: 
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. 1496/SO/2017 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS, 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   proti 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/011: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1490/SO/2017     
(na vysielanie upútavky na program Drsniačky zo dňa 18. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 18-01/12.012: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 18.11.2017 o cca 16:18 hod. upútavku na 
program Drsniačky, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/012: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 24. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-01/013: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1448/SO/2017      
(na vysielanie programu ...a rána sú tu tiché  zo dňa 5. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-01/13.013: 
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. 1448/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  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/014: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1475/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy zo dňa 2. 11. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-01/14.014: 
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. 1475/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-01/015: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1476/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-01/15.015: 
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. 1476/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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/016: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1447/SO/2017     
(na vysielanie programu Motoring zo dňa 4. 11. 2017)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-01/16.016: 
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. 1447/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-20/017: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1497/SO/2017     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 18. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 18-01/17.017: 
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. 1497/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 17-20/018: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 1. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1478/SO/2017     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 12. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-01/18.018: 
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. 1478/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   zdržal sa 
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Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 18-01/019: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 1258/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1041/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/ 9.7.2017 o cca 6,50 hod./JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-01/19.019: 
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. 
1258/SKO/2017 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny TV JOJ odvysielaného 
na programovej službe JOJ dňa 9. 7. 2017 v čase o cca 6:50 hod. 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 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 300,- €, slovom tritisíc tristo eur. 
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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***18,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/020: 
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: 10. 2. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 1263/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa č. 960/M/2017, č. 803/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
porušením ustanovení  vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Diagnóza vražda/Lampióniky/14.2.2017, 
17.2.2017/Jednotka, Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1, TD/2 
 
Uznesenie č. 18-01/20.020: 
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. 1263/SKO/2017 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 
p o r u š i l 

 
povinnosť ustanovenú v  § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 

 
 

a)  dňa 14. 2. 2017 v čase o cca 10:02 hod. na programovej službe Jednotka v rámci 
programu Diagnóza vražda odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre 
osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadavkami 
ustanovenými vyhláškou Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím:  
- § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia určitých titulkov nebol primeraný na 
zabezpečenie ich čitateľnosti, 

b) dňa 17. 2. 2017 v čase  o cca 10:01 hod. na programovej službe Dvojka v rámci 
programu Lampióniky odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so 
sluchovým postihnutím, ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadavkami 

 14 



ustanovenými vyhláškou Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím:  
- § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia určitých titulkov nebol primeraný na 

zabezpečenie ich čitateľnosti, 
čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím v súlade  
s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo 
kultúry podľa § 18aa ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z., 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, 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   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/021: 
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: 10. 2. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1179/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO WOW - 
za mesiac máj 2017 nevyhradil 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel  
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 18-01/21.021: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 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.“) začína správne konanie voči spoločnosti 
Rádio WOW s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 28c ods. 
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2 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že neposkytol Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
žiadosti Rady údaje podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/022: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 24. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-01/21.022: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a 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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1179/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
vedenom voči spoločnosti Rádio WOW s.r.o. vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiac máj 2017 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe 
RADIO WOW z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% 
vysielaniu nových slovenských hudobných diel po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej aj „správny poriadok“) vydáva 
toto 

 
r o zh o d n u t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

 
p r e r u š u j e 

 
správne konanie č. 1179/SKO/2017 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke – možné 
naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu, že neposkytol Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje podľa 
ustanovenia § 28c ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Rada bude v správnom konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke. Počas prerušenia 
konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/023: 
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: 24. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 1487/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017  
Doplnenie: Správa č. 1221/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: reklamné bloky/7.9. a 8.9.2017/INFO Kanál 
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.       číslo licencie: TD/95 
 
Uznesenie č. 18-01/22.023: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 1487/SKO/2017 
BELNET SNINA, s.r.o. 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe INFO Kanál 
1. dňa 7. 9. 2017 v čase od 09:00:00 hod do 09:59:59 hod odvysielal videotextovú reklamu 

– v čase od cca 09:01:43 hod. do cca 09:06:24 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 09:14:53 hod. do cca 09:19:34 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 09:28:02 hod. do cca 09:32:43 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 09:41:12 hod. do cca 09:45:53 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 09:54:21 hod. do cca 09:59:02 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 23 minút a 25 sekúnd, teda o 11 minút a 25 sekúnd dlhšom ako 
povolených 12 minút, 

2. dňa 7. 9. 2017 v čase od 10:00:00 hod do 10:59:59 hod odvysielal videotextovú reklamu 
– v čase od cca 10:07:31 hod. do cca 10:12:12 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 10:20:41 hod. do cca 10:25:22 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 10:33:51 hod. do cca 10:38:32 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 10:47:00 hod. do cca 10:51:41 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 18 minút a 44 sekúnd, teda o 6 minút a 44 sekúnd dlhšom ako 
povolených 12 minút, 

3. dňa 7. 9. 2017 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59 hod odvysielal videotextovú reklamu 
– v čase od cca 11:00:10 hod. do cca 11:04:51 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 11:13:21 hod. do cca 11:18:02 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 11:26:34 hod. do cca 11:31:15 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 11:39:43 hod. do cca 11:44:24 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 11:52:53 hod. do cca 11:57:34 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 23 minút a 25 sekúnd, teda o 11 minút a 25 sekúnd dlhšom ako 
povolených 12 minút, 

4. dňa 8. 9. 2017 v čase od 09:00:00 hod do 09:59:59 hod odvysielal videotextovú reklamu 
– v čase od cca 09:00:00 hod. do cca 09:00:54 hod. v trvaní 54 sekúnd, 
– v čase od cca 09:09:24 hod. do cca 09:14:05 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 09:22:32 hod. do cca 09:27:13 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
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– v čase od cca 09:35:42 hod. do cca 09:40:23 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 09:48:51 hod. do cca 09:53:32 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 19 minút a 38 sekúnd, teda o 7 minút a 38 sekúnd dlhšom ako 
povolených 12 minút, 

5. dňa 8. 9. 2017 v čase od 10:00:00 hod do 10:59:59 hod odvysielal videotextovú reklamu 
– v čase od cca 10:02:01 hod. do cca 10:06:42 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 10:15:11 hod. do cca 10:19:52 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 10:28:22 hod. do cca 10:33:03 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 10:41:34 hod. do cca 10:46:15 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 10:54:44 hod. do cca 10:59:25 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 23 minút a 25 sekúnd, teda o 11 minút a 25 sekúnd dlhšom ako 
povolených 12 minút, 

6. dňa 8. 9. 2017 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59 hod odvysielal videotextovú reklamu 
– v čase od cca 11:07:54 hod. do cca 11:12:38 hod. v trvaní 4 minúty a 44 sekúnd, 
– v čase od cca 11:21:07 hod. do cca 11:25:48 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 11:34:16 hod. do cca 11:38:57 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
– v čase od cca 11:47:26 hod. do cca 11:52:07 hod. v trvaní 4 minúty a 41 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 18 minút a 47 sekúnd, teda o 6 minút a 47 sekúnd dlhšom ako 
povolených 12 minút, 
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. – 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 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-01/024: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10. 2. 2018                    Z: PLO 
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NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 1420/SKL/2017 zo dňa 31. 10. 2017 
Žiadosť o registráciu retransmisie  
ÚK: Detronics Plus, s.r.o., Zvolen  
 
Uznesenie č. 18-01/23.024: 
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. 1420/SKL/2017 zo dňa 
31. 10. 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“): 
 
Detronics Plus, s.r.o. 
Buzulucká 3 
960 01 Zvolen 
 
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/368 
 
za nasledovných podmienok: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

- hlavná stanica: Námestie SNP 36/1, 962 63 Pliešovce  
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS 
   

2. Územný rozsah retransmisie: obec Pliešovce  
 
3. Počet prípojok: 430 

             
4. Ponuka programových služieb: 
 
televízne programové služby 
Základný balík:  Jednotka, Dvojka, TV LUX, 213, INFO KANÁL 

Pliešovce  
Rozšírený balík:                      Jednotka HD, Dvojka HD     
 
rozhlasové programové služby         Rádio Slovensko     
 
Úloha č. 18-01/025: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 10. 2. 2018                    Z: PLO 
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K bodu 24/ 
SK č.: 1473/SKL/2017 zo dňa 14. 11. 2017 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.     číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 18-01/24.025: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1473/SKL/2017 zo dňa 14.11.2017, posúdila žiadosť 
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/113, účastníka konania: 
 
Rádio WOW  s.r.o. 
Námestie Ľ. Štúra 6  
957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/113 do 22.6. 2027 
 

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

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/113/2011 zo dňa 10.5.2011 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

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

licencie končí dňom 22.6.2027 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom terestriálnych 

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

  90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 
  90,5 MHz Prievidza 
 106,7 MHz Partizánske 
 106,7 MHz Trenčín 
  93,6 MHz Nitra 

7. Programová sieť: Rádio WOW – Go Deejay 
 

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
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(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka 
číslo: 26150/R, oddiel: Sro, zo dňa 28.11.2017, zoznam výpisov č.: el-54989/R 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 26150/R, oddiel: Sro, zo dňa 
28.11.2017, zoznam výpisov č.: el-54989/R. 

 
III.  

 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
20.12.2017, podľa podania:1473/SKL/2017-6: 
a) Spravodajstvo – 7,45% 
b) Publicistika:  

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

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy –17,85% 

d) Ostatný program – 74,70% 
 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

min.: 7,45% 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
    26,19 % 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD, CD so 

súvislým záznamom vysielania vo formáte mp3 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených 

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

 
2.1.     Frekvencia: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou        

 Lokalita:   Bánovce nad Bebravou - mesto                         
 Frekvenčný list: 4561/10/2006 zo dňa 9.10.2006           
 

2.2.     Frekvencia: 106,7 MHz Partizánske        
 Lokalita:      mesto                    
 Frekvenčný list: 7608/OSFS/2012   zo dňa 1.8.2012     
 

2.3.     Frekvencia: 90,5 MHz Prievidza 
 Lokalita:    Markušová                      
 Frekvenčný list: 4903/10/2011 zo dňa 28.9.2011              
 

2.4.      Frekvencia: 106,7 MHz Trenčín 
 Lokalita:   Trenčín - Záblatie                       
 Frekvenčný list:  3283/OSFS/2015 
            

2.5.      Frekvencia:   93,6 MHz Nitra        
 Lokalita:      Nitra                    
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 Frekvenčný list:   10978/OSFS/2016            
 

V. 
 
 Špecifikácia RDS:  

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

 
Úloha č. 18-01/026: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní 1473/SKL/2017 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 10. 2. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 1805/SKL/2017 zo dňa 22. 12. 2017 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: BILION s.r.o.      číslo licencie: TKR/365 
 
Uznesenie č. 18-01/25.026: 
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. 
1805/SKL/2017 zo dňa 22.12.2017, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/365, 
účastníka konania: 

 
BILION s.r.o. 
K. Novackého 37  
971 01 Prievidza 
 
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/365  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: BILION s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie 
listom doručeným Rade dňa 22.12.2017 písomne  požiadal.  
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Úloha č. 18-01/027: 
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/365 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 10. 2. 2018                                           Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 2/SKL/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo licencie: T/182 
 
Uznesenie č. 18-01/26.027: 
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.“) a podľa § 5 
ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní,  postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
začína správne konanie voči spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s r.o. vo veci možného 
naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na 
hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty 
základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom. 
  
Úloha č. 18-01/028: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 24. 1. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-01/26.028: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a 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.“) a zákona č. 
220/2007 Z. z., postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 2/SKL/2018 zo 
dňa 27. 12. 2017 posúdila oznámenie o zmene spoločníkov spoločnosti držiteľa licencie č. T/182 na 
televízne vysielanie: 
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s r.o. 
Ševčenkova 36 
P.O.BOX 216 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej aj „správny poriadok“) vydáva toto 
 

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
 

p r e r u š u j e 
 
správne konanie č. 2/SKL/2018 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke – možné 
naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na 
hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty 
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základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom. 
 
Rada bude v správnom konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke. Počas prerušenia 
konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 
 
Úloha č. 18-01/029: 
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: 24. 1. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.agrobiznis.sk 
Oznámenie č. 1418/AMS/2017 
Vysielateľ: Slovenský CHOV, s.r.o.   
 
Uznesenie č. 18-01/27.029: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Slovenský CHOV, s.r.o., doručené dňa 
30. 10. 2017, o prevádzkovaní služby Agrobiznis prevádzkovanej na internetovej stránke http:// 
www.agrobiznis.sk a v časti týkajúcej sa sekcie „Videozóna“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a 
zákona č. 308/2000 Z. z. Vo zvyšných častiach oznámenie prevádzkovateľa Slovenský CHOV, s.r.o. 
neprijíma z dôvodu, že predmetná služba v týchto častiach vzhľadom na podmienky, za ktorých je 
poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 18-01/030: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Slovenský CHOV, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 30. 10. 2017 a zaevidovaného pod. č. 1418/AMS/2017-1. 
T: 22. 1. 2018                                Z: PgO 
 
28/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RL/44/2017 
 
Uznesenie č. 18-01/27.030: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Valorizácia platu riaditeľa Kancelárie Rady  
 
Uznesenie č. 18-01/27.031: 
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje valorizáciu tarifného platu 
riaditeľa Kancelárie o 4,8 % s účinnosťou od 1. 1. 2018. Zároveň Rada schvaľuje i prepočet príplatku 
za riadenie podľa stupnice platových taríf platnej od 1. 1. 2018. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 18-01/031: 
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie  Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: ihneď                    Z: ÚRK
      
 
3/ Schválenie zahraničnej pracovnej cesty 
 
Uznesenie č. 18-01/27.032: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu vedúceho Právneho odboru Kancelárie Rady Martina 
Dorociaka na stretnutie vedenia ERGA, ktoré sa uskutoční dňa 16. 1. 2018 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 18-01/27.032: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníka Kancelárie Rady Ivana Tarabčáka a Michala 
Hradického na zasadnutie podskupiny ERGA pre samoreguláciu a koreguláciu, ktoré sa uskutoční dňa 
24. 1. 2018 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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V Bratislave dňa 10. 1. 2018 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
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