
Zápisnica č. 2/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 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: PhDr. Peter Kolenič 
 
 
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.: 1257/SKL/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
               1440/SKL/2017 zo dňa 25. 10. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 922/SL/2017,  č. 1200/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KISS rádio s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1414/SO/2017      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 18.10.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1433/SO/2017     
(na vysielanie programu Posledný jednorožec zo dňa 1. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1456/SO/2017     
(na vysielanie programu Lovec zločincov zo dňa 4. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1756/SO/2017     
(na vysielanie programu Posledný dom naľavo zo dňa 10.12.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1449/SO/2017      
(na vysielanie programu 50 odtieňov sivej zo dňa 5. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1560/SO/2017     
(na vysielanie programu Apokalypsa Stalin zo dňa 28. a 29. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1481/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 20. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1559/SO/2017      
(na vysielanie zo dňa 25. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1489/SO/2017      
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 15. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1584/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 12. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1658/SO/2017     
(na vysielanie programu Duel zo dňa 7. 12. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1450/SO/2017, 1585/SO/2017     
(na vysielanie prenosu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Belej na Cirochou zo dňa 12. 10. 2017 
a 21. 11. 2017)  
Vysielateľ: BELNET SNINA, s.r.o.        číslo licencie: TD/95 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1470/M/2017 
(monitorované dni: 07.11.2017 a 14.11.2017) 
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.     číslo licencie: TD/187 
 
18/ SK č.: 1483/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa  č. 1199/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. g),   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Magazín Prešovského samosprávneho kraja / 
3.9.2017; 24.9.2017/ Obecné televízne vysielanie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.       číslo licencie: TD/135 
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19/ SK č.: 1549/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017 
Doplnenie: Správa  č. 1216/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g),   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 11. 9. 2017 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod./TV 
Reduta 
ÚK : BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                  číslo licencie: TD/60 
 
20/ SK č.: 1417/SKO/2017 zo dňa 11. 10. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1093/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: X Factor/ 5.8.2017 o cca 08,10 hod./JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ SK č.: 1485/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1218/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia 1. ) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., 2. ) § 51 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 4.9.2017 a 5.9.2017 v čase od 18:00 do 23:00 
hod/Bardejovská televízia BTV 
ÚK:  Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.      číslo licencie: TD/100 
 
22/ SK č.: 1486/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1215/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia 1. ) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., 2. ) § 51 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. ) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenný záznam z dní 7.9.2017 a 8.9.2017/ TV Poprad 
ÚK:  TV Poprad, s.r.o.         číslo licencie: TD/48 
 
23/ SK č.: 1260/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1036/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Najnebezpečnejšie 
letiská/14.7.2017/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ SK č.: 1176/SKO/2017 zo dňa 30.  8. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 924/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba:  Správy / Univerzitná nemocnica ponúka 
novú službu /14. 6. 2017/Televízia Turiec (TVT) 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o. číslo licencie: T/73; TD/132 
 
25/ SK č.: 1180/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio Go DeeJay  
- 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: Marián Dokupil – Doko Media     číslo licencie: R/89 
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NEVEREJNÉ 
 
26/ SK č.: 41/SKL/2018 zo dňa 9. 1. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTION“, Žarnovica 
 
27/ SK č.: 1501/SKL/2017 zo dňa 22. 11. 2017 
                 1797/SKL/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Hlohovská televízia, s.r.o.      číslo licencie: TD/102 
 
28/ SK č.: 40/SKL/2018 zo dňa 8. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Miroslav Maco – MULTICHANNEL, Krakovany   číslo licencie: TKR/307 
 
29/ Rôzne 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 31 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-02/1.033: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 18-02/2.032: 
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. 3/SKI/2018, 
Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Slovenský rozhlas 7, 
Rádio Pyramída 
 

nevzťahuje 
 

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. 
 

 4 



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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/032: 
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. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 24. 2. 2018                    Z: PLO 
 
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. 18-02/3.033: 
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. 4/SKI/2018, 
Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Devín 

 
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 zdržala sa 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/033: 
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: 24. 2. 2018                    Z: PLO 
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K bodu 4/ 
SK č.: 1257/SKL/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
           1440/SKL/2017 zo dňa 25. 10. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 922/SL/2017,  č. 1200/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KISS rádio s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 18-02/4.034:   
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 konania č. 1257/SKL/2017 a č. 
1440/SKL/2017 vedené proti spoločnosti KISS rádio s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/034: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správnych konaní a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  8. 2. 2018                                Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1414/SO/2017      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 18.10.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-02/5.035: 
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. 1414/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1433/SO/2017     
(na vysielanie programu Posledný jednorožec zo dňa 1. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-02/6.036: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 1. 11. 2017 v čase 
o cca 08:44:59 hod. odvysielal program Posledný jednorožec, ktorý bol odvysielaný s českým 
dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom  
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/036: 
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: 7. 2. 2018     Z: PLO 
 
Úloha č. 18-02/037: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 2. 2018                                            Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1456/SO/2017     
(na vysielanie programu Lovec zločincov zo dňa 4. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
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Uznesenie č. 18-02/7.037: 
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. 1456/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   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                                 Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1756/SO/2017     
(na vysielanie programu Posledný dom naľavo zo dňa 10.12.2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-02/8.038: 
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. 1756/SO/2017 smerujúcu 
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   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/039: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                                Z: PgO 
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K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1449/SO/2017      
(na vysielanie programu 50 odtieňov sivej zo dňa 5. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-02/9.039: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ odvysielal dňa 5.11.2017 v čase o cca 20:38 hod. program Päťdesiat odtieňov 
sivej, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/040: 
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: 7. 2. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-02/041: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 2. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1560/SO/2017     
(na vysielanie programu Apokalypsa Stalin zo dňa 28. a 29. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 18-02/10.040: 
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. 1560/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/042: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1481/SO/2017     
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 20. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-02/11.041: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20. 10. 2017 v čase o cca 19:30 hod. v rámci programovej 
služby Jednotka odvysielal v programe Správy RTVS príspevok informujúci o A. Babišovi v súvislosti 
s jeho vlastníctvom a možným vplyvom na média v Českej republike, čím mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/043: 
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: 7. 2. 2018                               Z: PgO 
 
Úloha č. 18-02/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 2. 2018                            Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1559/SO/2017      
(na vysielanie zo dňa 25. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 18-02/12.042: 
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. 1559/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000  
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/044: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                               Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1489/SO/2017      
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 15. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-02/13.043: 
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. 1489/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                                            Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1584/SO/2017      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 12. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-02/14.044: 
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. 1584/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000  
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/046: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1658/SO/2017     
(na vysielanie programu Duel zo dňa 7. 12. 2017)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-02/15.045: 
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. 1658/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, 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   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-02/047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1450/SO/2017, 1585/SO/2017     
(na vysielanie prenosu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Belej na Cirochou zo dňa 12. 10. 2017 
a 21. 11. 2017)  
Vysielateľ: BELNET SNINA, s.r.o.        číslo licencie: TD/95 
 
Uznesenie č. 18-02/16.046: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
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 BELNET SNINA, 
s.r.o. vo veci možného porušenia 
1. 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21. 11. 2017 v čase 

o cca 16:00 hod. mohol vysielať programovú službu INFO Kanál v rozpore s udelenou licenciou; 
2. § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej 

služby INFO Kanál v dňoch 12. 10. 2017 a 21. 11. 2017 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom 
(logom); 

3. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý 24-hodninový záznam vysielania programovej služby INFO Kanál z dní 
12. 10. 2017 a 21. 11. 2017. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/048: 
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: 7. 2. 2018                     Z: PLO 

 
Uznesenie č. 18-02/16.046: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1450/SO/2017 a č. 
1585/SO/2017 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby INFO Kanál vysielateľa 
BELNET SNINA, s.r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 

 13 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/049: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 2. 2018                     Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1470/M/2017 
(monitorované dni: 07.11.2017 a 14.11.2017) 
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.     číslo licencie: TD/187 
 
Uznesenie č. 18-02/17.047: 
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. 1470/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby PuTV, vysielateľa Púchovská kultúra, s.r.o. skonštatovala, že  
v monitorovanom vysielaní z dní 7. 11. 2017 a 14. 11. 2017 nebolo zistené porušenie zákona  
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/050: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 2. 2017                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 1483/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa  č. 1199/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. g),   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Magazín Prešovského samosprávneho kraja / 
3.9.2017; 24.9.2017/ Obecné televízne vysielanie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.       číslo licencie: TD/135 
 
Uznesenie č. 18-02/18.048: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
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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. 1483/SKO/2017 TV Štrba, s.r.o. 

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

 
tým, 

 
že dňa 3. 9. 2017 (nedeľa) vôbec nevysielal televíznu programovú službu Obecné televízne vysielanie 
Štrba, pričom podľa licencie č. TD/135 má vysielať v nedeľu jednu hodinu, čím došlo  
k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou,   

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

 
tým, 

 
že dňa 24. 9. 2017 v čase od cca 18:27 hod. do cca 18:40 hod. v rámci vysielania programu Magazín 
Prešovského samosprávneho kraja, neoznačil na obrazovke svoju programovú službu Obecné 
televízne vysielanie Štrba nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  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. úhrnnú sankciu – upozornenie na 
porušenie  zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/051: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  24. 2. 2017                                              Z: PLO 
 

 15 



K bodu 19/ 
SK č.: 1549/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017 
Doplnenie: Správa  č. 1216/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 11. 9. 2017 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod./TV 
Reduta 
ÚK : BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                  číslo licencie: TD/60 
 
Uznesenie č. 18-02/19.049: 
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. 1549/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/052: 
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: 26. 2. 2018                                                                                                                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-02/19.049: 
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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že vysielateľ nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV 
Reduta zo dňa 11. 9. 2017 v čase od cca 16:00 hod. do 19:00 hod.  
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/053: 
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: 7. 2. 2018                              Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 1417/SKO/2017 zo dňa 11. 10. 2017 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1093/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: X Factor/ 5.8.2017 o cca 08,10 hod./JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-02/20.050: 
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. 
1417/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 X Factor zo dňa  
5. 8. 2017 odvysielaného v čase o cca 08:10 hod. v rámci programovej služby JOJ, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  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. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3000,- € slovom tritisíc 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***18, KS6548. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/054: 
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: 24. 2. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-02/055: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1485/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1218/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia 1. ) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., 2. ) § 51 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 4.9.2017 a 5.9.2017 v čase od 18:00 do 23:00 
hod/Bardejovská televízia BTV 
ÚK:  Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.      číslo licencie: TD/100 
 
Uznesenie č. 18-02/21.051: 
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. 
1485/SKO/2017 Bardejovská televízna spoločnosť, 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 programovej služby Bardejovská 
televízia BTV z dní 4. 9. 2017 a 5. 9. 2017 v čase od 18:00 do 23:00 hod. do 15 dní od doručenia 
žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/056: 
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. 2. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-02/21.051: 
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. 1485/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/057: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 5. 2. 2018                    Z: PLO 
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K bodu 22/ 
SK č.: 1486/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1215/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia 1. ) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., 2. ) § 51 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. ) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenný záznam z dní 7.9.2017 a 8.9.2017/ TV Poprad 
ÚK:  TV Poprad, s.r.o.         číslo licencie: TD/48 
 
Uznesenie č. 18-02/22.052: 
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. 
1486/SKO/2017 TV Poprad, 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 24-hodinový záznam vysielania programovej služby TV 
Poprad z dní 7. 9. 2017 a 8. 9. 2017 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto 
záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-02/058: 
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. 2. 2018                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-02/22.052: 
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. 1486/SKO/2017 
vedené voči spoločnosti TV Poprad, s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 51 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/059: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 5. 2. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 1260/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1036/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Najnebezpečnejšie 
letiská/14.7.2017/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-02/23.053: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
1260/SKO/2017 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 
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že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 14.7.2017 v čase cca o 19:00 hod odvysielal 
program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Najnebezpečnejšie letiská, obsahujúci 
zobrazenie osobnej tragédie - úmrtia v príspevku zobrazenej ženy, ktorému nepredchádzalo slovné 
upozornenie: "Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov.", čím nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, 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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc 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, VSXXX/18, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/060: 
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: 24. 2. 2018                    Z: PLO    
 
Úloha č. 18-02/061: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                    Z: PgO 
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K bodu 24/ 
SK č.: 1176/SKO/2017 zo dňa 30.  8. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 924/SO/2017) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba:  Správy / Univerzitná nemocnica ponúka 
novú službu /14. 6. 2017/Televízia Turiec (TVT) 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o. číslo licencie: T/73; TD/132 
 
Uznesenie č. 18-02/24.054: 
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.  
1176/SKO/2017 Televízia Turiec, s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým,  

 
že v rámci programovej služby Televízia Turiec (TVT) v programe Správy zo dňa 14. 6. 2017 
odvysielaného o cca 18:29 hod. odvysielal príspevok Univerzitná nemocnica ponúka novú službu 
obsahujúci informácie týkajúce sa lekárne prevádzkovanej v Univerzitnej nemocnici Martin, cit.: 
 
Obrazová zložka: kamera v rámci príspevku sníma osobu realizujúcu vstup v prestrihoch na 
interiérové a exteriérové zábery objektu spomínanej lekárne. Pri interiérových záberoch kamera sníma 
lekárničky počas služby zákazníkom. 
Erika Juhászová spravodajské štúdio, za ňou v obraze zábery na lekárničky podávajúce zákazníkom 
lieky: „Univerzitná nemocnica prišla s ďalším ústretovým krokom voči svojím pacientom. Tí majú 
možnosť vybrať si svoje predpísané lieky v nemocničnej lekárni.“ 
Reportérka: „Aby sme boli presní, lekáreň sa v areáli nemocnice nachádza už dlhší čas. Od pondelka 
tu však pribudlo oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetík všetkým pacientom 
a verejnosti. Doteraz totiž lekáreň poskytovala služby len hospitalizovaným pacientom.“  
Eva Grozmanová, vedúca nemocničnej lekárne: „A od dnešného dňa teda budeme zabezpečovať 
tieto lieky a zdravotnícke pomôcky aj pacientom, ktorí navštevujú ambulancie, nie sú hospitalizovaní. 
Okrem liekov, zdravotníckych pomôcok budeme poskytovať doplnkový voľnopredajný sortiment, 
kozmetické prípravky. Chceme byť lekárňou pre pacientov, čiže chceme kopírovať požiadavky 
pacientov, to čo pacienti budú od nás žiadať, aby sme teda im vyhoveli, aby boli spokojní.“ 
Dalibor Murgaš, UNM medicínsky riaditeľ: „Chodí sem množstvo pacientov aj z iných regiónov do 
špecializovaných ambulancií, kde sú predpisované špeciálne lieky nie bežne dostupné v iných 
lekárňach, kde sa musia objednávať a tu majú všetko na jednom mieste.“ 
Reportérka: Jedinečnosť nemocničnej lekárne teda spočíva hlavne v tom, že bude reagovať na 
požiadavky špecializovaných centier nachádzajúcich sa v univerzitnej nemocnici.“ 
Stanislav Škorňa, UNM ekonomický riaditeľ: „Budeme mať naozaj úplne všetko, čo je možné 
pacientovi poskytnúť. Práve to je ten benefit spojenia nemocnice a lekárne, že vlastne my dopredu 
vieme, že čo máme objednať pre pacienta.“ 
Eva Grozmanová, vedúca nemocničnej lekárne: „Budeme zabezpečovať vyslovene tieto lieky 
a samozrejme individuálnu prípravu liekov, pretože máme veľmi dobré zázemie, laboratórium, ktoré 
nám umožní poskytovať aj tieto, tieto vlastne prípravky, alebo pripravovať, ktoré nie sú bežne 
dostupné vo verejných lekárňach.“ 
 
*** 
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Eva Grozmanová, vedúca nemocničnej lekárne: „Cenotvorba ideme podľa legislatívy. Pýtali ste sa, 
čím sme, čím sa odlišujeme. Chceli by sme byť nielen lekárňou pre pacientov, ale aj pre zamestnancov 
nemocnice. Chceli by sme im poskytovať komplexné služby.“ 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z., 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/062: 
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: 24. 2. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-02/063: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 2. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 1180/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio Go DeeJay  
- 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: Marián Dokupil – Doko Media     číslo licencie: R/89 
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Uznesenie č. 18-02/25.055: 
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 vysielateľovi 
Marián Dokupil - Doko Media vo veci možného naplnenia 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/064: 
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: 8. 2. 2018                    Z: PLO 

 
Uznesenie č. 18-02/25.055: 
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. 1180/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
vedenom voči vysielateľovi Marián Dokupil - Doko Media 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 Rádio GO DeeJay 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. 1180/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 
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Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/065: 
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: 8. 2. 2018                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 41/SKL/2018 zo dňa 9. 1. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTION“, Žarnovica 
 
Uznesenie č. 18-02/26.056: 
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.  41/SKL/2018 zo dňa 9.1.2018, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania:  
 
Radoslav Haring  
Obchodné meno: Radoslav Haring –  „PANORÁMA PRODUCTION“ 
Fraňa Kráľa 867/39 
966 81 Žarnovica 
 
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 :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  
 

Radoslavovi Haringovi, podnikajúcemu pod obchodným menom: 
Radoslav Haring –  „PANORÁMA PRODUCTION“ 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 9 3  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, 
2.   Názov programovej služby: Panoráma 
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      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou - podľa podania účastníka konania č. 41/SKL/2018-1   zo dňa 9.1.2018  
a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 8 % 
    2. Programy:                         min. 92 % (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                     27% 
    2. Publicistika: a) politická:     0 %      
                             b) ostatná:       56 %    
    3. Dokumentárne programy:    2 % 
    4. Dramatické programy:         0 %    
    5. Zábavné programy:              13 %    
    6. Hudobné programy:             2 % 
    7. Vzdelávacie programy:         0 % 
    8. Náboženské programy:         0 % 
    9. Detské programy:                  0 % 
  10. Šport:                                    0 % 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 83%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: UBS v požadovanom formáte 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: min. 51 % 
 
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: min. 10% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
  
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

Právne skutočnosti: 
Radoslav Haring, štátne občianstvo: SR, trvalý pobyt: Fraňa Kráľa 867/39, 966 81 Žarnovica, 
obchodné meno a miesto podnikania: podľa Živnostenského listu č. Žo:2000/06347/00002, reg. č. 
375/2000 zo dňa 26.7.2000 a úradného záznamu č. Žo: 2003/15787/SAL zo dňa 12.11.2003:  
Radoslav Haring  –  „PANORÁMA PRODUCTION“ 
 

III. 
  

Doložky iného verejného prenosu: 
KDS analógovo, DVB-C, DVB-H 
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Úloha č. 18-02/066: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 41/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi 
konania, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 2. 2018                    Z: PLO  
 
K bodu 27/ 
SK č.: 1501/SKL/2017 zo dňa 22. 11. 2017 
                 1797/SKL/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Hlohovská televízia, s.r.o.      číslo licencie: TD/102 
  
Uznesenie č. 18-02/27.057: 
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. 1501/SKL/2017  zo dňa  
22.11.2017 a č. 1797/SKL/2017 zo dňa 20.12.2017 posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 
zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní vo veci   zmeny licencie č. TD/102 na televízne 
digitálne vysielanie účastníka konania: 
 
Hlohovská televízia, s.r.o. 
Nám. sv. Michala 3 
920 01 Hlohovec 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania a zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti  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/102  na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  I. a článku 
II. nasledovne: 
1. Článok I. bod 5 sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1501/SKL/2017-1   zo dňa 22.11.2017 a dňa 10.1.2018: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 40,3% 
Programy - min. 59,7 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 26,1 %  
Publicistika: %  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 32,6 %  

Dokumentárne programy – 36,6%  
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy –0% 
Hudobné programy: - 4,7 % 
Vzdelávacie programy – 0% 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 
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2. 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 Trnava, vložka číslo: 12882/T, 
oddiel: Sro, zo dňa 1.12.2017, č. dožiadania: el-68306/2017/T 

2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 12882/T, oddiel: Sro, 
zo dňa 1.12.2017, č. dožiadania: el-68306/2017/T“ 

 
Úloha č. 18-02/067: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1501/SKL/2017 
a 1797/SKL/2017 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 2. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 40/SKL/2018 zo dňa 8. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Miroslav Maco – MULTICHANNEL, Krakovany   číslo licencie: TKR/307 
 
Uznesenie č. 18-02/28.058: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 40/SKL/2018 zo dňa 8.1.2018, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/307 z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny  
ponuky programových služieb  účastníka konania  

 
Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL 
Strážovská 400/48 
922 02 Krakovany 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/307 v časti 1-4 nasledovne:  
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa : 
„ KDS Naháč: hlavná stanica – Naháč 84“ 
 
2. Časť 2. územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa: „Naháč“ 
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:       700“ 
  
4. Časť 4. Ponuka programových služieb – vypúšťa sa text, týkajúci sa   KDS Naháč a znie: 
 
„4.  Ponuka programových služieb:   
4.1 KDS Chtelnica:  
základný súbor:  
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, TA 3, 

JOJ, JOJ PLUS, WAU, Šlágr TV, Západoslovenská TV,  TV8, 
TV LUX, TV VEGA, TV NOE, TV Karpaty,  

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina Bratislava, 
Rádio_FM, Rádio Devín;  
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4.2 KDS Kátlovce:  
základný súbor:  
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, TA 3, 

JOJ, JOJ PLUS, WAU, Šlágr TV, Západoslovenská TV, TV8, 
TV LUX, TV VEGA, TV NOE, TV Karpaty,  

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina Bratislava, 
Rádio_FM, Rádio Devín;  

4.3 KDS Žlkovce, Radkovce:  
základný súbor:  

              televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, TA 3, 
JOJ, JOJ PLUS, WAU, Šlágr TV, Západoslovenská TV, TV8, 
TV LUX, TV VEGA, TV NOE, TV Karpaty,   

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina Bratislava, 
Rádio_FM, Rádio Devín“  

 
Úloha č. 18-02/068: 
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. 40/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi konania, Ing. Miroslavovi 
Macovi - MULTICHANNEL, spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 2 .2018                    Z: PLO 
 
29/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2017 
 
Uznesenie č. 18-02/29.059: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ SK č. 776/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 521/SL/2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 18-02/29.060: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania  
č. 776/SKL/2017 vysielateľovi Best FM Media spol. s r.o. 
 
vzhľadom na to, že  v dňoch 20. 4. 2017 a 24. 7. 2017 nevyužíval frekvenciu 89,6 MHz Prievidza 
a v dňoch 11. 4. 2017 a 31. 7. 2017 nevyužíval frekvenciu 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu 
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boli pridelené, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

ukladá 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-02/069: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho Krajskému súdu v Bratislave.  
T: 7. 2. 2018                  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-02/070: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 5. 2. 2018                                                     Z: PLO 
 
 
3/ Schválenie zahraničnej pracovnej cesty 
 
Uznesenie č. 18-02/28.061: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnancov Kancelárie Rady Martina Dorociaka 
a Michala Hradického na worhshop organizovaný Konferenciou riaditeľov regulátorov Nemecka - 
DLM, ktorý sa uskutoční dňa 25. 1. 2018 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 18-02/28.062: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníka Kancelárie Rady Jána Hurtíka na zasadnutie 
Pracovnej skupiny ERGA „Exchange of Experiences and Best Practises“, ktoré sa uskutoční dňa  
30. 1. 2018 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 18-02/28.063: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu vedúceho Právneho odboru Kancelárie Rady Martina 
Dorociaka a pracovníka Kancelárie Rady Michala Hradického na zasadnutie Pracovnej skupiny ERGA  
„Revízia smernice o AVMS“, ktoré sa uskutoční dňa 2. 2. 2018 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 1. 2018 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Peter Kolenič 
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