
Zápisnica č. 3/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 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. Zoltán Pék 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 201/SKI/2018 zo dňa 29. 1. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s. r. o.      číslo licencie: R/121, RD/20 
 
3/ SK č.: 1173/SKL/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 954/SL/2017 zo dňa 21. 6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1790/SO/2017      
(na vysielanie programu Kameňák 5 zo dňa 17. 12. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1652/SO/2017      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 15. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS       číslo licencie: TD/1, AVMS 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1561/SO/2017      
(na vysielanie programu Prvé TN zo dňa 28. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1766/SO/2017      
(na vysielanie JOJ zo dňa 13. 12. 2017/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1498/SO/2017      
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 9. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1802/SO/2017      
(na vysielanie reklamy Durex zo dňa 21. 12. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1755/SO/2017     
(na vysielanie programu Tri sestry zo dňa 8. 12. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1654/SO/2017     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 20. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1491/SO/2017      
(na vysielanie programu Noviny zo dní 19. 9. a 20. 9. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
14/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
15/ SK č.: 1264/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1131/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Divoké kone/Panelák/ Súdna sieň /5. 6. 2017,  
14. 6. 2017/JOJ, JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16, TD/109  
 
16/ SK č.: 1302/SKO/2017 zo dňa 27. 9. 2017 
           1259/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1080/SO/2017, č. 1085/SO/2017 ) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/28.7.2017, 3.8.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
17/ SK č.: 63/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
18/ SK č.: 67/SKL/2018 zo dňa 11. 1. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ číslo licencie: TD/131 
 
19/ SK č.: 115/SKL/2018 zo dňa 15. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS    číslo licencie: TKR/209 
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20/ SK č.: 102/SKL/2018 zo dňa 15. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SiNET CTV s.r.o.      číslo licencie: TKR/325 
 
21/ Rôzne 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 70 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-03/1.064: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 201/SKI/2018 zo dňa 29. 1. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s. r. o.      číslo licencie: R/121, RD/20 
 
Uznesenie č. 18-03/2.032: 
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 žiadosť zo dňa 29. 1. 2018 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 201/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania C.S.M. group s. r. o. 
 

z a m i e t a 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-03/071: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 3. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1173/SKL/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 954/SL/2017 zo dňa 21. 6. 2017) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 18-03/3.065: 
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. 1173/SKL/2017 
vedené proti spoločnosti RADIO ONE, 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   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/072: 
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: 21. 2. 2018                                Z: PLO 
 
Úloha č. 18-03/073: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1790/SO/2017      
(na vysielanie programu Kameňák 5 zo dňa 17. 12. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-03/4.066:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1790/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   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/074: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1652/SO/2017      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 15. 10. 2017)  
Vysielateľ: RTVS       číslo licencie: TD/1, AVMS 
 
Uznesenie č. 18-03/5.067: 
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. 1652/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka a obsahu zverejnenému na www.rtvs.sk v rámci služby 
Archív/Televízia, 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   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/075: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
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K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1561/SO/2017      
(na vysielanie programu Prvé TN zo dňa 28. 11. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-03/6.068: 
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. 1561/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/076: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1766/SO/2017      
(na vysielanie JOJ zo dňa 13. 12. 2017/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-03/7.069: 
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. 1766/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   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-03/077: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1498/SO/2017      
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 9. 11. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-03/8.070: 
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. 1498/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   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/078: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1802/SO/2017      
(na vysielanie reklamy Durex zo dňa 21. 12. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-03/9.071: 
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. 1802/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/079: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1755/SO/2017     
(na vysielanie programu Tri sestry zo dňa 8. 12. 2017)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 18-03/10.072: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 8.12.2017 v čase cca o 16:53 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV 
DOMA program Tri sestry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/080: 
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: 21.2.2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-03/081: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19.2.2018  Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1654/SO/2017     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 20. 11. 2017)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 18-03/11.073: 
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. 1654/SO/2017 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko 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   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/082: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1491/SO/2017      
(na vysielanie programu Noviny zo dní 19. 9. a 20. 9. 2017)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-03/12.074: 
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. 1491/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   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/083: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2018                                Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 18-03/13.075: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. 
štvrťrok 2017. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 14/ 
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2017 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
Uznesenie č. 18-03/14.076: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2017. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 18-03/14.076: 
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 GES Slovakia, 
s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Anténa Rock obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac november 2017. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/084: 
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: 21. 2. 2018  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-03/14.076: 
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 KISS rádio s.r.o. 
(do 5.1.2018 RÁDIO KISS s.r.o.), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho 
mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio KISS 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac 
október 2017. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/085: 
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: 21. 2. 2018  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-03/14.076: 
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 WINTER média, 
a.s.,  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Piešťany obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac november 2017. 
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Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   za 
Joanidis za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/086: 
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: 21. 2. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 1264/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1131/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Divoké kone/Panelák/ Súdna sieň /5. 6. 2017,  
14. 6. 2017/JOJ, JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16, TD/109  
 
Uznesenie č. 18-03/15.077: 
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.  1264/SKO/2017, MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

a. dňa 5. 6. 2017 v čase o cca 11:10 hod. na programovej službe JOJ PLUS v rámci 
programu Divoké kone,  

b. dňa 14. 6. 2017 v čase o cca 7:00 hod. na programovej službe WAU v rámci programu 
Panelák,  

c. dňa 14. 6. 2017 v čase o cca 7:20 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu 
Súdna sieň,  

odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli 
zosynchronizované so zvukovou stopou programu; 
 

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

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

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

a. dňa 5. 6. 2017 v čase o cca 11:10 hod. na programovej službe JOJ PLUS v rámci 
programu Divoké kone,  

b. dňa 14. 6. 2017 v čase o cca 7:00 hod. na programovej službe WAU v rámci programu 
Panelák,  

c. dňa 14. 6. 2017 v čase o cca 7:20 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu 
Súdna sieň,  

odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 
nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím 
umožnil porozumieť jeho obsahu; 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/087: 
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: 7. 3. 2018                    Z: PLO 
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K bodu 16/ 
SK č.: 1302/SKO/2017 zo dňa 27. 9. 2017 
           1259/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1080/SO/2017, č. 1085/SO/2017 ) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/28.7.2017, 3.8.2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-03/16.078: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č.  
1302/SKO/2017 a 1259/SKO/2017, MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, že  
 

1.)  dňa 28.7.2017 v čase cca o 7:22 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie,  
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
2.) dňa 3. 8. 2017 v čase o cca 7:35 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu 
spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela 
alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov,  
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 
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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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20 000,- €, slovom dvadsaťtisíc 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. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-03/088: 
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: 7. 3. 2018                               Z: PLO 
 
Úloha č. 18-03/089: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 19. 2. 2018                                            Z: PgO 

 
 

NEVEREJNÉ 
 

K bodu 17/ 
SK č.: 63/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 18-03/17.079: 
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. 63/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018, posúdila 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/126 účastníka konania 
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KISS rádio s.r.o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/126: 
 
v časti obchodného mena účastníka konania nasledovne: 
 
„KISS rádio s.r.o.“ 
 
v článku II. nasledovne: 
 
„Právne skutočnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka 
číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo dňa 8. 1. 2018 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo 
dňa 8. 1. 2018“ 

 
Úloha č. 18-03/090: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 63/SKL/2018 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 7. 3. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 67/SKL/2018 zo dňa 11. 1. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ číslo licencie: TD/131 
 
Uznesenie č. 18-03/18.080: 
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. 67/SKL/2018 zo dňa 
11.1.2018, posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci   zmeny licencie č. TD/131 na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 
Janka Alexyho 1967/1 
Michalovce 071 01 
  
z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

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

mení 
 
licenciu č. TD/131  na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  II. , v časti 
týkajúcej sa sídla držiteľa licencie nasledovne: 
 
„Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 
  Janka Alexyho 1967/1 
  Michalovce 071 01“ 

 
Úloha č. 18-03/091: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 67/SKL/2018 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 7. 3. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 115/SKL/2018 zo dňa 15. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS    číslo licencie: TKR/209 
 
Uznesenie č. 18-03/19.081: 
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. 115/SKL/2018 zo dňa 15.1.2018, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209 účastníka konania: 
 
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS 
Štúrova 24 
060 01 Kežmarok 
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/209 v časti 1-4 nasledovne:  
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa : 
„ KDS Veľká Lomnica: hlavná stanica – Základná škola Veľká Lomnica  
a  zapisuje sa: KDS Krížová Ves: hlavná stanica –Obecný úrad Krížová Ves“ 
 
2. Časť 2. územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa: „Veľká Lomnica “ 
        zapisuje sa: Krížová Ves“ 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:     387“ 
  
4. Časť 4. Ponuka programových služieb – vypúšťa sa text, týkajúci sa   KDS Veľká Lomnica 
a zapisuje sa KDS Krížová Ves: 
 
Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
4. Ponuka programových služieb: 
4.1 KDS Liptovská Teplička 
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televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TV 
LUX, TA3, Film+, Obecná televízia Liptovská Teplička, 
TV DOMA, Dajto 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio 
Devín,  

 
4.2 KDS Krížová Ves 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TA3, TV DOMA, 

Dajto,  JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX,  
 
4.3 KDS Vrbov 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TV 

LUX, TA3, Film+, WAU, TV DOMA, Dajto 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Devín,  
 
4.4 KDS Švábovce 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, WAU, 

TA3, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, TV Doma, 
Dajto 

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

 
4.5 KDS Spišské Hanušovce 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, Dajto, JOJ, 

JOJ PLUS, WAU, TA3, TV LUX, Viasat History, Film+  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 

Regina“ 
 
Úloha č. 18-03/092: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 3. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 102/SKL/2018 zo dňa 15. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SiNET CTV s.r.o.      číslo licencie: TKR/325 
 
Uznesenie č. 18-03/20.082: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 102/SKL/2018    zo dňa 
15.1.2018, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/325 podľa ustanovenia § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
SiNET CTV s.r.o. 
Kukučínova 4250 
058 01 Poprad 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
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rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/325  nasledovne: 
 
1.  Bod 3. Počet  prípojok sa mení a znie:  
 „3. Počet  prípojok:    303“ 
 
2. bod 4. Ponuka programových služieb zostáva bez zmien a znie:  
 „ 4. Ponuka programových služieb: 

Televízne programové služby: 
Základný balík: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV DOMA,  

DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, JOJ Cinema, TV 
LUX, TV8, Arena Sport 1, TV Noe, CS Film, 
KinoSvět, Šlágr TV, Viasat Explorer, Spice, Viasat 
History, Viasat Nature, Disney Channel 

 
Rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, 

Rádio_FM“ 
 
Úloha č. 18-03/093: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v SK č. 102/SKL/2018, zašle ho  
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 7. 3. 2018                    Z: PLO 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. 2. 2018 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Zoltán Pék 
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