
Zápisnica č. 8/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 4. 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/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 276/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: EM – KOM, s.r.o., Halič       číslo licencie: TKR/303 
 
3/ SK č.: 1488/SKL/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(1313/AMS/2017 – názov služby: JOJ Family (htp://jojfamily.blesk.cz/) 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovenská produkčná, a.s.      
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 202/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 203/SL/2018 
(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 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 227/SO/2018      
(na vysielanie Rádio Anténa Rock zo dňa 25. 1. 2018)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/SO/2018      
(na vysielanie skladby Prievidza v Rádio Anténa Rock zo dňa 31. 1. 2018)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 376/SO/2018     
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26.2.2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 198/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 1. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 378/SO/2018     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 2. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                 číslo licencie: na základe zákona RD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 207/SO/2018      
(na vysielanie programu Na rovinu zo dňa 13. 10. 2017)  
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 280/SO/2018     
(na vysielanie programu Novoročný príhovor Milana Jambora starostu Devínskej Novej Vsi zo dňa  
3. 1. a 5. 1. 2018)  
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/54 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 278/SO/2018     
(na vysielanie programu Z mesta do mesta zo dňa 7. 2. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 243/SO/2018      
(na vysielanie z dní 29. 1. a 2. 2. 2018)  
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany     číslo licencie: TD/151 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 318/SO/2018     
(na vysielanie programu reklama PSS zo dňa 17. 2. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 289/SO/2018     
(na vysielanie programu MENEJ ALEBO VIAC? Daniel Levicky Archleb – Michal Havran)  
Poskytovateľ: N Press s. r. o.         
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 20/M/2018  
(monitorované dni:22.1.2018) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.     číslo licencie: TD/188 
 
18/ SK č.: 1811/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1429/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri -Truc akcia?/16. 10. 2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
19/ SK č.: 246/SKO/2018 zo dňa 24. 1. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1481/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/príspevok o A. Babišovi/ 
20.10. 2017/ Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
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20/ SK č.: 1810/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1428/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: v čase od 9:00 hod do 11:00 hod dňa 25. 9. 2017/ RiK 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/144 
 
21/ SK č.: 1814/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1321/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: v čase od 10:00 hod do 14:00 hod dňa18. 9. a 25 .9. 2017/ 
MARTICO INFO 
ÚK: MARTICO, s.r.o.        číslo licencie: T/225 
 
22/ SK č.: 1179/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
                 128/SKO/2018 zo dňa 10.1.2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW – 
nevyhradil v rozhlasovej programovej službe najmenej 20 % SHD za mesiac máj 2017 / neposkytol 
Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje podľa ustanovenia § 28c ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 a § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000  Z. z.) 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 
23/ SK č.: 1180/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
                 249/SKO/2018 zo dňa 24.1.2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio GO DeeJay 
– nevyhradil v rozhlasovej programovej službe najmenej 20 % SHD za mesiac máj 2017 / neposkytol 
Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje podľa ustanovenia § 28c ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 a § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000  Z. z.) 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media     číslo licencie: R/89 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
24/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 403/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007  Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 
25/ SK č.: 255/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.      číslo registrácie: R/100 
 
26/ SK č.: 470/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018 
Žiadosť o zmenu licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: TD/15, TD/16, TD/109, TD/144, TD/148 
 
27/ SK č.: 189/SKL/2018 zo dňa 23. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/306 
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28/ SK č.: 44/SKL/2018 zo dňa 9. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT      číslo registrácie: TKR/233 
 
29/ SK č.: 471/SKL/2018 zo dňa 26. 3. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
30/ SK č.: 238/SKL/2018 zo dňa 31.1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: VARES, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/107 
 
31/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 250 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-08/1.264: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 276/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: EM – KOM, s.r.o., Halič       číslo licencie: TKR/303 
 
Uznesenie č. 18-08/2.265: 
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 spoločnosti EM – KOM, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb M1, M2, M4 Sport, Duna, Duna World, 
HBO HD, TV Hronka, TV LocAll, RiK, Nova International, JOJ Cinema HD, JOJ, JOJ PLUS, WAU, 
Disney Channel, Nickelodeon, AMC, Viasat Nature, CBS Reality, SENZI, TA3, TV8 HD, Film+, TV 
LUX, Fishing & Hunting bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/251: 
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: 2. 5. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-08/252: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 30. 4. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1488/SKL/2017 zo dňa 8. 11. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(1313/AMS/2017 – názov služby: JOJ Family (htp://jojfamily.blesk.cz/) 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovenská produkčná, a.s.  
 
Uznesenie č. 18-08/3.266: 
Rada berie na vedomie predloženú informáciu o priebehu správneho konania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 202/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 18-08/4.267:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, 
s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 107,2 MHz Martin na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/253: 
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: 2. 5. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-08/254: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 30. 4 2018                                  Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 203/SL/2018 
(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. 18-08/5.268: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,7 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu 
bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-08/255: 
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: 2. 5. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-08/256: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 30. 4 2018                                  Z: PLO 
 
 
 
 

 6 



K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 227/SO/2018      
(na vysielanie Rádio Anténa Rock zo dňa 25. 1. 2018)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 18-08/6.269: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25. 1. 2018 
o cca 6:00 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Anténa Rock vysielací blok Ranný blok 
s Tomaggiom a o cca 10:03 hod. vysielací blok Rock Music Nonsop, v rámci ktorých odzneli 
informácie týkajúce sa témy Bizarné predmety, ktoré lekári vytiahli z pohlavných orgánov, pričom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto programov v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových 
záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej 
služby a spôsobe jeho uplatňovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/257: 
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: 2. 5. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-08/258: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 4. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/SO/2018      
(na vysielanie skladby Prievidza v Rádio Anténa Rock zo dňa 31. 1. 2018)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 18-08/7.270: 
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. 257/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Anténa Rock vysielateľa GES Slovakia, s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/259: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-08/7.271: 
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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Rádio Anténa Rock zo dňa 
31. 1. 2018 v čase od 00:00 do 24:00 hod. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/260: 
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: 2. 5. 2018                               Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 376/SO/2018     
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26.2.2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-08/8.272: 
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. 376/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
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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 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/261: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                                            Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 198/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 1. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-08/9.273: 
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. 198/SO/2018 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 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/262: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 378/SO/2018     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 2. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1 
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Uznesenie č. 18-08/10.274: 
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. 378/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/263: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 207/SO/2018      
(na vysielanie programu Na rovinu zo dňa 13. 10. 2017)  
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 18-08/11.275: 
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 MEDIA COMPANY, 
s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 13. 10. 2017 odvysielal na programovej službe Považie program Na rovinu, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/264: 
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: 2. 5. 2018  Z: PLO 
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Úloha č. 18-08/265: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 4. 2018  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-08/11.276: 
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 spoločnosti MEDIA COMPANY, 
s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným vysielaním bez udelenej licencie. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/266: 
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: 2. 5. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 280/SO/2018     
(na vysielanie programu Novoročný príhovor Milana Jambora starostu Devínskej Novej Vsi zo dňa  
3. 1. a 5. 1. 2018)  
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/54 
 
Uznesenie č. 18-08/12.277: 
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. 280/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DTV, vysielateľa Devínskonovoveská televízia, spol. 
s.r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. b) zákona 
č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-08/267: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-08/12.278: 
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 Devínskonovoveská 
televízia, spol. s.r.o vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v dňoch 3. 1. 2018 a 5. 1. 2018 mohol vysielať televíznu programovú službu 
DTV v rozpore s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/268: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 4. 2018 Z: PgO 
 
Úloha č. 18-08/269: 
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: 2. 5. 2018 Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 278/SO/2018     
(na vysielanie programu Z mesta do mesta zo dňa 7. 2. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 18-08/13.279: 
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. 278/SO/2018 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 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
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Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/270: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 243/SO/2018      
(na vysielanie z dní 29. 1. a 2. 2. 2018)  
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany     číslo licencie: TD/151 
 
Uznesenie č. 18-08/14.280: 
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. 243/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV Karpaty vysielateľa TV Karpaty, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/271: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-08/14.281: 
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 TV Karpaty, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe TV Karpaty odvysielal dňa 29. 1. 2018 v čase o cca 18:47 hod. a 19:15 hod. 
komunikát informujúci o XII. ročníku Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2017, ktorý mohol 
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez jeho rozoznateľného 
a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 
zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 

 13 



Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/272: 
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: 2. 5. 2018 Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 318/SO/2018     
(na vysielanie programu reklama PSS zo dňa 17. 2. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-08/15.282: 
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. 318/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť podľa ustanovenia  
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/273: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                                 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-08/15.283: 
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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 17. 2. 2018 o cca 
22:24 hod. upútavku na program Kuchyňa, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby 
bola reklama slušná. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/274: 
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: 2. 5. 2018                              Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 289/SO/2018     
(na vysielanie programu MENEJ ALEBO VIAC? Daniel Levicky Archleb – Michal Havran)  
Poskytovateľ: N Press s. r. o.         
 
Uznesenie č. 18-08/16.284: 
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. 289/SO/2018 smerujúcu 
voči obsahu sprístupnenému na službe YouTube (www.youtube.com), poskytovateľa YouTube LLC  
a na službe Denník N (https://dennikn.sk/), poskytovateľa N Press s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  zdržal sa 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/275: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 4. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 20/M/2018  
(monitorované dni: 22.1.2018) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.     číslo licencie: TD/188 
 
Uznesenie č. 18-08/17.285: 
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. 20/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby TV B52, vysielateľa TELECOM TKR, s.r.o. skonštatovala, že  
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v monitorovanom vysielaní zo dňa 22. 1. 2018 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/276: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 4. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 1811/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1429/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri -Truc akcia?/16. 10. 2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
  
Uznesenie č. 18-08/18.286: 
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. 1811/SKO/2017 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 16. 10. 2017 v čase o cca 22:02 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka program 
Reportéri a v rámci neho reportáž s názvom Truc akcia?, čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti 
informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby, keďže účastník konania 
nesprostredkoval vo svojej programovej službe v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej 
nadväznosti tému týkajúcu sa rozhodnutí mesta Prievidza o zamedzení prístupu miestnych 
podnikateľov k ich prevádzkam a o odstránení prevádzok stánkov z pohľadu zástupcov mesta,  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   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 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/277: 
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: 18. 5. 2018                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-08/278: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 30. 4. 2018                                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 246/SKO/2018 zo dňa 24. 1. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1481/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/príspevok o A. Babišovi/ 
20.10. 2017/ Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-08/19.287: 
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.  246/SKO/2018 RTVS, vysielateľ na základe zákona 

 
p o r u š i l 

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

 
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 priebehu parlamentných volieb v Českej republike, 
v ktorom odznela kritika českých médií Lidové noviny a Mladá Fronta DNES, ktoré vlastnil Andrej 
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Babiš, pričom zástupcovia týchto médií nedostali priestor na vyjadrenie k údajnému ovplyvňovaniu 
obsahu týchto médií Andrejom Babišom, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť  
a nestrannosť spravodajského programu, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielanie oznamu 
o porušení zákona. 
 
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z. bezprostredne pred programom Správy RTVS  v čase o 19:00 hod v troch po sebe nasledujúcich 
dňoch, pričom prvýkrát v tretí deň odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
 
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v čítanej podobe bez sprievodnej 
hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania 
oznamu Rade. 
 
Text oznamu: 
V programe Správy RTVS, v príspevku informujúcom o priebehu parlamentných volieb v Českej 
republike, odvysielanom dňa 20. októbra 2017, porušil Rozhlas a televízia Slovenska 
ustanovenie zákona o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého má vysielateľ zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť spravodajského programu. V príspevku boli kritizované české médiá Lidové noviny 
a Mladá Fronta DNES, ktoré vlastnil Andrej Babiš, pričom zástupcovia týchto médií nedostali priestor 
na vyjadrenie k údajnému ovplyvňovaniu obsahu týchto médií Andrejom Babišom. 
 
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 
Blaha  za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/279: 
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: 18. 5. 2018                                    Z: PLO 
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Úloha č. 18-08/280: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 30. 4. 2018                                                        Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 1810/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1428/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: v čase od 9:00 hod do 11:00 hod dňa 25. 9. 2017/ RiK 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/144 
 
Uznesenie č. 18-08/20.288: 
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. 
1810/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 programovej služby RiK zo dňa 
25. 9. 2017 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   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 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť 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 
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Blaha  za 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/281: 
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: 18. 5. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1814/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1321/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: v čase od 10:00 hod do 14:00 hod dňa18. 9. a 25 .9. 2017/ 
MARTICO INFO 
ÚK: MARTICO, s.r.o.        číslo licencie: T/225 
 
Uznesenie č. 18-08/21.289: 
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. 
1814/SKO/2017 MARTICO, 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 MARTICO INFO zo 
dňa 18. 9. 2017 a 25. 9. 2017 v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/282: 
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: 18. 5. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 1179/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
           128/SKO/2018 zo dňa 10.1.2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW – 
nevyhradil v rozhlasovej programovej službe najmenej 20 % SHD za mesiac máj 2017 / neposkytol 
Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje podľa ustanovenia § 28c ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 a § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000  Z. z.) 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
  
Uznesenie č. 18-08/22.290: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 128/SKO/2018 Rádio WOW s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že neposkytol podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Rade do 15 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 28b zákona č. 
308/2000 Z. z.,  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/283: 
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:18. 5. 2018                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-08/22.291: 
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. 1179/SKO/2017 
vedené proti spoločnosti Rádio WOW 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 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/284: 
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: 30. 4. 2018                                          Z: PLO 
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K bodu 23/ 
SK č.: 1180/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017 
           249/SKO/2018 zo dňa 24.1.2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio GO DeeJay 
– nevyhradil v rozhlasovej programovej službe najmenej 20 % SHD za mesiac máj 2017 / neposkytol 
Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje podľa ustanovenia § 28c ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 a § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000  Z. z.) 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media     číslo licencie: R/89 
 
Uznesenie č. 18-08/23.292: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 249/SKO/2018 Marián Dokupil - Doko Media 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že neposkytol podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Rade do 15 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 28b zákona č. 
308/2000 Z. z.,  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   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 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/285: 
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:18. 5. 2018                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-08/23.293: 
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. 1180/SKO/2017 
vedené proti vysielateľovi Marián Dokupil - Doko Media, 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 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-08/286: 
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: 30. 4. 2018                                          Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 24/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Doplnenie: Sťažnosť č. 403/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007  Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 18-08/24.294: 
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 MEDIA COMPANY 
s. r. o. vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. 
z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že včas nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do 
obchodného registra. 
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Úloha č. 18-08/287: 
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: 2. 5. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-08/288: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 4. 2018                               Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 255/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.      číslo registrácie: R/100 
 
Uznesenie č. 18-08/25.295: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. R/100 
v správnom konaní č. 255/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018 vedenom s účastníkom konania: 
 
Rádio Prešov s.r.o. 
Hlavná 69 
080 01 Prešov 
 
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 
 

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

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
zastavuje 

 
správne konanie č. 255/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018, nakoľko účastník konania na výzvu správneho 
orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania 
poučený. 
 
Úloha č. 18-08/289: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 30. 4. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 470/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018 
Žiadosť o zmenu licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: TD/15, TD/16, TD/109, TD/144, TD/148 
 
Uznesenie č. 18-08/26.296: 
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. 470/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018 posúdila 
žiadosť o zmenu licencií č. TD/15, TD/16, TD/109, TD/144 a TD/148 účastníka konania 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
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831 01 Bratislava 
 
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 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
I. licenciu č. TD/15 nasledovne: 
 
Časť „Doložka doplnkových obsahových služieb“ sa mení a znie: 
 
„1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: JOJTEXT 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 
a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho 
obsahu, ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na 
ňom byť obsahovo nezávislé 

 
3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (DVB titulky) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov DVB 
 
4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba (zvuková stopa) vysielaná súbežne 

s príslušnou televíznou programovou službou, umožňujúca prístup zrakovo postihnutých 
k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby najmä prostredníctvom 
komentovania pre nevidiacich 

 
Časť „Zahraničná doložka“ sa mení a znie: 
 
„a) teritórium: teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb: JOJTEXT, HbbTV, Multimodálny prístup (DVB 

titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
Časť „Doložka iného verejného prenosu“ sa mení a znie: 
 
„a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitné vysielanie),  IPTV, MMDS, KDS 
b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: JOJTEXT, HbbTV, Multimodálny prístup (DVB 

titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
 
II. licenciu č. TD/16 nasledovne: 
 
Časť „Doložka doplnkových obsahových služieb“ sa mení a znie: 
 
„1.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 
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a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho 
obsahu, ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na 
ňom byť obsahovo nezávislé 

 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba otvorených a skrytých titulkov (obrazové 

tlmočenie do posunkovej reči pre sluchovo postihnutých divákov) 
 
3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (DVB titulky) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov DVB 
 
4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba (zvuková stopa) vysielaná súbežne 

s príslušnou televíznou programovou službou, umožňujúca prístup zrakovo postihnutých 
k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby najmä prostredníctvom 
komentovania pre nevidiacich 

 
Časť „Zahraničná doložka“ sa mení a znie: 
 
„a) teritórium: teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
Časť „Doložka iného verejného prenosu“ sa mení a znie: 
 
„a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitné vysielanie),  IPTV, MMDS, KDS (DVB-C), DVB-

H (príjem v mobilných telefónoch) 
b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
 
III. licenciu č. TD/109 nasledovne: 
 
Časť „Doložka doplnkových obsahových služieb“ sa mení a znie: 
 
„1.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 
a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho 
obsahu, ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na 
ňom byť obsahovo nezávislé 

 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre sluchovo 

postihnutých divákov 
 
3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (DVB titulky) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov DVB 
 
4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba (zvuková stopa) vysielaná súbežne 

s príslušnou televíznou programovou službou, umožňujúca prístup zrakovo postihnutých 
k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby najmä prostredníctvom 
komentovania pre nevidiacich 
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Časť „Zahraničná doložka“ sa mení a znie: 
 
„a) teritórium: teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
Časť „Doložka iného verejného prenosu“ sa mení a znie: 
 
„a) spôsob verejného prenosu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, KDS, IPTV, MMDS 
b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
 
IV. licenciu č. TD/144 nasledovne: 
 
Časť „Doložka doplnkových obsahových služieb“ sa mení a znie: 
 
„1.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 
a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho 
obsahu, ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na 
ňom byť obsahovo nezávislé 

 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre sluchovo 

postihnutých divákov 
 
3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (DVB titulky) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov DVB 
 
4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba (zvuková stopa) vysielaná súbežne 

s príslušnou televíznou programovou službou, umožňujúca prístup zrakovo postihnutých 
k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby najmä prostredníctvom 
komentovania pre nevidiacich 

 
Časť „Zahraničná doložka“ sa mení a znie: 
 
„a) teritórium: teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
Časť „Doložka iného verejného prenosu“ sa mení a znie: 
 
„a) spôsob verejného prenosu: KDS, IPTV, MMDS 
b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
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V. licenciu č. TD/148 nasledovne: 
 
Časť „Doložka doplnkových obsahových služieb“ sa mení a znie: 
 
„1.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 
a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho 
obsahu, ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na 
ňom byť obsahovo nezávislé 

 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre sluchovo 

postihnutých divákov 
 
3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (DVB titulky) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov DVB 
 
4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich) 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba (zvuková stopa) vysielaná súbežne 

s príslušnou televíznou programovou službou, umožňujúca prístup zrakovo postihnutých 
k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby najmä prostredníctvom 
komentovania pre nevidiacich 

 
Časť „Zahraničná doložka“ sa mení a znie: 
 
„a) teritórium: teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
Časť „Doložka iného verejného prenosu“ sa mení a znie: 
 
„a) spôsob verejného prenosu: satelit, KDS, IPTV, MMDS 
b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: HbbTV, Multimodálny prístup, Multimodálny 

prístup (DVB titulky), Multimodálny prístup (audiokomentár pre nevidiacich)“ 
 
Úloha č. 18-08/290: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 18. 5. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 189/SKL/2018 zo dňa 23. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/306 
 
Uznesenie č. 18-08/27.297: 
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. 189/SKL/2018 zo dňa  
23.1.2018 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/306 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb a počtu prípojok prevádzkovateľa retransmisie: 
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MLOK - Levice, s.r.o. 
J. Bottu 34 
934 01 Levice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
mení 

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/306 v časti 3-4  takto:  
 
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:  
„3. Počet prípojok:  702 
 
2.  Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:             
 „4.1 KDS Tlmače - Lipník: 
   televízne programové služby:  
    základný súbor:   JEDNOTKA, DVOJKA, DAJTO, TV MARKÍZA, TV LUX, 

TV DOMA, Viasat History, Viasat Explorer, TA3, JOJ, JOJ 
PLUS, JOJ Cinema, WAU, Senzi, Prima+, TV8, Nova Int 

 
4.2 KDS Levice, časť Čankov: 
   televízne programové služby:  
základný súbor:   JEDNOTKA, DVOJKA, DAJTO, TV MARKÍZA, TV LUX, 

TV DOMA, Viasat History, Viasat Explorer, TA3, JOJ, JOJ 
PLUS, JOJ Cinema, WAU, Senzi, Prima+, TV8, Nova Int.,  

  
4.3 KDS Nová Baňa: 
  televízne programové služby:  
 základný súbor:   JEDNOTKA, DVOJKA, DAJTO, TV MARKÍZA, TV LUX, 

TV DOMA, Viasat History, Viasat Explorer, TA3, JOJ, JOJ 
PLUS, JOJ Cinema, WAU, Senzi,  Prima+, TV8, Nova Int.
  

rozhlasové programové služby:       Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio 
Devín, Rádio _FM, Rádio Patria, Rádio Slovakia International, 
Rádio Pyramída, Rádio Litera, Rádio Junior“ 

 
Úloha č. 18-08/291: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v  SK č. 189/SKL/2018, zašle ho  účastníkovi 
konania, spol. MLOK - Levice, s.r.o. a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18. 5. 2018                  Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 44/SKL/2018 zo dňa 9. 1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT      číslo registrácie: TKR/233 
 
Uznesenie č. 18-08/28.298: 
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. 44/SKL/2017 zo dňa 9.1.2018, posúdila 
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oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233 z dôvodu zmeny počtu pripojených 
účastníkov a zmeny v ponuke programových služieb účastníka konania: 
 
Družstvo BELSAT 
SNP 362/63 
067 81 Belá nad Cirochou 
 
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/233 v bode 3 – 4 nasledovne: 

 
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:  662“ 
 
4. Ponuka programových služieb: 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

JOJ, JOJ PLUS, WAU, JOJ Cinema, TA3, ČT 1, ČT 2, 
SPORT1, Discovery Channel, Film+, Viasat Explorer, 
Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice, TV LUX, TV 
NOE, Minimax, ŠLÁGR TV, Óčko, Senzi 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; EXPRES, FUN RADIO“ 

 
Úloha č. 18-08/292: 
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. 44/SKL/2018 zašle ho  účastníkovi 
konania, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18. 5. 2018                   Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 471/SKL/2018 zo dňa 26. 3. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
Uznesenie č. 18-08/29.299: 
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. 471/SKL/2018 zo dňa 26.3.2018, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/316 z dôvodu zmeny územného rozsahu a počtu 
pripojených účastníkov účastníka konania:  

 
I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  
930 13 Horné Mýto 110 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/316 k dátumu 1.7.2018 nasledovne: 
 
1.  Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa „KDS Dolné Saliby, 
  KDS Rohovce“ a bod 1 znie:  
     „1.1. KDS Horné Mýto, Hlavná stanica: areál spol. Miniservis č. 110“  
 
2.  Časť 2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa: „Dolné Saliby, Rohovce“ a bod 2 znie:  
„2. Územný rozsah retransmisie: Horné Mýto, Trhová Hradská, Ohrady, Veľké Dvorníky, Blažov, 

Dunajský Klátov, Jahodná“  
  
2. Časť 3. Počet  prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet  prípojok:  

3.1 Horné Mýto:    1150“  
  
„3. Ponuka programových služieb:  vypúšťa sa podbod „4.2 KDS Dolné Saliby, podbod  4.3 

Rohovce“ a bod 4. Ponuka programových služieb znie: 
 4.1 KDS Horné Mýto s dosahom pokrytia: Trhová Hradská, Ohrady,  Blažov, Veľké Dvorníky, 

Dunajský Klátov, Jahodná 
 
Televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, 

MINIMAX,  DISCOVERY CHANNEL, FILM+, SPORT 
1,  MGM, TV PAPRIKA, The Fishing and Hunting 
Channel, TV LUX, JOJ PLUS, SPEKTRUM,  
MUZSIKA TV, Private Spice, Universal Networks, 
Viasat 3, Eurosport, Viasat Explorer/Spice, Viasat 
History, TV 5Monde, France 24, Nova Sport, Nova Sport 
HD, MTV, DAJTO, Sport 2, Megamax, Baby TV, JOJ 
Cinema 

  Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; VIVA, Expres, 
Europa 2“ 

      
Úloha č. 18-08/293: 
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. 471/SKL/2018, zašle ho  
účastníkovi konania, spol. I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o., Horné Mýto a vyzve  ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 18. 5. 2018                  Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 238/SKL/2018 zo dňa 31.1. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: VARES, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/107 
 
Uznesenie č. 18-08/30.300: 
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 § 71 cit. zákona, 
v správnom konaní č. 238/SKL/2018 zo dňa 31.1.2018, posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/107 účastníka konania: 
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VARES, s.r.o. 
Chalupkova 25  
974 01 Banská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

1 .  m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/107 nasledovne: 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa : 
„ KDS Dudince, KDS Kanianka, KDS Šurice, KDS Látky, KDS Klenovec“ 
 
2. Časť 2. územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa: „Dudince,  Kanianka,  Šurice,  Látky, 
Klenovec“ 
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:       6693“ 
  
4. Časť 4. Ponuka programových služieb znie:  
 
„1.KDS Batizovce:  
televízne programové služby: 

základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka, TV 
MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, 
TV LUX, INFOKANÁL VARES, TV Poprad, ČT1, ČT2, 
FILM+, Spektrum, WAU 

 
2.  KDS Haniska  
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, ČT1, ČT2, WAU 
 

 
3.KDS Hontianske Moravce        
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, INFOKANÁL VARES, 
ČT1, ČT2, Eurosport 1, Discovery, FILM+,WAU, 
Minimax, ÓČKO 
 

4.KDS Hontianske Trsťany 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

JOJ, TA3,Eurosport 1, JOJ PLUS, ČT 1 ČT 2 
5.KDS Hontianske Nemce 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, ČT1, ČT2, Eurosport 1, 
Discovery,  
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6.KDS Hriňová 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX,  ČT1, ČT2, Eurosport 1, 
Discovery, Disney Chanel, WAU,  

Rozšírená programová ponuka:  NOVA Šport 1, Animal Planet, VIASAT HISTORY, 
VIASAT EXPLORER/Spice, FILM+, Minimax, AMC 
 

7. KDS Koš 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA , TV DOMA, DAJTO, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT1 , ČT2, Film+, Minimax, ÓČKO,  
Digitálna programová ponuka: Jednotka HD, Dvojka HD,  TV MARKÍZA HD, DAJTO 

HD, TV DOMA HD, TA3 ,   ČT 1 , ČT 2, TV8, Nova 
Sport 1,  TV NOE,  Discovery, Film+, Eurosport 1, 
Eurosport 2, Minimax, Viasat History, Disney Chanel, 
Viasat Explorer/Spice, FilmBox, CSFilm/CS Mini, NGC, 
Sport 1, AMC 

 
8. KDS Košice – Ťahanovce 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, 

INFOKANÁL VARES,  M 1, TV LUX, TV DOMA, 
WAU, DAJTO, JOJ PLUS, ÓČKO 

Rozšírená programová ponuka: JOJ PLUS, ČT 1, ČT 2, SPEKTRUM, ANIMAL 
PLANET, VH 1, DISCOVERY, Nova Sport 1, Eurosport 
1, Eurosport 2, Film+, Minimax, Viasat History, Viasat 
Explorer/Spice, Disney Channel, BLUE HUSTLER, Fine 
Living, REALITY TV,  MTV , RTL Klub 

Základná digitálna programová ponuka ZPP: 
Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 
JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX,  TV 8, ČT 1, ČT 2, Nova 
Sport 1, M 1, TV NOE,  Spektrum, Animal Planet, VH 1, 
DISCOVERY, Eurosport 1, Eurosport 2, Film+, Minimax, 
Viasat History, Disney Chanel, Viasat Explorer/Spice, 
Private TV, REALITY TV, BLUE HUSTLER, MTV, 
Fishing&Hunting Channel, M2, Nathional Geographic 
Channel, JimJam, ÓČKO 

Filmový balík FB: HBO CZECH,  HBO 2 CZECH, HBO 3 CZECH, 
HUSTLER 

 
9. KDS Kozárovce 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, INFOKANÁL VARES, 
ČT1, ČT2, Viasat Explorer, Viasat History, WAU, 
Eurosport 1,  ÓČKO 

 
 

10. KDS Kružlová 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA,  JOJ, JOJ 

PLUS, TA 3, TV LUX, INFOKANÁL VARES, ČT 1, ČT 
2, ÓČKO, Discovery, Animal Planet, JimJam, Sport 1, 
WAU, AMC 
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11. KDS Lazany 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, INFOKANÁL VARES, ČT1, ČT2, 
ÓČKO, TV NOE, Eurosport 1, WAU 

Digitálna programová ponuka:  Jednotka HD, Dvojka HD,  TV MARKÍZA HD, DAJTO 
HD, TV DOMA HD, TA3 ,   ČT 1 , ČT 2 , TV8 , Nova 
Sport 1,  TV NOE,  Discovery, Film+, Eurosport 1, 
Eurosport 2, Minimax, Viasat History, Disney Chanel , 
Viasat Explorer/Spice, FilmBox, CSFilm/CS Mini,   NGC, 
Sport 1 ,  

  
12. KDS Lednica 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, ČT1, ČT2, ÓČKO, Viasat 
History, Viasat Explorer/Spice, Nickelodeon Cz, Eurosport 
1,  
 

13. KDS Litava 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, ČT1, ČT2, Film+, 
Nickelodeon Cz, 
 

14. KDS Lubeník 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA,  

JOJ, JOJ PLUS, TA3,  ČT2, ČT1, Minimax, Eurosport 1, 
Film+, Duna TV, Animal Planet, ÓČKO 
 

15. KDS Nedožery – Brezany 
televízne programové služby:  
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, ČT1,ČT2, Eurosport 1, 
Digitálna programová ponuka:  ČT 1 , ČT 2 , STV1 HD, STV2 HD, TA3 HD, TV8 , TV 

NOE, Viasat Explore/Spice, Viasat History, Filmbox, CS 
Film/CS Mini,  DAJTO HD, Nova Sport 1, Eurosport 1, 
Eurosport 2,  MARKÍZA HD, TV DOMA HD, NGC, 
Sport 1, Film+ , Minimax, Disney Channel , Discovery,  
AMC 

  
16. KDS Opatovce nad Nitrou 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3,  ČT2, ČT1, TV LUX,  
 
Digitálna programová ponuka:  ČT 1 , ČT 2 , STV1 HD, STV2 HD, TA3 HD, TV8 , TV 

NOE, Viasat Explore/Spice, Viasat History, Filmbox, CS 
Film/CS Mini,  DAJTO HD, Nova Sport 1, Eurosport 1, 
Eurosport 2, MARKÍZA HD, TV DOMA HD, NGC, Sport 
1, Film+ , Minimax, Disney Channel , Discovery,  AMC 

 
17. KDS Oščadnica 
televízne programové služby:  
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Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 
JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, ČT1, ČT2, TV  NOE,  
WAU,  
 

18. KDS Podzámčok 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, ČT1, ČT2, Eurosport 1, 
WAU, TV8 
 

19. KDS Pukanec 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT1, ČT2, TV LUX, WAU, 
 

20. KDS Rudina 
televízne programové služby: 

Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ 
PLUS, TA3, ČT1, ČT2, ÓČKO, WAU, Eurosport 1, TV 
LUX, DAJTO, Discovery 

 
21. KDS Sobrance 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV DOMA, 

JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV LUX, TV Senior, ČT1, ČT2, 
Nova Šport, WAU,  ÓČKO 

Digitálna programová ponuka:  ČT 1 , ČT 2 , STV1 HD, STV2 HD, TA3 HD, TV8 , TV 
NOE, TV LUX, Viasat Explore/Spice, Viasat History, 
Filmbox, CS Film/CS Mini,  DAJTO HD, Nova Sport 1, 
Eurosport 1, Eurosport 2, MARKÍZA HD, TV DOMA HD, 
NGC, Sport 1, Film+ , Minimax, Disney Channel , 
Discovery, AMC 

   
22. KDS Stropkov 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

JOJ, TA 3, TV LUX, INFOKANÁL VARES, ČT 1, ČT 2, 
TV NOE, TV Senior, ÓČKO 

Rozšírená programová ponuka:  Eurosport 1, JOJ PLUS, Nova Sport, Disney Channel, 
Minimax, Animal Planet, Discovery,  Reality TV, Blue 
Hustler, FILM+, Sport 1 Cz, WAU, JimJam, AMC 

  
23. KDS Turie 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

JOJ, JOJ PLUS, TA 3, TV LUX, ČT 1, ČT 2, TV NOE, 
Eurosport 1,  

24. KDS Zemianske Kostoľany 
televízne programové služby: 
Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

JOJ, JOJ PLUS, TA 3, ČT 1, ČT 2,  TV LUX, Eurosport 1, 
Discovery, 
 

25. KDS Želmanovce, Dukovce 
televízne programové služby: 
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Základná programová ponuka:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 
JOJ, JOJ PLUS, TA 3, TV LUX,  ČT 1, ČT 2 
  

Rozhlasové programové služby ( jednotne pre všetky KDS): 
 Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Regina; VIVA, Rádio 
Jemné,  EXPRES, FUN Rádio, EUROPA 2, Rádio 
LUMEN, Rádio Anténa Rock 

 
II. 

 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku  

 
zastavuje  

 
správne konanie č. 238/SKL/2018 vo veci zmeny registrácie č. TKR/107 v časti rozšírenia ponuky 
programových služieb o programy: PRIMA Plus, NGC, Viasat Nature, JOJ HD, JOJ Plus HD, WAU 
HD, Sport 2, JOJ Cinema,  pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote 
neodstránil nedostatky podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  
 
Úloha č. 18-08/294: 
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. 238/SKL/2018, zašle ho   spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spol. VARES, s.r.o. 
T: 18. 5. 2018                    Z: PLO   
 
30/ Rôzne 
 
1/ Rozhodnutie č. 1 o vrátení platby spoločnosti SiNET A01 s.r.o., Kukučínova 4250, 058 01 Poprad, 
IČO: 45 669 945 
Správne konanie č.: 102/SKL/2018 
 
Uznesenie č. 18-08/30.301: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán v súlade s § 10 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 145/1995 
Z. z.) rozhodla 

o vrátení platby  
 

spoločnosti SiNET A01 s.r.o., so sídlom Kukučínova 4250, 058 01 Poprad, IČO: 45 669 945 vo výške 
99,50 Eur, prevodom na účet č. SK40 0200 0000 0031 8638 6856 z dôvodu, že tento subjekt na jej 
úhradu nebol povinný. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2018 
 
Uznesenie č. 18-08/30.302: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Schválenie zahraničnej pracovnej cesty 
 
Uznesenie č. 18-08/31.261: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníka Kancelárie Rady Michala Hradického na 
rokovanie Výboru stálych zástupcov pri EÚ Correper 1 v rámci Rady EÚ k revízii smernice o 
audiovizuálnych mediálnych službách dňa 19. a 20. 4. 2018 v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 18. 4. 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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