Zápisnica č. 6/2018
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 3. 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: Vladimír Holan
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK č.: 1813/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Doplnenie: Správa č. 1326/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni/programová služba : 24. 9. 2017 a 22. 10. 2017/HEMEU
ÚK: K T R, s.r.o.
číslo licencie: T/154
3/ SK č.: 1547/SKL/2017 zo dňa 22. 11. 2017
(Sťažnosť č. 1195/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.
číslo licencie : R/131
4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 22/SO/2018
(na vysielanie programu Alain Delon, jedinečný príbeh zo dňa 3. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/2
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 29/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5.1.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 11/SO/2018
(na vysielanie programu Špecialisti zo dňa 29. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

číslo licencie: T/41; TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 17/SO/2018
(na vysielanie reklamy na Stopkašeľ sirup Dr. Weiss a Stopkašeľ sirup Dr. Weiss detský zo dňa 17.
11. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.
číslo licencie: T/41; TD/17
8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 167/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 197/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1
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10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 140/SO/2018
(na vysielanie programu Naši zo dňa 13. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o

číslo licencie: T39; TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 15/SO/2018 a 151/SO/2018
(na televízne vysielanie v Novákoch zo dní 13. 11., 18. 11., 24. 11., 25. 11., 29. 12.
a 31. 12. 2017 )
Vysielateľ: Kinet Instal s.r.o.
číslo licencie: bez licencie
12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 64/SO/2018
(na vysielanie programu 41- ročný panic zo dňa 8. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava

číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 171/SO/2018
(na vysielanie programu Strašidelný dom zo dňa 21. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava

číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 142/SO/2018
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 15. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/2

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 10/SO/2018
(na vysielanie programu Sám doma 2: Stratený v New Yorku zo dňa 24. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39, TD/15
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 23/SO/2018
(na vysielanie programu Milenec zo dňa 3.1.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/2

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/SO/2018
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13.2.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: RD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 141/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

19/ SK č.: 1558/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1393/M/2017 a sťažnosti č. 1427, 1431, 1436/SO/2017 o kontrole dodržiavania
povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 ods. 1
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
v spojení s § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Téma dňa/Hlavné správy/24.10. až 28.10., 30.10.,
31.10.2017/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: TD/14
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ÚP: 10.00 hod.
20/ SK č.: 1441/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017
Doplnenie: Správa č. 1328/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/jún
2017/Jednotka, Dvojka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/1; TD/2
21/ SK č.: 1768/SKO/2017 zo dňa 6. 12. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1273/SO/2017, 1292/SO/2017 a 1308/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Take me out/30.9.2017 o cca 15:17
hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
NEVEREJNÉ
22/ SK č.: 123/SKL/2018 zo dňa 16.1.2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza
23/ SK č.: 332/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/77

24/ SK č.: 333/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/80

25/ SK č.: 334/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/86

26/ SK č.: 335/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/83

27/ SK č.: 190/SKL/2018 zo dňa 23. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/314

28/ SK č.: 252/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.

číslo registrácie: TKR/342

29/ SK č.: 396/SKL/2018 zo dňa 2. 3. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote

číslo registrácie: TKR/100

30/ SK č.: 361/SKL/2018 zo dňa 23. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/356
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31/ Rôzne
*************************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 172 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 18-06/1.185: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
SK č.: 1813/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Doplnenie: Správa č. 1326/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni/programová služba : 24. 9. 2017 a 22. 10. 2017/HEMEU
ÚK: K T R, s.r.o.
číslo licencie: T/154
Uznesenie č. 18-06/2.186:
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania
č. 1813/SKO/2017 K T R, s.r.o.
porušil
§ 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že od 24. 9. 2017 do 30. 9. 2017 vysielal programovú služby HEMEU bez udelenej licencie,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
zdržal sa
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté.
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za čo mu ukladá
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 9 písm.
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 659,- €, slovom jedentisíc šesťstopäťdesiatdeväť eur.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“.
Podľa § 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
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/173:
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: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 3/
SK č.: 1547/SKL/2017 zo dňa 22. 11. 2017
(Sťažnosť č. 1195/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.
číslo licencie : R/131
Uznesenie č. 18-06/3.187:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania
č. 1547/SKL/2017 vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o.
vzhľadom na to, že v dňoch 28. 9. 2017 a 30. 1. 2018 nevyužíval frekvenciu 99,4 MHz Banská
Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu
podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.,
u k l a d á
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“.
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Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/174:
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: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 4/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 22/SO/2018
(na vysielanie programu Alain Delon, jedinečný príbeh zo dňa 3. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/2
Uznesenie č. 18-06/4.188:
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. 22/SO/2018 smerujúcu voči
vysielaniu programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/175:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 29/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5.1.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona
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Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 18-06/5.189:
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. 29/SO/2018 smerujúcu voči
vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/176:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 11/SO/2018
(na vysielanie programu Špecialisti zo dňa 29. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Z: PgO

číslo licencie: T/41; TD/17

Uznesenie č. 18-06/6.190:
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. v súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18a zákona č. 308/2000
Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že v rámci vysielania televíznej programovej služby
TV MARKÍZA mohlo prísť v mesiaci december 2017 k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bolo
najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým
postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči
nepočujúcich.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

7

Úloha č. 18-06/177:
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: 4. 4. 2018
Z: PLO
Úloha č. 18-06/178:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 3. 4. 2018

Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 17/SO/2018
(na vysielanie reklamy na Stopkašeľ sirup Dr. Weiss a Stopkašeľ sirup Dr. Weiss detský zo dňa 17.
11. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.
číslo licencie: T/41; TD/17
Uznesenie č. 18-06/7.191:
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. 17/SO/2018 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA,
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/179:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 167/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 18-06/8.192:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej
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programovej službe Jednotka program Správy RTVS, v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom
Ľ. Kosík vraj má relevantné informácie, v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť
objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/180:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 3. 4. 2018
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 197/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 18-06/9.193:
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. 197/SO/2018 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska,
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000
Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/181:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
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Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 140/SO/2018
(na vysielanie programu Naši zo dňa 13. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o

číslo licencie: T39; TD/15

Uznesenie č. 18-06/10.194:
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. 140/SO/2018 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/182:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018

Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 15/SO/2018 a 151/SO/2018
(na televízne vysielanie v Novákoch zo dní 13. 11., 18. 11., 24. 11., 25. 11., 29. 12.
a 31. 12. 2017 )
Vysielateľ: Kinet Instal s.r.o.
číslo licencie: bez licencie
Uznesenie č. 18-06/11.195:
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 Kinet Inštal 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
Kmec
Blaha
Fašiangová
Holan
Joanidis
Kolenič
Pék
Rothmayerová

za
za
za
za
za
za
za
neprítomný
za
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/183:
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: 4. 4. 2018
Z: PLO
Úloha č. 18-06/184:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 3. 4. 2018
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 64/SO/2018
(na vysielanie programu 41- ročný panic zo dňa 8. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 18-06/12.196:
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. 64/SO/2018 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/185:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 171/SO/2018
(na vysielanie programu Strašidelný dom zo dňa 21. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 18-06/13.197:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na
televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 1. 2018 v čase o cca 13:51 hod. odvysielal program
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Strašidelný dom, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej
republiky.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/186:
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: 4. 4. 2018
Z: PLO
Úloha č. 18-06/187:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 3. 4. 2018
K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 142/SO/2018
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 15. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 18-06/14.198:
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. 142/SO/2018 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, 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
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 18-06/188:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018

Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 10/SO/2018
(na vysielanie programu Sám doma 2: Stratený v New Yorku zo dňa 24. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,
číslo licencie: T/39, TD/15
Uznesenie č. 18-06/15.199:
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. 10/SO/2018 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/189:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 23/SO/2018
(na vysielanie programu Milenec zo dňa 3.1.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 18-06/16.200:
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. 23/SO/2018 smerujúcu voči
vysielaniu programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kmec
Blaha
Fašiangová
Holan
Joanidis

za
za
za
za
za
za
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Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/190:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/SO/2018
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13.2.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 18-06/17.201:
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. 311/SO/2018 smerujúcu
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, 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
zdržal sa
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
zdržal sa
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/191:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018
K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 141/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 18-06/18.202:
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. 141/SO/2018 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska,
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.
z. za neopodstatnenú.
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Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/192:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 3. 4. 2018

Z: PgO

Uznesenie č. 18-06/18.203:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.
z. v súvislosti s tým, že dňa 14. 1. 2018 v rámci programovej služby Jednotka odvysielal :
- v čase o cca 19:49 hod. upútavku na program Inšpektor Max,
- v čase o cca 19:50 hod. upútavku na program Sváko Ragan,
- v čase o cca 19:50 hod. upútavku na program Kohút na víne,
- v čase o cca 19:51 hod. upútavku na program Silná zostava,
pričom nezabezpečil označenie každej z upútaviek grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý
čas jej trvania, v pravom alebo v ľavom hornom rohu televíznej obrazovky, čím mohlo dôjsť
k nesprávnemu uplatneniu vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.
(Jednotného systému označovania).
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/193:
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: 4. 4. 2018
Z: PLO
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K bodu 19/
SK č.: 1558/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1393/M/2017 a sťažnosti č. 1427, 1431, 1436/SO/2017 o kontrole dodržiavania
povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 ods. 1
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
v spojení s § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Téma dňa/Hlavné správy/24.10. až 28.10., 30.10.,
31.10.2017/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: TD/14
ÚP: 10.00 hod.
Uznesenie č. 18-06/19.204:
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. 1558/SKO/2017
vedené proti vysielateľovi C.E.N. s. r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/194:
Kancelária Rady v zmysle § 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: 4. 4. 2018
Z: PLO
Úloha č. 18-06/195:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o výsledku prešetrenia sťažností.
T: 3. 4. 2018

Z: PgO

K bodu 20/
SK č.: 1441/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017
Doplnenie: Správa č. 1328/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/jún
2017/Jednotka, Dvojka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: TD/1; TD/2
Uznesenie č. 18-06/20.205:
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
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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. 1441/SKO/2017 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
porušil
povinnosť ustanovenú v § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že neuplatnil označenie o sprevádzaní programu hlasovým komentovaním pre nevidiacich - označenie
AD (audio description) v prehľade programov, ktoré poskytuje na zverejnenie periodickej tlači, ktoré
sa týkali vysielania programu Prípady 1. oddelenia z dní 20. 6. 2017 a 21. 6. 2017 na televíznej
programovej službe Jednotka,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
proti
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
proti
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-2-0, 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. 6 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
proti
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
proti
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/196:
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: 23. 4. 2018
Z: PLO
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Uznesenie č. 18-06/20.206:
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. 1441/SKO/2017
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona v časti
týkajúcej sa prehľadov programov televíznej programovej služby Dvojka
- Bezvýznamná žena; Čarovala ryba, aby bola chyba...; Dlh- diabolská špirála? odvysielané dňa
8. 6. 2017,
- Fuente ovejuna; Historická panoráma; Iba taká hra; Inkognito; Klimatickí skeptici; Ľudský
hlas; Medzi nebom a zemou; Na baňu klopajú; Náš veľký modrý dvor odvysielané v dňoch 8. 6.
2017, 15.6. 2017 a 22. 6. 2017,
- Nekonečná nevystupovať; Nie je všedný deň; Núraddín Ali a Anísaldžalísa; Obrazy starého
sveta odvysielané dňa 6. 6. 2017,
- Okno do...; Pod hladinou; Prášky na spanie; Prvá nadovšetky; Rakovina: Zabudnutá cesta
odvysielané dňa 22. 6. 2017,
- Rivali odvysielaný v dňoch 7. 6. 2017, 14. 6. 2017, 21. 6. 2017 a 28. 6. 2017,
- Rodina Tjaeldovcov; Skúška vedenia; Slzy a nádej Iraku; Spravodliví; Stretnutia so zvieratami;
Strýčkovi sen; Sú veci, o ktorých sa nehovorí; Svet zajtrajška odvysielané v dňoch 2. 6. 2017, 9.
6. 2017 a 16. 6. 2017,
- Tajné dokumenty nacistov odvysielaný v dňoch 7. 6. 2017, 14. 6. 2017, 21. 6. 2017 a 28. 6.
2017,
- To si ty, Anna?; Tomáš a Zuzana; Tragédia elektronického odpadu odvysielané dňa 15. 6. 2017
- Trezor; Večera; Vydatá slečna Rosita; Záhady mozgu; Zaprášené histórie odvysielané v
mesiaci jún 2017,
- Záznamy z rokovania NR SR z dní 15. 6. 2017 až 25. 6. 2017,
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/197:
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: 3. 4. 2018
Z: PLO
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K bodu 21/
SK č.: 1768/SKO/2017 zo dňa 6. 12. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1273/SO/2017, 1292/SO/2017 a 1308/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Take me out/30.9.2017 o cca 15:17
hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
Uznesenie č. 18-06/21.207:
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.
1768/SKO/2017 MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 30.9.2017 o cca 15:17 hod. upútavku na program Take
me out, pričom nezabezpečil jej označenie rovnakým grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý
čas jej trvania, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. 589/2007 Z. z.,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
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 1 000,- €, slovom jedentisíc 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
Kmec
Blaha

za
za
za
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Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/198:
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: 23. 4. 2018
Z: PLO

NEVEREJNÉ
K bodu 22/
SK č.: 123/SKL/2018 zo dňa 16.1.2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza
Uznesenie č. 18-06/22.208:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods.
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 123/SKL/2018 začatom
dňa 16.1.2018, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila
žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú
Rade účastníkom konania:
Kinet Inštal s.r.o.
Novackého 37
971 01 Prievidza
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje spoločnosti
Kinet Inštal s.r.o.
licenciu č. TD/195
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: lokálne
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: Kinet TV
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
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4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24/7
5. Podiely programových typov v bežnom týždni, podľa navrhovanej programovej
skladby doručenej 16.1.2018 č.p. 123/SKL/2018-1 (doplnené podaním zo dňa 21.2.2018 č. p.
123/SKL/2018-3 a podaním zo dňa 5.3.2018 č. p. 123/SKL/2018-5 ):
a) Programová služba (100 %):
Doplnkové vysielanie - max.100 %
Programy – min. 0 % (z toho preberaný program – 0 %)
b) Programy (100 %):
1. Spravodajstvo – 0%
2. Publicistika:
2.1 polit. publicistika – 0 %
2.2 ostatná publicistika – 0 %
3. Dokumentárne programy – 0 %
4. Dramatické programy - 0 %
5. Zábavné programy – 0 %
6. Hudobné programy: - 0 %
7. Vzdelávacie programy - 0 %
8. Náboženské programy - 0 %
9. Detské programy - 0 %
10. Šport - 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 0%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa Jednotný systém
označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.)
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 30081/R, oddiel:
Sro, zo dňa 5.1.2018
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 30081/R, oddiel: Sro, zo dňa 5.1.2018
III.
Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, IPTV
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Úloha č. 18-06/199:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 123/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 23/
SK č.: 332/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/77

Uznesenie č. 18-06/23.209:
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. 332/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018 posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. TD/77 účastníka konania:
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01 Košice
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
licenciu č. TD/77 nasledovne:
1. Článok I. sa v bode 1. v časti Druh licencie mení a znie: „celoplošné digitálne vysielanie televíznej
programovej služby“
2. Článok I. sa v bode 2. v časti Názov programovej služby mení a znie: „TV Piánko+ 4K“
3. Článok I., bod 5-11 sa mení a znie:
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 332/SKL/2018-1 zo dňa 21. 2. 2018):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – 100%
Programy – 0 % (z toho preberaný program – 0 %
b) Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 0%
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
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Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 0 %“
Úloha č. 18-06/200:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 332/SKL/2018 a zašle
ho účastníkovi konania, ANTIK Telecom s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 24/
SK č.: 333/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/80

Uznesenie č. 18-06/24.210:
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. 333/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018 posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. TD/80 účastníka konania:
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01 Košice
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
licenciu č. TD/80 na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku I.
nasledovne:
Článok I. bod 5 sa mení a znie:
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou podľa podania účastníka konania č. 333/SKL/2018-1 zo dňa 21. 2. 2018:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 20 %
Programy - min. 80 % (z toho preberaný program – 0 %)
b) Programy (100%):
Spravodajstvo – 100 %
Publicistika: %
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 0 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy: - 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
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Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“
Úloha č. 18-06/201:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 333/SKL/2018 a zašle
ho účastníkovi konania, spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho
poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 25/
SK č.: 334/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/86

Uznesenie č. 18-06/25.211:
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. 334/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018 posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. TD/86 účastníka konania:
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01 Košice
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
licenciu č. TD/86 nasledovne:
1. Článok I. sa v bode 1. v časti Druh licencie mení a znie: „celoplošné digitálne vysielanie televíznej
programovej služby“
2. Článok I. sa v bode 2. v časti Názov programovej služby mení a znie: „TV Piánko 4K“
3. Článok I., bod 5-11 sa mení a znie:
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 334/SKL/2018-1 zo dňa 21. 2. 2018):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – 100%
Programy – 0 % (z toho preberaný program – 0 %
b) Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 0%
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
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Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 0 %“
Úloha č. 18-06/202:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 334/SKL/2018 a zašle
ho účastníkovi konania, ANTIK Telecom s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 26/
SK č.: 335/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

číslo licencie: TD/83

Uznesenie č. 18-06/26.212:
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. 335/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018 posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. TD/83 účastníka konania:
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01 Košice
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
licenciu č. TD/83 v článku I. nasledovne:
Článok I. sa v bode 2., v časti Názov programovej služby mení a znie: „Miestna TV Klenovec“
Úloha č. 18-06/203:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 335/SKL/2018 a zašle
ho účastníkovi konania, spol. ANTIK Telecom s.r.o.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 27/
SK č.: 190/SKL/2018 zo dňa 23. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/314

Uznesenie č. 18-06/27.213:
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.
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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. 190/SKL/2018 zo dňa
23.1.2018 posúdila doručené oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/314 podľa
ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
Regio TV, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/314 v časti 3-4 nasledovne:
1. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie
„3. Počet prípojok:
1586“
2. Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD, JOJ HD, JOJ
PLUS HD, SENZI, WAU HD, JOJ Cinema HD, TV
MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, Life TV ,
Life TV HD, TV LUX, TV Noe, Cool TV, DUNA World,
DUNA TV, DUNA TV HD, Film+, M1, M1 HD, M2, M2
HD, TV 2.Hu, Kabel Eins, PRO7, TA 3/RING TV, RTL,
RTL2, RTL II, Super RTL, SAT1, Sport 1, Sport 2, Sorozat+,
STOR4, Viasat 3, VOX, TV8, RTL Klub, Šláger, ŠLÁGR
TV, National Geographic Channel, National Geographic
Channel HD, National Geographic Wild, National Geographic
Wild HD, Sky News, Brazzers TV, France 24 Fra, France 24
Eng., n-tv, Reality Kings TV, Disney Channel, Disney
Junior, SPEKTRUM HOME, TV Paprika, Minimax, AMC,
213, Nickelodeon, Nickelodeon Jr. Baby TV, MTV Hits,
VH1, Travel Channel, Food Network HD, Fine Living
Network HD, Fishing&Hunting,
Rozhlasové programové služby:

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina KE, Rádio
_FM, Rádio Patria, Rádio Devín, Junior, Litera; Rádio Košice,
Rádio Anténa Rock, Rádio Jemné, Rádio Vlna, Rádio Lumen,
Europa 2, EXPRES “

Úloha č. 18-06/204:
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. 190/SKL/2018, zašle ho
účastníkovi konania, spol. Regio TV, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
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K bodu 28/
SK č.: 252/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.

číslo registrácie: TKR/342

Uznesenie č. 18-06/28.214:
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. 252/SKL/2018 zo dňa
1.2.2018, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/342 podľa ustanovenia § 60
ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.
Pod Bôrikom 38/1
018 51 Nová Dubnica
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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie TKR/342 v bode č. 4 takto:
Bod 4 sa mení a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
základná ponuka:
Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,
JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA3 HD, TV LUX, Televízia Považie, ČT
1, ČT2, ČT 24, TUTY, Nova International, TV5, 213
rozšírená ponuka:

Československo, Doku CS, Festival, Viasat Nature, Viasat History,
Disney Channel, Film Europe, RiK, NOVA Sport 1, NOVA Sport
2, Viasat Explorer, Spice, Eurosport, Discovery Channel, TLC,
Animal Planet, Discovery Science

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM,
Rádio Jemné, Rádio LUMEN, VIVA, EXPRES, FUN RADIO
Úloha č. 18-06/205:
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. 252/SKL/2018, zašle ho
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 29/
SK č.: 396/SKL/2018 zo dňa 2. 3. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
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číslo registrácie: TKR/100

Uznesenie č. 18-06/29.215:
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. 396/SKL/2018 zo dňa
2.3.2018, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/100 z dôvodu zmeny počtu
pripojených účastníkov a zmeny programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie:
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
Okružná 50
979 01 Rimavská Sobota
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/100 v časti 3-4 nasledovne:
1. Časť 3. Počet prípojok znie:
„3. Počet prípojok:
3945“
2. Časť 4. Ponuka programových služieb znie:
„4.1 KDS Rimavská Sobota
Základná programová ponuka:
televízne programové služby:
Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU, JOJ Cinema, TA3,
ČT 1HD, ČT 2HD, M 1, M 2, M1 HD, M2 HD, RTL Klub,
Duna HD, Duna TV, Duna World, M4 Sport HD, PRO 7,
Super RTL, SAT 1, Viasat Explorer, Viasat History,
Eurosport, MTV, ÓČKO, TV LocAll, Nickelodeon, TV
LUX, Viasat Nature, Viasat Spice, Filmbox, Nova
International

rozhlasové programové služby:
4.2 KDS Hnúšťa – Centrum
Základná programová ponuka:
televízne programové služby:
4.3 KDS Tornaľa
Základná programová služba:
televízne programové služby:

4.4 KDS Tisovec
Základná programová služba:
televízne programové služby:

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM, EUROPA 2, FUN RADIO

Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA3, ČT 1HD, ČT 2HD,
M1, Eurosport,

Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ,
JOJ PLUS, WAU, TA3, ČT 1HD, ČT 2HD, MTV 1, MTV 2,
RTL Klub, Duna TV, Filmbox, Eurosport, MTV,

Jednotka , Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,
JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA3, RTL 2, Eurosport, MTV“
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Úloha č. 18-06/206:
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. 396/SKL/2018, zašle ho
účastníkovi konania, OSBD v Rimavskej Sobote, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 30/
SK č.: 361/SKL/2018 zo dňa 23. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/356

Uznesenie č. 18-06/30.216:
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. 361/SKL/2018 zo dňa 23.2.2018, posúdila doručené oznámenie vo veci zmeny
registrácie retransmisie č. TKR/356 účastníka konania:
FILLECK, s.r.o.
Jánošíkova 12a
986 01 Fiľakovo
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.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/356 v bode 3 a 4 nasledovne:
„3. Počet prípojok:
575
4. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
základný súbor:

Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, WAU, Discovery
Channel, Animal Planet, TLC, Discovery Science,
Invertigation Discovery Xtra, Discovery World, Eurosport 1,
Eurosport 2, Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature.“

Úloha č. 18-06/207:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné
vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 361/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi konania,
spoločnosti FILLECK, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 23. 4. 2018
Z: PLO
31/ Rôzne
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28. 2. 2018
Uznesenie č. 18-06/31.217:
Rada berie na vedomie predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová

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

2/ Návrh postupu Rady pri nevyužívaní frekvencií na rozhlasové vysielanie
Uznesenie č. 18-06/31.218
Rada berie na vedomie predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
3/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RL/10/2018
Uznesenie č. 18-06/31.219
Rada schvaľuje znenie predloženého rozhodnutia.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
4/ Návrh záverečného účtu za rok 2017
Uznesenie č. 18-06/31.220
Rada schvaľuje predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
Kmec

za
za
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Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/208:
Kancelária Rady zabezpečí predloženie záverečného účtu NRSR.
T: 31. 3. 2018

Z: ÚRK

5/ Správa o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017
Uznesenie č. 18-06/31.221
Rada schvaľuje predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kmec
za
Blaha
za
Fašiangová
za
Holan
za
Joanidis
za
Kolenič
za
Pék
neprítomný
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 18-06/209:
Kancelária Rady zabezpečí predloženie výročnej správy NRSR.
T: 31. 3. 2018

Z: ÚRK

V Bratislave dňa 21. 3. 2018
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: Vladimír Holan
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