
Zápisnica č. 15/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 9. 2018 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 814/SL/2018, Sťažnosť č. 1022/SL/2018, Sťažnosť č. 1023/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote    číslo licencie: TKR/100 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 794/SL/2018  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.       číslo licencie: R/110 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 795/SL/2018, Sťažnosť č. 946/SL/2018, Sťažnosť č. 948/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 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 887/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 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 932/SO/2018     
(na vysielanie zo dňa 12. 7. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 850/SO/2018      
(na vysielanie programu Svokra zo dňa 26. 6. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 866/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 2. 7. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 848/SO/2018     
(na vysielanie programu V politike zo dňa 24. 6. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 863/SO/2018     
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 25. 6. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/SO/2018       
(na vysielanie programu Futbal – IRN-POR zo dňa 25. 6. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 939/SO/2018       
(na vysielanie programu POČASIE (repríza) zo dňa 17. 7. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 942/SO/2018      
(na vysielanie programu Zlodeji detí zo dňa 18. 7. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 852/SO/2018      
(na vysielanie programu Španielsko – Rusko zo dňa 1. 7. 2018)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/2 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 885/M/2018  
(monitorované dni: 27. 6. 2018) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV   číslo licencie: T/42 
  
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 884/M/2018  
(monitorované dni: 27. 6. 2018) 
Vysielateľ: Perfects, a.s. Dunajská Streda    číslo licencie: T/90 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 854/M/2018 
(monitorované dni: 20. 6. 2018) 
Vysielateľ: See & Go, s.r.o.            číslo licencie: TD/178 
 
18/ SK č.: 255-PgO/O-4990/2008 zo dňa 16. 12. 2008 
Doplnenie: Správa č. 12/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 5. 6. 2008/Rádio Slovensko 
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona                                           číslo licencie: RD/1           
 
19/ SK č.: 921/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplneni1e: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 669/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 17. 4., 24. 4. a 1. 5. 2018 v čase od 11:00 hod. do 14:00 
hod./Západoslovenská televízia 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.     číslo licencie: TD/150 
 
 



20/ SK č.: 696/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 420/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/ 11. 3. 2018/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
21/ SK č.: 698/SKO/2018  zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 392/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Policajti v akcii/ 28. 2. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
22/ SK č.: 548/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 228/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Život je boj /30. 1. 2018/JOJ PLUS 
ÚK:  MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16  
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 220/2007 Z. z.   
ÚK: IN TV, s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
24/ SK č.: 681/SKL/2018 zo dňa 21. 5. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov 
ÚP: 10:00 hod. 
 
25/ SK č.: 995/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
 
26/ SK č.: 996/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
 
27/ SK č.: 997/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
 
28/ SK č.: 809/SKL/2018 zo dňa 18. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia SLOVAN,  s.r.o.  
 
29/ SK č.: 1059/SKL/2018 zo dňa 30. 8. 2018 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: INFOKANÁL PLIEŠOVCE, spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/117  
 
 



30/ SK č.: 813/SKL/2018 zo dňa 22. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. R/84, R/133, RD/24 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.      číslo licencie: R/84, R/133                                              

 FILAMENT COMPANY LIMITED                 RD/24 
        Ing. Michal Holík    
 
31/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvr.sk 
Oznámenie č. 991/AMS/2018 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o. 
 
32/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.levickatelevizia.sk 
Oznámenie č. 951/AMS/2018 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
 
33/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.cas.sk a tivi.cas.sk 
Oznámenie č. 882/AMS/2018 
Vysielateľ: Nový čas, a. s.       
 
34/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod.         Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov (681/SKL/2018 ) 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených  609 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-15/1.610: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 814/SL/2018, Sťažnosť č. 1022/SL/2018, Sťažnosť č. 1023/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote    číslo licencie: TKR/100 
      
 
 



Uznesenie č. 18-15/2.585:  
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 prevádzkovateľovi retransmisie 
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote vo veci možného porušenia povinnosti podľa 
1. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 

televíznych programových služieb TA3, JOJ, JOJ PLUS, WAU a JOJ Cinema bez súhlasov ich 
pôvodných vysielateľov, 

2. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným prevádzkovaním 
retransmisie v rozpore s jej registráciou. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/611: 
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: 26. 9. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-15/612: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 24. 9. 2018                                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-15/2.586:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1022/SL/2018 
a 1023/SL/2018 smerujúce voči prevádzkovateľovi retransmisie Okresné stavebné bytové družstvo 
v Rimavskej Sobote a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 18-15/613: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 794/SL/2018  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.       číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 18-15/3.587: 
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. 794/SL/2018 smerujúcu 
voči spoločnosti RADIO ROCK, s. r. o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/614: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 795/SL/2018, Sťažnosť č. 946/SL/2018, Sťažnosť č. 948/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. 18-15/4.588:   
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 frekvencií 92,9 MHz Rimavská Sobota, 92,3 MHz  
Levice a 93,5 MHz Lučenec na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/615: 
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: 26. 9. 2018                   Z: PLO 
 
Úloha č. 18-15/616: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 24. 9. 2018                                  Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 887/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. 18-15/5.589: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, 
s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,1 MHz Zvolen na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-15/617: 
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: 26. 9. 2018                   Z: PLO 
 
Úloha č. 18-15/553: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 24. 9. 2018                                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 932/SO/2018     
(na vysielanie zo dňa 12. 7. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 



Uznesenie č. 18-15/6.590: 
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. 932/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/618: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 850/SO/2018      
(na vysielanie programu Svokra zo dňa 26. 6. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-15/7.591: 
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. 850/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  proti 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/619: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                          Z: PgO 
   



Uznesenie č. 18-15/7.591-1: 
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.“) rozhodla, že 
na svojom webovom sídle uverejní informáciu týkajúcu sa neprimeranej odľahčenosti obsahu 
programu Svokra odvysielaného dňa 26. 6. 2018 na programovej službe MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. v súvislosti s informáciami o možnom znásilnení, ktoré program obsahoval.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 866/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 2. 7. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 18-15/8.592: 
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. 866/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby WAU 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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/620: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 848/SO/2018     
(na vysielanie programu V politike zo dňa 24. 6. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 



Uznesenie č. 18-15/9.593: 
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. 848/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/621: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                                Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 863/SO/2018     
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 25. 6. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 

   
Uznesenie č. 18-15/10.594: 
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. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25. 6. 2018 v čase o cca 20:45 hod. odvysielal na televíznej 
programovej službe Dvojka program Silná zostava, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti 
a názorovej plurality informácií v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/559: 
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: 26. 9. 2018                   Z: PLO 



Úloha č. 18-15/623: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 24. 9. 2018                                  Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/SO/2018       
(na vysielanie programu Futbal – IRN-POR zo dňa 25. 6. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-15/11.595: 
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. 839/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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/624: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                                Z: PgO 
  
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 939/SO/2018     
(na vysielanie programu POČASIE (repríza) zo dňa 17. 7. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-15/12.596: 
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. 939/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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/625: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 942/SO/2018      
(na vysielanie programu Zlodeji detí zo dňa 18. 7. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-15/13.597: 
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. 942/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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/626: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 852/SO/2018      
(na vysielanie programu Španielsko – Rusko zo dňa 1. 7. 2018)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 18-15/14.598: 
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 vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe Dvojka odvysielal dňa 1. 7. 2018 o cca 15:52 hod. program FIFA MS 



2018 Španielsko - Rusko, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zaradiť reklamné šoty iba 
medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok športového podujatia. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/627: 
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: 26. 9. 2018                   Z: PLO 
 
Úloha č. 18-15/628: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24. 9. 2018                               Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 885/M/2018  
(monitorované dni: 27. 6. 2018) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS  TV   číslo licencie: T/42 
 
Uznesenie č. 18-15/15.599: 
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. 885/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby STUDIO PLUS TV, vysielateľa František Kováts – STUDIO PLUS 
TV, skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 27. 6. 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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za  
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/629: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 24. 9. 2018  Z: PgO 
 



K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 884/M/2018  
(monitorované dni: 27. 6. 2018) 
Vysielateľ: Perfects, a.s. Dunajská Streda    číslo licencie: T/90 
 
Uznesenie č. 18-15/16.600:  
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 po prerokovaní správy č. 884/M/2018 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Perfects, a.s., číslo licencie T/90 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 27.6.2018 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/630: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 24. 9. 2018                                       Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 854/M/2018 
(monitorované dni: 20. 6. 2018) 
Vysielateľ: See & Go, s.r.o.            číslo licencie: TD/178 
 
Uznesenie č. 18-15/17.601: 
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. 854/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby DOK TV, vysielateľa See & Go, s.r.o., skonštatovala, že  
v monitorovanom vysielaní zo dňa 20. 6. 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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



Úloha č. 18-15/631: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 24. 9. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 255-PgO/O-4990/2008 zo dňa 16. 12. 2008 
Doplnenie: Správa č. 12/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu  
(vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 5. 6. 2008/Rádio Slovensko 
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona                                           číslo licencie : RD/1           
   
Uznesenie č. 18-15/18.602: 
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. 255-PgO/O-
4990/2008 vedené voči Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 

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

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/632: 
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: 26. 9. 2018                   Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 921/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplneni1e: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 669/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 17. 4., 24. 4. a 1. 5. 2018 v čase od 11:00 hod. do 14:00 
hod./Západoslovenská televízia 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.    číslo licencie: TD/150 
 
Uznesenie č. 18-15/19.603: 
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. 
921/SKO/2018 Západoslovenská televízia 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 Západoslovenská 
televízia z dní 17. 4. 2018, 24. 4. 2018 a 1. 5. 2018 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod. do 15 dní od 
doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 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 za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/571: 
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: 12. 10. 2018                                           Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 696/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 420/SO/2018)  



(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/ 11. 3. 2018/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-15/20.604: 
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. 696/SKO/2018 
vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, 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 proti 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Holeštiak za 
Kolenič  proti 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/633: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 26. 9. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-15/634: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 698/SKO/2018  zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 392/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Policajti v akcii/ 28. 2. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-15/21.605: 
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.  
698/SKO/2018, MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

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



tým, že  
 

1.) dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 13:37 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky 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 
(ďalej len „JSO“)  slovná agresivita, expresívne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, 
umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine 
maloletých od 15 rokov, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 
 
2.) dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 14:39 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovná agresivita,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, 
umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine 
maloletých od 15 rokov, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 8 000,- €, slovom osemtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18, KS6548. 
 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/635: 
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: 12. 10. 2018                          Z: PLO 
 
Úloha č. 18-15/636: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 24. 9. 2018                                      Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 548/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 228/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Život je boj /30. 1. 2018/JOJ PLUS 
ÚK:  MAC TV s.r.o. číslo licencie:T/219, TD/16  
 
Uznesenie č. 18-15/22.606: 
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. 548/SKO/2018 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že časový úsek od cca 21:39:28 hod. do 22:09:27 hod. programu Život je boj odvysielaného v rámci 
programovej služby JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018 o cca 20:39 hod., ktorý zodpovedá tretiemu  
30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, 
a to o cca 21:40:11 hod. a o cca 22:06:44 hod., 
 

II. 
 

porušil 
 

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



tým, že 
 

1. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018 v čase od 20:00:00 hod. 
do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:00:28 hod. do cca 20:06:27 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:24:26 hod. do cca 20:30:25 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 20:06:32 hod. do cca 

20:07:02 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 28 sekúnd, 

2. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018 v čase od 21:00:00 hod. 
do 21:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:09:43 hod. do cca 21:15:21 hod. v trvaní 5 minút a 38 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:40:23 hod. do cca 21:46:41 hod. v trvaní 6 minút a 18 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 21:15:26 hod. do cca 

21:15:56 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 26 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 26 sekúnd, 

3. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018 v čase od 22:00:00 hod. 
do 22:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 22:06:56 hod. do cca 22:12:59 hod. v trvaní 6 minút a 3 sekundy, 
– reklamný blok v čase od cca 22:35:09 hod. do cca 22:41:03 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 22:13:03 hod. do cca 

22:13:33 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 27 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 27 sekúnd, 
 

Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20 000,- €, slovom dvadsaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 



V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/367: 
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: 12. 10. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-15/638: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 9. 2018              Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a)  
zákona č. 220/2007 Z. z.   
ÚK: IN TV, s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 18-15/23.607: 
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 IN TV, s.r.o. vo veci 
možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa 

1. § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného uskutočnenia prevodu 
podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach 
vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania 
alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom, 

2. § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 
220/2007 Z. z.“) z dôvodu možného uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní 
vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa bez predchádzajúceho súhlasu 
Rady v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích 
práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie. 

 
Úloha č. 18-15/639: 
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: 26. 9. 2018                    Z: PLO 



K bodu 24/ 
SK č.: 681/SKL/2018 zo dňa 21. 5. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov  
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 18-15/24.608: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 681/SKL/2018 zo dňa  21.5.2018, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania: 
 
Púchovská kultúra, s. r. o.    
Hoenningovo námestie 2002 
020 01 Púchov  
 
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  Púchovská kultúra, s. r. o.    
 

licenciu č. TD/199 
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: PuTV 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 681/SKL/2018-1 zo dňa 21.5.2018: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 66,67% 
Programy - min. 33,33% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 37,5%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 62,5%  
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 vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 37,5%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  
 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 0%  

- podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
 
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% - podľa 
ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

 
10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 

obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 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 podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
nevzťahuje sa 

 
II. 

 
„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 
4.5.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 34134/R, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
272826/2018/R 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 4.5.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 
34134/R, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-272826/2018/R 

 
III. 

 
Údaje o doložke: 

 1. Doložka doplnkových obsahových služieb: 
 Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: EPG -  elektronický programový sprievodca 
      

2. Doložka iného verejného prenosu: IPTV 
 
Úloha č. 18-15/640: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.681/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania, Púchovská kultúra, s. r. o.   a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 10. 2018                               Z: PLO  
 
K bodu 25/  
SK č.: 995/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
 
 



Uznesenie č. 18-15/25.609: 
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. 995/SKL/2018  zo dňa  17.8.2018, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
LOGOS MEDIA, s.r.o.    
Okružná 3 
071 01 Michalovce  
 
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  LOGOS MEDIA, s.r.o.    

 
licenciu č. TD/201 

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
2. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

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

Radou podľa podania účastníka konania č. 995/SKL/2018-1 zo dňa 17.8.2018: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 9,23% 
Programy - min. 90,77% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 57,1%   
2. Publicistika: % 
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 9,18%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy – 33,72% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 90,77%  



7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, Blu-ray  v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, 
mov qt, divx, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam:  
50,1% 

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: 10% 

10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 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 podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
vzťahuje sa 

 
II. 

 
 Právne skutočnosti:  

3. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 
30.7.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
61356/2018/V 

4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 30.7.2018, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-61356/2018/V 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
Doložky iného verejného prenosu: DVB-C  
 
Úloha č. 18-15/641: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 995/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 10. 2018                               Z: PLO  
 
K bodu 26/ 
SK č.: 996/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
    
Uznesenie č. 18-15/26.610: 
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. 996/SKL/2018  zo dňa  17.8.2018, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
LOGOS MEDIA, s.r.o.    
Okružná 3 
071 01 Michalovce  



a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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

 u d e ľ u j e  
 
spoločnosti  LOGOS MEDIA, s.r.o.    

 
l i c e n c i u  č .  T D / 2 0 2  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
3. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

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

Radou podľa podania účastníka konania č. 996/SKL/2018-1 zo dňa 17.8.2018 
a 996/SKL/2018-2 zo dňa 23.8.2018 : 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 25% 
Programy - min. 75% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 100%   
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 vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 75%  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, Blu-ray  v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, 
mov qt, divx, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam:  
podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 



10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 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 podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
nevzťahuje sa 

 
II. 

 
Právne skutočnosti:  

5. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 
30.7.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
61356/2018/V 

6. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 30.7.2018, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-61356/2018/V 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
Doložky iného verejného prenosu: DVB-C  
 
Úloha č. 18-15/642: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 996/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 10. 2018                               Z: PLO  
 
K bodu 27/ 
SK č.: 997/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
   
Uznesenie č. 18-15/27.611: 
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. 997/SKL/2018  zo dňa  17.8.2018, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
LOGOS MEDIA, s.r.o.    
Okružná 3 
071 01 Michalovce  
 
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  LOGOS MEDIA, s.r.o.    



licenciu č. TD/203 
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

4. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: TELEVÍZIA SOBRANCE 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24hod./denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 997/SKL/2018-1 zo dňa 17.8.2018 
a 996/SKL/2018-2 zo dňa 23.8.2018: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 25% 
Programy - min. 75% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 100%   
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 vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 75%  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, Blu-ray  v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, 
mov qt, divx, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam:  
podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 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 podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
nevzťahuje sa 

 
II. 

 
    Právne skutočnosti:  

7. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 



30.7.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
61356/2018/V 

8. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 30.7.2018, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-61356/2018/V 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
Doložky iného verejného prenosu: DVB-C  
 
Úloha č. 18-15/643: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 997/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 10. 2018                               Z: PLO  
 
K bodu 28/  
SK č.: 809/SKL/2018 zo dňa 18. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia SLOVAN,  s.r.o.  
 
Uznesenie č. 18-15/28.612: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 809/SKL/2018 zo dňa  18.6.2018, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania: 
 
Televízia SLOVAN, s.r.o. 
Andreja Kmeťa 576/13 
036 01 Martin 
 
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  Televízia SLOVAN, s.r.o.    
 

licenciu č. TD/200 
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

5. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: Televízia SLOVAN 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  



      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 
Radou podľa podania účastníka konania č. 809/SKL/2018-1 zo dňa 18.6.2018, doplnené 
podaniami 809/SKL/2018-3 zo dňa 3.8.2018 a 809/SKL/2018-5 zo dňa 17.8.2018: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20% 
Programy - min. 80% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 20,4%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 6,0% 
    2.2 ostatná publicistika – 8,9%  
3. Dokumentárne programy – 25,4% 
4. Dramatické programy - 25% 
5. Zábavné programy – 4,8% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 3% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy – 6,5% 
10. Šport -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 23,4%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD alebo CD v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite ( formáty rv, rm, wmv, wm, mov gt, divx, avi, mp4) 

 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 51%   
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10%  

 
10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 

ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 

systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
vzťahuje sa 

 
II. 

 
„Právne skutočnosti:  

9. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 
2.8.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 70047/L, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
57384/2018/L 

10. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 2.8.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 
70047/L, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-57384/2018/L 

 
 
 



III. 
Údaje o doložke: 

 1. Doložka doplnkových obsahových služieb: 
 1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: SLOVANepg 
      b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup 
 2.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: SLOVANplus 
      b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
      

2. Doložka iného verejného prenosu:  DVB-S, DVB-C, DVB-H, IPTV, MMDS, MVDS 
 
Úloha č. 18-15/644: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.809/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania, Televízia SLOVAN, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 10. 2018                               Z: PLO  
 
K bodu 29/   
SK č.: 1059/SKL/2018 zo dňa 30. 8. 2018 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: INFOKANÁL PLIEŠOVCE, spol. s r.o.    číslo registrácie: TKR/117  
 
Uznesenie č. 18-15/29.613: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1059/SKL/2018 zo dňa 30.8.2018, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/117, 
účastníka konania: 

 
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o. 
Kostolná 1 
962 63 Pliešovce 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

zrušuje 
 

registráciu retransmisie č. TKR/117  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.  z dôvodu, že o to 
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 30.8.2018 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 18-15/645: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/117 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 12. 10. 2018                                           Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 813/SKL/2018 zo dňa 22. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. R/84, R/133, RD/24 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.      číslo licencie: R/84, R/133                                                          

FILAMENT COMPANY LIMITED                 RD/24 



        Ing. Michal Holík  
 
Uznesenie č. 18-15/30.614: 
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.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/84, R/133 a RD/24 v správnom konaní č. 
813/SKL/2018 zo dňa 22. 6. 2018 vedenom s účastníkmi konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Seberíniho   482/1  
821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov    
 
FILAMENT COMPANY LIMITED 
Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-61 
2012 Nicosia 
Cyprus 
 
Ing. Michal Holík 
Snežienkova 8 
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 na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. a 
podľa ustanovenia § 28 ods. 7  zákona o digitálnom vysielaní 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/84, 
R/133 a RD/24 spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Seberíniho   482/1, 821 02  
Bratislava - mestská časť Ružinov zo spoločníka – prevodcu FILAMENT COMPANY LIMITED, 
Akropoleos SAVVIDES CENTER 59-61, 2012 Nicosia, Cyprus na nadobúdateľa Ing. Michal Holík, 
Snežienkova 8, 831 01 Bratislava:, ktorý prevodom 100 %-ného  obchodného podielu z prevodcu na 
nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti TAM 
ART PRODUCTIONS, s.r.o., Seberíniho   482/1, 821 02  Bratislava - mestská časť Ružinov. 
 
Úloha č. 18-15/646: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 12. 10. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvr.sk 
Oznámenie č. 991/AMS/2018 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o. 
 
 



Uznesenie č. 18-15/31.615: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa TVR a RE, s.r.o., doručené dňa 9. 8. 2018, 
o prevádzkovaní služby www.tvr.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.tvr.sk 
a v časti týkajúcej sekcie „ARCHÍV“ a sekcie „RELÁCIE“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a 
zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba v týchto častiach vzhľadom na podmienky, za 
ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 18-15/647: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť TVR a RE, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa  
9. 8. 2018 a zaevidovaného pod. č. 991/AMS/2018-2. 
T: 24. 9. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.levickatelevizia.sk 
Oznámenie č. 951/AMS/2018 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
 
Uznesenie č. 18-15/32.616: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Levická televízna spoločnosť, s.r.o., doručené dňa 
24. 7. 2018, o prevádzkovaní služby Levická televízia, prevádzkovanej na internetovej stránke 
https://www.levickatelevizia.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., 
nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 18-15/648: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Levická televízna spoločnosť, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 24. 7. 2018 a zaevidovaného pod. č. 951/AMS/2018-1. 
T: 24. 9. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.cas.sk a tivi.cas.sk 
Oznámenie č. 882/AMS/2018 
Vysielateľ: Nový čas, a. s. 
 
Uznesenie č. 18-15/33.617: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Nový čas, a. s., doručené dňa 2. 7. 2018 
o prevádzkovaní služieb cas.sk, tivi.cas.sk, prevádzkovaných na stránkach https://www.cas.sk  
a https://tivi.cas.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko 
uvedené služby spĺňajú všetky kritériá audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. 
 
Úloha č. 18-15/649: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Nový čas, a. s. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa  
2. 7. 2018 a zaevidovaného pod. č. 882/AMS/2018-1. 
T: 24. 9. 2018                                Z: PgO 
 
34/ Rôzne  
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie – jeseň 2018 
 
Uznesenie č. 18-15/34.618: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 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.“) Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 



Základné podmienky konaní: 
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 12. 10. 2018 miesto podania 

žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava 
2. dátum verejného vypočutia v konaniach: 20. 11. 2018 

 
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 
 

LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] 

VÝKON 
[W] 

POZNÁMKY 
Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií 
a poštových služieb 

Námestovo 88,2 200  
Stará Turá 96,3 100  

Michalovce 93,9 250  
Žarnovica 99,6 200 Prideliteľné len pre Rádio One, s.r.o. 

Žilina 88,2 500  
Bratislava 89,7 30  
Galanta 92,1 250  

Bratislava 4 92,3 20  
Bratislava 96,0 125  
Bratislava 98,5 30  
Bratislava 107,0 50  

Nitra 88,8 10 000 
Prideliteľné len spoločne.  Rožňava 89,0 200 

Lučenec 89,1 200 
Nové Mesto nad 

Váhom 92,4 250  

Košice 94,8 1 000  
Považská Bystrica 95,1 250  

Snina 95,9 10 000  
Piešťany 97,3 500  

Banská Bystrica 97,6 100 000 
Prideliteľné len spoločne. Bratislava -

Devínska 97,6 100 

Čadca 98,1 200  
Martin 98,7 500 

Prideliteľné len spoločne. Žilina 98,7 500 
Ružomberok 98,8 5 000 

Bratislava 100,3 1 000 
Prideliteľné len spoločne. 

Trenčín 100,3 500 
Rimavská Sobota 102,4 500  

Prešov 105,2 1 000  
Poprad 107,3 2 000  

 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/650: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 14. 9. 2018                    Z: PLO+ÚRK 
 
 
2/ Správne konanie č. 594/SKL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: EM – KOM, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/303 
 
Uznesenie č. 18-15/34.619: 
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. 594/SKL/2018 
vedené proti spoločnosti EM – KOM, s.r.o. v časti možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s retransmisiou programových služieb M1, M2, M4 Sport, Duna, Duna 
World, TV Hronka, RiK, JOJ, JOJ PLUS, WAU, Nickelodeon, AMC, Viasat Nature, CBS Reality, 
TA3, TV8 HD, TV LUX, 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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-15/651: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  24. 9. 2018                             Z: PLO 
 
 
3/ Smernica 2/2018 o obehu účtovných dokladov 
Predkladá: ÚRK         
 



Uznesenie č. 18-15/34.619: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Smernica 3/2018 o finančnej kontrole 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 18-15/34.620: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2018 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 18-15/34.621: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 



6/ Schválenie zahraničných pracovných ciest 
 
Uznesenie č. 18-15/34.622: 
Rada schvaľuje zahraničné pracovné cesty:  
 
Dátum: 28. 9. 2018 
Miesto rokovania: Brusel 
Podujatie: zasadnutie vedenia ERGA 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 2. - 3. 10. 2018 
Miesto rokovania: Brusel 
Podujatie: zasadnutie kontaktného výboru ERGA a pracovný workshop k téme ochrany maloletých 
organizovaný RVR a stretnutie s vysokopostavenou zástupkyňou Európskej komisie 
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický, Ivan Tarabčák 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
7/ Oboznámenie Rady s organizáciou 48. zasadnutia EPRA (Bratislava, 10. – 13. 10. 2018) 
 
 
8/ Správy zo zahraničných pracovných ciest 
 
Uznesenie č. 18-15/34.624: 
Riaditeľ Kancelárie Rady ústne informoval Radu o zahraničnej pracovnej ceste  
1. riaditeľovi Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša na podujatie Okrúhly stôl organizovaný Európskou 
komisiou na tému „Perspektívy EÚ politiky k audiovizuálnym mediálnym službám na požiadanie“, 
bilaterálne rokovania so zástupcami Európskej komisie a rôznych zúčastnených spoločností, ktoré sa 
uskutočnilo v dňoch 31. 8 - 2. 9. 2018 v Benátkach,  
2. riaditeľa Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša a pracovníkov Kancelárie Rady IvanaTarabčáka a 
MichalaHradického na rokovanie pracovnej skupiny ERGA SG1 k téme internej mediálnej plurality 
pod vedením RVR, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. 9. 2018 v Bruseli, 
3. pracovníka Kancelárie Rady Ivana Tarabčáka na rokovanie pracovnej skupiny ERGA SG4 k téme 
samo- a koregulácie, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 9. 2018 v Bruseli. 
 
 
V Bratislave dňa 12. 9. 2018 
 
                 PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
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