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Zápisnica č. 20/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 20. a 21. 11. 2018 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Milan Blaha 
 
 
20. 11. 2018, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:  
 
1.1 Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 

SK: 1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018, 1243/SKL/2018, 1244/SKL/2018, 
1245/SKL/2018, 1246/SKL/2018, 1247/SKL/2018, 1248/SKL/2018, 1249/SKL/2018, 
1250/SKL/2018, 1251/SKL/2018, 1252/SKL/2018, 1253/SKL/2018, 1254/SKL/2018, 
1255/SKL/2018, 1256/SKL/2018, 1257/SKL/2018, 1258/SKL/2018    

vo veci pridelenia frekvencie: 88,8 MHz Nitra, 89,0 MHz Rožňava, 89,1 MHz Lučenec, 92,4 MHz 
Nové Mesto nad Váhom, 94,8 MHz Košice, 95,1 MHz Považská Bystrica, 95,9 MHz Snina, 97,3 MHz 
Piešťany, 97,6 MHz Banská Bystrica, 97,6 MHz Bratislava –Devínska, 98,1 MHz Čadca, 98,7 MHz 
Martin, 98,7 MHz Žilina, 98,8 MHz Ružomberok, 100,3 MHz Bratislava, 100,3 MHz Trenčín, 102,4 
MHz Rimavská Sobota, 105,2 MHz Prešov, 107,3 MHz Poprad 
ÚP: 10:00 hod.  
 
1.2 Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
      SK: 1230/SKL/2018 
      vo veci pridelenia frekvencie: 96,3 MHz Stará Turá 
ÚP: 10:20 hod.  
 
1.3 Žiadateľ: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 

SK: 1234/SKL/2018, 1235/SKL/2018, 1236/SKL/2018, 1237SKL/2018, 1238/SKL/2018, 
1239/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie:  89,7 MHz Bratislava, 92,1 MHz Galanta, 92,3 MHz Bratislava 4,  
96,0 MHz Bratislava, 98,5 MHz Bratislava, 107,0 MHz Bratislava 

ÚP: 10:40 hod.  
 
1.4 Žiadateľ: Michael Schwarz, Bratislava 

SK: 1229/SKL/2018, 1233/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie:  88,2 MHz Námestovo, 88,2 MHz Žilina 

ÚP: 11:00 hod.  
 
1.5  Žiadateľ: MIRJAM s.r.o., Komárno 

SK:  1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018,  
vo veci pridelenia frekvencie:  88,8 MHz Nitra, 89,0 MHz Rožňava, 89,1 MHz Lučenec 

ÚP: 11:20 hod. – žiadateľ sa ÚP nezúčastnil - vzal žiadosť späť 
 
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 20. 11. 2018 – výberové konanie 
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10:00 hod.      GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
10:20 hod.      D.EXPRES, k.s., Bratislava 
10:40 hod.      SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 
11:00 hod.      Michael Schwarz, Bratislava 
 
 
 
21. 11. 2018, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 1333/SKL/2018 zo dňa 5.11. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.      číslo registrácie: R/87, RD/18 
 
3/ Výberové konanie  
SK č.: 1229/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Námestovo 
ÚK:  Michael Schwarz, Bratislava        
  
4/ Výberové konanie  
SK č.: 1230/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,3 MHz Stará Turá 
ÚK: D:EXPRES, k.s., Bratislava       
           
5/ Výberové konanie  
SK č.: 1231/SKL/2018 
Vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Michalovce 
ÚK: Šírava, s.r.o., Michalovce       
   
6/ Výberové konanie  
SK č.: 1232/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Žarnovica    
          
7/ Výberové konanie 
SK č.: 1233/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava       
 
8/ Výberové konanie  
SK č.: 1234/SKL/2018, 1235/SKL/2018, 1236/SKL/2018, 1237SKL/2018, 1238/SKL/2018, 
1239/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Bratislava, 92,1 MHz Galanta, 92,3 MHz Bratislava,  
96,0 MHz Bratislava, 98,5 MHz Bratislava, 107,0 MHz Bratislava   
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava       
 
9/ Výberové konanie  
SK č.: 1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,8 MHz Nitra, 89,0 MHz Rožňava, 89,1 MHz Lučenec 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
        MIRJAM s.r.o., Komárno        
 
10/ Výberové konanie  
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SK č.: 1243/SKL/2018, 1244/SKL/2018, 1245/SKL/2018, 1246/SKL/2018, 1247/SKL/2018, 
1248/SKL/2018, 1249/SKL/2018, 1250/SKL/2018, 1251/SKL/2018, 1252/SKL/2018, 
1253/SKL/2018, 1254/SKL/2018, 1255/SKL/2018, 1256/SKL/2018, 1257/SKL/2018, 1258/SKL/2018    
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 94,8 MHz Košice, 95,1 MHz 
Považská Bystrica, 95,9 MHz Snina, 97,3 MHz Piešťany, 97,6 MHz Banská Bystrica, 97,6 MHz 
Bratislava –Devínska, 98,1 MHz Čadca, 98,7 MHz Martin, 98,7 MHz Žilina, 98,8 MHz Ružomberok, 
100,3 MHz Bratislava, 100,3 MHz Trenčín, 102,4 MHz Rimavská Sobota, 105,2 MHz Prešov, 107,3 
MHz Poprad 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava       
 
11/ SK č.: 693/SKL/2018 zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 355/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.      číslo licencie: R/123 
   
12/ SK č.: 779/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 474/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo licencie: TKR/178 
        
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1151/SO/2018      
(na vysielanie programu Mafstory zo dňa 29. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
        
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1145/SO/2018      
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 23. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
        
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1095/SO/2018 
(na vysielanie programu Ministri zo dňa 11. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
        
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1159/SO/2018      
(na vysielanie reklamného spotu Möbelix zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
        
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1183/SO/2018      
(na vysielanie reklamného spotu Möbelix zo dňa 7. 10. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
        
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1187/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny – Rujný jeleň na tanieri  zo dňa 6. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1085/SO/2018     
(na vysielanie programu Neserte nám pestúnku zo dňa 5. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16  
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20/ SK č.: 923/SKL/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 575/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: celodenné vysielanie/ 16., 20 a 21. 4. 2018/Rádio 
WOW 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
        
21/ SK č.: 1076/SKO/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 754/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ahoj Slovensko/ 1.6. 2018/ Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
         
22/ SK č.: 925/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 674/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  §18a písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so 
sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/máj 2018/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
         
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 1291/SKL/2018 zo dňa 24. 10. 2018 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/53 
       
24/ SK č.: 1301/SKL/2018 zo dňa 25. 10. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.   číslo licencie: TD/115 
       
25/ SK č.: 1218/SKL/2018 zo dňa 16. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
      
26/ SK č.: 1219/SKL/2018 zo dňa 9. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. R/126 
ÚK: KISS rádio s.r.o.       číslo licencie: R/126                                      

EuroClearing Association Praha s.r.o 
 DENTRA s.r.o. 
 Rochambeau, s.r.o. 
 KOŠICE:DNES RIGHT, družstvo 
 Daniel J. Kratky Consulting House (Czech republic), s.r.o.      
        
27/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod.         C.E.N. s.r.o., Bratislava - (925/SKO/2018)  
 
 

************************* 
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Zasadnutie dňa 21. 11. 2018 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 750 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-20/1.723: 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/ 
SK č.: 1333/SKL/2018 zo dňa 5. 11. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.      číslo registrácie: R/87, RD/18 
  
Uznesenie č. 18-20/2.724: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 1333/SKL/2018 zo dňa 5.11.2018, posúdila oznámenie  o zmene licencie 
č. R/87 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. a zmeny licencie č. RD/18 
na rozhlasové digitálne vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. účastníka konania: 
 
SITY MEDIA s.r.o. 
Vajnorská 53 
831 03 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní programovej služby a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto 
 
rozhodnutie:  
 
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.   

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/87 v čl. III. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

5.11.2018, podanie 1333/SKL/2018-1: 
   1.1 Spravodajstvo: 3,69% 
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1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0,26 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0,26% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 4,81% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 49,12 % 

 Ostatný program: 41,86 % 
2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

9,02 %.“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. RD/18  v Čl. I., bod 5 - 6. takto: 
„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

5.11.2018, podanie 1333/SKL/2018-1: 
   1.1 Spravodajstvo: 3,69% 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0,26 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0,26% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 4,81% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 49,12 % 

 Ostatný program: 41,86 % 
6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

9,02 %.“ 
 
Úloha č. 18-20/751: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1333/SKL/2018  a zašle ho 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania. 
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 3/  
Výberové konanie  
SK č.: 1229/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Námestovo 
ÚK:  Michael Schwarz, Bratislava  
 
Uznesenie č. 18-20/3.725: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách 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. 1229/SKL/2018 a 1233/SKL/2018,  
začatom dňa 17.9.2018, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  
konania účastníkom konania: 
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Michael Schwarz 
Sklenárova 10 
821 09 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
udeľuje 

 
Michaelovi Schwarzovi, Sklenárova 10, 821 09 Bratislava 

 
licenciu č. R/137 

na lokálne  rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
1. Názov programovej služby: RÁDIO PORTUS 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia 88,2  MHz – Žilina 
     88,2 MHz - Námestovo 

 
II. 

 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 

právach: Michael Schwarz, Sklenárova 10, 821 09 Bratislava 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Michael Schwarz, 

Sklenárova 10, 821 09 Bratislava 
 

III. 
 
Podiely programových typov v bežnom týždni, podľa programovej skladby doručenej Rade 
podaním č. 1229/SKL/2018-2 zo dňa 12. 10. 2018, 1229/SKL/2018-7 z 9. 11. 2018 a 
1229/SKL/2018-11 z 13. 11. 2018: 
 
a) Spravodajstvo – 0% 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika – 2,9% 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy – 0,6% 
2. náboženské programy – 0% 
3. literárno-dramatické programy – 18,9% 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy – 77,6% 
d) Ostatný program: 0% 
 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0% 
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3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
22,4% 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: FD, CD 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
2.1. Frekvencia: 88,2 MHz  Žilina 

 Lokalita:    Na Hôrke 
 Frekvenčný list:  10985/OSFS/2016  
 

2.1. Frekvencia: 88,2 MHz  Námestovo 
 Lokalita:    Námestovo 
 Frekvenčný list:  10547/OSFS/2018  

 
3.  Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   nie  
Prepínač hudba/reč M/S     nie 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 
Číslo programu PIN      nie 
Meno programového okruhu PS           -PORTUS- - 

 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 18-20/752: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania Michael Schwarz, Bratislava, spolu s frekvenčnými listami a s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1230/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,3 MHz Stará Turá 
ÚK: D:EXPRES, k.s., Bratislava   
 
Uznesenie č. 18-20/4.726:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách 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 začatom dňa 10. 10. 2018 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania: 
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D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 

 
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 § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 prideľuje frekvenciu 96,3 MHz Stará Turá 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112, spoločnosti D. EXPRES, k.s.  
 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 96,3 MHz Stará Turá  
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 96, 3 MHz Stará Turá 
    Lokalita: Stará Turá  
    Frekvenčný list: 10548/OSFS/2018“  
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 18-20/753: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 21. 12. 2018                             Z: PLO 
 
K bodu 5/  
Výberové konanie  
SK č.: 1231/SKL/2018 
Vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Michalovce 
ÚK: Šírava, s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 18-20/5.727: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách 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. 1231/SKL/2018, začatom 
dňa 17.9.2018  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o  zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
Šírava,  s.r.o. 
Tichá 6564/22 
071 01 Michalovce 
 



 10 

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 § 30  ods. 1 písm. h)  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
 

zastavuje 
 

správne konanie č.1231/SKL/2018  zo dňa 17. 9. 2018 vo veci pridelenia frekvencie 93,9 MHz 
Michalovce, pretože odpadol  dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
   
Úloha č. 18-20/754: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1231/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi 
konania 
T:21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie  
SK č.: 1232/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Žarnovica  
 
Uznesenie č. 18-20/6.728: 
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. 1232/SKL/2018 
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. 
 
Úloha č. 18-20/755: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o zastavení správneho konania.  
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie 
SK č.: 1233/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava   
 
Uznesenie je v bode č. 3. 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1234/SKL/2018, 1235/SKL/2018, 1236/SKL/2018, 1237SKL/2018, 1238/SKL/2018, 
1239/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Bratislava, 92,1 MHz Galanta, 92,3 MHz Bratislava,  
96,0 MHz Bratislava, 98,5 MHz Bratislava, 107,0 MHz Bratislava  
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 
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Uznesenie č. 18-20/8.729 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1234/SKL/2018, 
1235/SKL/2018, 1236/SKL/2018, 1237/SKL/2018, 1238/SKL/2018 a 1239/SKL/2018 začatých 
dňa 17. 9. 2018, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 
konania účastníkom konania: 
 
SITY MEDIA s.r.o. 
Vajnorská 53 
831 03 Bratislava  
 

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

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

udeľuje 
 

spoločnosti: SITY MEDIA s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava 
 

licenciu č. R/135 
 

na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie ku dňu 29. 5. 2020 za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: Rádio SiTy 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 29. 5. 2020  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie: 

89,7 MHz Bratislava, 
92,1 MHz Galanta, 
92,3 MHz Bratislava, 
96,0 MHz Bratislava, 
98,5 MHz Bratislava, 
107,0 MHz Bratislava 

 
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 Bratislava I zo dňa 
24. 9. 2018, oddiel: Sro, vložka č. 30620/B, č. dožiadania: el-207686/2018/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24. 9. 2018, oddiel: Sro, vložka č. 
30620/B, č. dožiadania: el-207686/2018/B 
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III. 
 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
      a) Spravodajstvo: 3,69 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0,26 % 
 2. ostatná publicistika: 0,26 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 4,81 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 49,12 % 
 d) Ostatný program: 41,86 % 
     
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 9,02 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0 % 
 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD/mp3, DVD 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb:  

 
2.1. Frekvencia: 89,7 MHz Bratislava 

 Lokalita: Devínska Nová Ves 
  Frekvenčný list:  1304/10/2006 

 
2.2. Frekvencia: 92,1 MHz Galanta 

  Lokalita: mesto 
  Frekvenčný list: 1248/10/2010 

 
2.3. Frekvencia: 92,3 MHz Bratislava 

  Lokalita: Dúbravka 
  Frekvenčný list: 1680/10/2007 

 
2.4. Frekvencia: 96,0 MHz Bratislava 

  Lokalita: Bratislava - mesto 
  Frekvenčný list: 781/10/2011 

 
2.5. Frekvencia: 98,5 MHz Bratislava 

  Lokalita:  Petržalka 
  Frekvenčný list: 3828/10/2005 

 
2.6. Frekvencia: 107,0 MHz Bratislava 

  Lokalita: obchodné centrum Polus 
  Frekvenčný list: 969/10/2004 

 
3. Špecifikácia RDS:  
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Programová identifikácia PI áno 
Identifikácia dopravného vysielania TP áno 
Alternatívne frekvencie AF áno 
Typ programu PTY áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI nie  
Prepínač hudba/reč M/S nie 
Textový kanál RT áno 
Hodiny a dátum CT áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno 
Číslo programu PIN nie 
Meno programového okruhu PS SITY 

 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 18-20/756: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania SITY MEDIA s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 21. 12. 2018          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK č.:1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,8 MHz Nitra, 89,0 MHz Rožňava, 89,1 MHz Lučenec 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
        MIRJAM s.r.o., Komárno   
 
Uznesenie č. 18-20/9.730: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1240/SKL/2018, 
1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018, začatých dňa 17. 9. 2018 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania 
 
MIRJAM s.r.o. 
Jókaiho 6 
945 01  Komárno 
 
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 § 30  ods. 1 písm. h)  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 

 
zastavuje 

 
správne konania č. 1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018 v časti týkajúcej sa žiadosti 
účastníka konania MIRJAM s.r.o., Komárno, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
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Úloha č. 18-20/757: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie 
o zastavení správnych konaní a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-20/9.731: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1240/SKL/2018, 
1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018, začatých dňa 17. 9. 2018 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania 
 
GES Slovakia, s.r.o. 
Dvořákovo nábrežie 8A 
811 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
udeľuje 

 
spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 31 356 770 

 
licenciu č. R/136 

 
na multiregionálne rozhlasové terestriálne vysielanie ku dňu 23. 7. 2020 za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 23. 7. 2020  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie: 

 88,8 MHz Nitra; 
 89,0 MHz Rožňava; 
 89,1 MHz Lučenec; 
 

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 Bratislava I zo dňa 
15.03.2018, oddiel: Sro, vložka č. 37739/B, č. dožiadania: el-208347/2018/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.03.2018, oddiel: Sro, vložka č. 
37739/B, č. dožiadania: el-208347/2018/B 
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III. 
 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
a) Spravodajstvo – 2,5 % 
b) Publicistika:  
polit. publicistika – 0  % 
ostatná publicistika – 0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
detské programy – 0 % 
náboženské programy – 0 % 
literárno-dramatické programy –0 % 
zábavné programy – 0 % 
hudobné programy – 0 % 
d) Ostatný program – 97,5 % 
     
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 2,5 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0 % 
 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče CD/DVD 
vo formáte MP3 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčných listoch vydaných Telekomunikačným úradom SR:  

 
2.1. Frekvencia: 88,8 MHz Nitra 

  Lokalita: Zobor 
  Frekvenčný list: 3686/10/2004 

 
2.2. Frekvencia: 89,0 MHz Rožňava 

  Lokalita: mesto 
  Frekvenčný list: 3074/OSFS/2018 

 
2.3. Frekvencia: 89,1 MHz Lučenec 

  Lokalita: Kohársky vrch 
  Frekvenčný list: 2313/OSFS/2013 

 
4.  Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Číslo programu PIN      áno 
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Meno programového okruhu PS              ANT.ROCK 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 18-20/758: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie, 
zašle ho spoločnosti GES Slovakia, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1243/SKL/2018, 1244/SKL/2018, 1245/SKL/2018, 1246/SKL/2018, 1247/SKL/2018, 
1248/SKL/2018, 1249/SKL/2018, 1250/SKL/2018, 1251/SKL/2018, 1252/SKL/2018, 
1253/SKL/2018, 1254/SKL/2018, 1255/SKL/2018, 1256/SKL/2018, 1257/SKL/2018, 1258/SKL/2018    
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 94,8 MHz Košice, 95,1 MHz 
Považská Bystrica, 95,9 MHz Snina, 97,3 MHz Piešťany, 97,6 MHz Banská Bystrica, 97,6 MHz 
Bratislava –Devínska, 98,1 MHz Čadca, 98,7 MHz Martin, 98,7 MHz Žilina, 98,8 MHz Ružomberok, 
100,3 MHz Bratislava, 100,3 MHz Trenčín, 102,4 MHz Rimavská Sobota, 105,2 MHz Prešov, 107,3 
MHz Poprad 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
         
Uznesenie č. 18-20/10.732: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1243/SKL/2018, 
1244/SKL/2018, 1245/SKL/2018, 1246/SKL/2018, 1247/SKL/2018, 1248/SKL/2018, 
1249/SKL/2018, 1250/SKL/2018, 1251/SKL/2018, 1252/SKL/2018, 1253/SKL/2018, 
1254/SKL/2018, 1255/SKL/2018, 1256/SKL/2018, 1257/SKL/2018, 1258/SKL/2018, začatých 
dňa 17. 9. 2018 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 
konania účastníkom konania 
 
GES Slovakia, s.r.o. 
Dvořákovo nábrežie 8A 
811 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

I. prideľuje frekvenciu 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
II. prideľuje frekvenciu 94,8 MHz Košice 
III. prideľuje frekvenciu 95,1 MHz Považská Bystrica 
IV. prideľuje frekvenciu 95,9 MHz Snina 
V. prideľuje frekvenciu 97,3 MHz Piešťany 
VI. prideľuje frekvenciu 97,6 MHz Banská Bystrica 
VII. prideľuje frekvenciu 97,6 MHz Bratislava-Devínska 
VIII. prideľuje frekvenciu 98,1 MHz Čadca 
IX. prideľuje frekvenciu 98,7 MHz Martin 
X. prideľuje frekvenciu 98,7 MHz Žilina 
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XI. prideľuje frekvenciu 98,8 MHz Ružomberok 
XII. prideľuje frekvenciu 100,3 MHz Bratislava 
XIII. prideľuje frekvenciu 100,3 MHz Trenčín 
XIV. prideľuje frekvenciu 102,4 MHz Rimavská Sobota 
XV. prideľuje frekvenciu 105,2 MHz Prešov 
XVI. prideľuje frekvenciu 107,3 MHz Poprad 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/136 - spoločnosti GES Slovakia, s.r.o. a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/136/2018 takto: 
1. V čl. I v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
„92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom;  
94,8 MHz Košice;  
95,1 MHz Považská Bystrica;  
95,9 MHz Snina;  
97,3 MHz Piešťany;  
97,6 MHz Banská Bystrica;  
97,6 MHz Bratislava-Devínska;  
98,1 MHz Čadca;  
98,7 MHz Martin; 
98,7 MHz Žilina; 
98,8 MHz Ružomberok; 
100,3 MHz Bratislava; 
100,3 MHz Trenčín; 
102,4 MHz Rimavská Sobota; 
105,2 MHz Prešov; 
107,3 MHz Poprad;“ 
          
2. V čl. IV v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „2.4. Frekvencia: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

      Lokalita: mesto 
      Frekvenčný list: 9002/OSFS/2015 

 
2.5. Frekvencia: 94,8 MHz Košice 

  Lokalita: Košice - Heringeš 
  Frekvenčný list: 1407/10/2005 

 
2.6. Frekvencia: 95,1 MHz Považská Bystrica 

  Lokalita: mesto 
  Frekvenčný list: 9003/OSFS/2015 

 
2.7. Frekvencia: 95,9 MHz Snina 

  Lokalita: Ščobík 
  Frekvenčný list: 2342/10/2007 

 
2.8. Frekvencia: 97,3 MHz Piešťany 

  Lokalita: Piešťany 
  Frekvenčný list: 11533/OSFS/2017 

 
2.9. Frekvencia: 97,6 MHz Banská Bystrica 

  Lokalita: Suchá hora 
  Frekvenčný list: 3684/10/2004 
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2.10. Frekvencia: 97,6 MHz Bratislava-Devínska 

  Lokalita: Devínska Nová Ves 
  Frekvenčný list: 9000/OSFS/2015 

 
2.11. Frekvencia: 98,1 MHz Čadca 

  Lokalita: Jurošovský vrch 
  Frekvenčný list: 4785/OSFS/2012 

 
2.12. Frekvencia: 98,7 MHz Martin 

  Lokalita: Záturčie 
  Frekvenčný list: 7862/OSFS/2013 

 
2.13. Frekvencia: 98,7 MHz Žilina 

  Lokalita: Žilina 
  Frekvenčný list: 7866/OSFS/2013 

 
2.14. Frekvencia: 98,8 MHz Ružomberok 

  Lokalita: Úložisko 
  Frekvenčný list: 3687/10/2004 

 
2.15. Frekvencia: 100,3 MHz Bratislava 

  Lokalita: Bratislava - mesto 
  Frekvenčný list: 3685/10/2004 

 
2.16. Frekvencia: 100,3 MHz Trenčín 

  Lokalita: Trenčín 
  Frekvenčný list: 9005/OSFS/2015 

 
2.17. Frekvencia: 102,4 MHz Rimavská Sobota 

  Lokalita: Rimavská Sobota - mesto 
  Frekvenčný list: 1030/10/2004 

 
2.18. Frekvencia: 105,2 MHz Prešov 

  Lokalita: Prešov 
  Frekvenčný list: 10118/OSFS/2012 

 
2.19. Frekvencia: 107,3 MHz Poprad 

  Lokalita: Hranovnica 
  Frekvenčný list: 990/10/2004“  

 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 18-20/759: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie, 
zašle ho spoločnosti GES Slovakia, s.r.o.  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 693/SKL/2018 zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 355/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.       číslo licencie: R/123 
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Uznesenie č. 18-20/11.733: 
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. 693/SKL/2018 
vedené voči spoločnosti Rádio Rebeca, 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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 18-20/760: 
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: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-20/761: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 779/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 474/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo licencie: TKR/178 
 
Uznesenie č. 18-20/12.734: 
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. 779/SKL/2018 
vedené voči spoločnosti NITRANET, 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 
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Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-20/762: 
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: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-20/763: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-20/12.735: 
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 Digitel, s.r.o. vo veci 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie bez registrácie. 
 
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. 18-20/764: 
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: 5. 12. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1151/SO/2018      
(na vysielanie programu Mafstory zo dňa 29. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 18-20/13.736: 
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 
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veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 9. 2018 v čase o cca 20:14 hod. program Mafstory, 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
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. 18-20/765: 
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: 5. 12. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-20/766: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 12. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1145/SO/2018      
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 23. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 18-20/14.737: 
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 23. 9. 2018 v čase o cca 20:00 hod. odvysielal na 
programovej službe Rádio Slovensko program Bez obalu, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-20/767: 
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: 5. 12. 2018  Z: PLO 
             
Úloha č. 18-20/768: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 12. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1095/SO/2018 
(na vysielanie programu Ministri zo dňa 11. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 18-20/15.738:  
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 § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
11.9.2018 o cca 21:45 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Ministri, 
v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, 
znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva. 
 
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. 18-20/769: 
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: 5. 12. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-20/770: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 12. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1159/SO/2018      
(na vysielanie reklamného spotu Möbelix zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
     
Uznesenie č. 18-20/16.739: 
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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. 1159/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 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. 18-20/771: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1183/SO/2018      
(na vysielanie reklamného spotu Möbelix zo dňa 7. 10. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 18-20/17.740: 
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. 1183/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová 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. 18-20/772: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 18/  
Prešetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 1187/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny – Rujný jeleň na tanieri  zo dňa 6. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 18-20/18.741: 
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. 1187/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú 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 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-20/773:  
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1085/SO/2018     
(na vysielanie programu Neserte nám pestúnku zo dňa 5. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16  
  
Uznesenie č. 18-20/19.742: 
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. 1085/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS, 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. 
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Úloha č. 18-20/774: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 923/SKL/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 575/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: celodenné vysielanie/ 16., 20 a 21. 4. 2018/Rádio 
WOW  
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
  
Uznesenie č. 18-20/20.743: 
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 923/SKL/2018 Rádio 
WOW s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že na rozhlasovej programovej službe RADIO WOW, ktorú vysiela na základe licencie č. R/113, dňa 

- 16. 4. 2018 neodvysielal programy Spravodajstvo, Hlavné správy, Dopravné spravodajstvo 
a Počasie, 

- 20. 4. 2018 neodvysielal programy Spravodajstvo a Hlavné správy, v čase od cca 6:00 do 7:00 
hod. a od cca 10:00 hod. do 18:00 hod. neodvysielal program Dopravný servis, v čase od cca 
6:00 do 7:00 hod., v čase o cca 7:30 hod., 8:30 hod. a 9:30 hod. a v čase od cca 10:00 hod. do 
18:00 hod. neodvysielal program Počasie, 

- 21. 4. 2018 odvysielal v rámci programového prúdu Popoludňajšia show vysielaného od cca 
14:00 do 18:00 hod., v čase o cca 14:26:46 hod., 14:57:21 hod., 15:23:37 hod., 16:21:58 hod., 
16:58:29 hod., 17:53:54 hod., a teda celkovo šesťkrát program Dopravný servis a v čase od 
cca 21:00 do 22:00 hod. odvysielal program Hudobný svet, 

čo bolo v rozpore s platnou programovou štruktúrou, ako aj v rozpore s programovou štruktúrou, ktorú 
Rade oznámil listom doručeným dňa 16. 3. 2018, čím porušil povinnosť vysielať v súlade s udelenou 
licenciou, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 199,- €, slovom stodeväťdesiatdeväť 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   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-20/775: 
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: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-20/776: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                                 Z: PgO 
 
K bodu 21/  
SK č.: 1076/SKO/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 754/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ahoj Slovensko/ 1. 6. 2018/ Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
  
Uznesenie č. 18-20/21.744:  
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. 
1076/SKO/2018 Rozhlas a televízia Slovenska 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona  

 
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky  

 
tým, 
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že dňa 1. 6. 2018 v čase o cca 8:45 hod. odvysielal na programovej službe Dvojka program Ahoj 
Slovensko obsahujúci vyjadrenia moderátora programu, ktoré boli v rozpore s kodifikovanou formou 
štátneho jazyka, čím došlo 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 zdržala sa 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200 eur, slovom dvesto 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 zdržala sa 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-20/777: 
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: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-20/778: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 22/  
SK č.: 925/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 674/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  §18a písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so 
sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/máj 2018/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
  
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady.  
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 1291/SKL/2018 zo dňa 24. 10. 2018 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/53 
  
Uznesenie č. 18-20/23.745: 
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. 1291/SKL/2018 zo dňa 24.10. 
2018, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/53, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Quartex group, spol. s r.o.  
Školská 6 
908 51 Holíč 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. TD/53 nasledovne: 
 
Článok I., body 2 – 3 a 5. sa menia a znejú: 
    „2.   Názov programovej služby: Česko-Slovenská  regionálna televízia, skrátene čsrtv 

3.   Jazyk vysielania: slovenský/český“  
     „5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou - podľa podania účastníka konania č. 1291/SKL/2018-1   zo dňa 24.10.2018: 
a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 33,33 % 
    2. Programy:                         min. 67,33 % (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    3,33% 
    2. Publicistika: a) politická:   0 %      
                             b) ostatná:      96,67 %    
    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 %“ 
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Úloha č. 18-20/779: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1291/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 21. 11. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 1301/SKL/2018 zo dňa 25. 10. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.   číslo licencie: TD/115 
  
Uznesenie č. 18-20/24.746: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 1301/SKL/2017  zo dňa  
25.10.2018 posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci   zmeny licencie č. TD/115 na televízne digitálne vysielanie účastníka konania: 
 
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.,  
Februárová 152/1 
958 01 Partizánske 
 
z dôvodu zmeny priezviska štatutárneho orgánu spoločnosti  po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu č. TD/115  na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku   II. 
nasledovne: 
 Článok II. sa mení a znie:  
„1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 19132/R, 
oddiel: Sro, zo dňa 17.10.2018.  

2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 19132/R, oddiel: Sro, zo dňa 
17.10.2018“ 

 
Úloha č. 18-20/780: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1301/SKL/2018 a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 1218/SKL/2018 zo dňa 15. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.  
  
Uznesenie č. 18-20/25.747: 
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. 
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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. 1218/SKL/2018 zo dňa  15. 10. 
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/205 
 

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: TELEVÍZIA MICHALOVCE 
      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. 1218/SKL/2018-1 zo dňa 15. 10. 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: 0% 
    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 
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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:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 
2. 10. 2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
71979/2018/V 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 2. 10. 2018, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 404 68/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-71979/2018/V 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
Doložky iného verejného prenosu: DVB-C  
 
Úloha č. 18-20/781: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1218/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 21. 12. 2018                               Z: PLO  
 
K bodu 26/ 
SK č.: 1219/SKL/2018 zo dňa 9. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. R/126 
ÚK: KISS rádio s.r.o.       číslo licencie: R/126                                         

EuroClearing Association Praha s.r.o 
 DENTRA s.r.o. 
 Rochambeau, s.r.o. 
 KOŠICE:DNES RIGHT, družstvo 

Daniel J. Kratky Consulting House (Czech republic), s.r.o.   
 
Uznesenie č. 18-20/26.748: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
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podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/126 v správnom konaní č. 
1219/SKL/2018 zo dňa 9. 10. 2018 vedenom s účastníkmi konania: 
 
KISS rádio s.r.o. 
Hviezdoslavova 6  
040 01 Košice  
 
EuroClearing Association Praha s.r.o.  
Unhošťská 184  
273 51 Červený újezd  
 
DENTRA, s.r.o.   
Štúrová 24  
040 01 Košice  
 
Rochambeau, s.r.o.   
Krosnianska 789/75  
040 22 Košice  
 
KOŠICE: DNES RIGHT, družstvo   
Zafašistických bojovníkov  11  
040 01 Košice  
 
Daniel J. Kratky  
Consulting House (Czech Republic) s.r.o. 
Velké Přílepy – Okoř 16 
252 64 Okoř 
Česká republika 
 
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. 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
- s prevodom 52%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. 

R/126  spoločnosti KISS rádio s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice zo spoločníka -
prevodcu EuroClearing Association Praha s.r.o., so sídlom Unhošťská 184, 273 51 Červený 
újezd, Česká republika na nadobúdateľa KOŠICE: DNES RIGHT, družstvo, so sídlom 
Zafašistických bojovníkov 11, Košice 040 01; 

- s prevodom 30,6%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti KISS 
rádio s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice zo spoločníka – prevodcu DENTRA, 
s.r.o., so sídlom Štúrová 24, 040 01 Košice na nadobúdateľa KOŠICE: DNES RIGHT, 
družstvo, so sídlom Zafašistických bojovníkov 11, Košice 040 01;  

- s prevodom 15,4%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti KISS 
rádio s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice zo spoločníka - prevodcu Rochambeau, 
s.r.o., so sídlom Krosnianska 789/75, 040 22 Košice na nadobúdateľa KOŠICE: DNES RIGHT, 
družstvo, so sídlom Zafašistických bojovníkov 11, Košice 040 01;  

- s prevodom  2%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti KISS 
rádio s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice zo spoločníka –prevodcu Rochambeau, 
s.r.o., so sídlom Krosnianska 789/75, 040 22 Košice na nadobúdateľa Daniel J. Kratky 
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Consulting House (Czech Republic) s.r.o., so sídlom Velké Přílepy – Okoř 16,  Okoř 252 64, 
Česká republika. 

      KOŠICE: DNES RIGHT, družstvo prevodom 98%-ného obchodného podielu z prevodcov na 
nadobúdateľa získa 98%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti 
KISS rádio s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice. 

      Daniel J. Kratky Consulting House (Czech Republic) s.r.o. prevodom 2%-ného obchodného 
podielu z prevodcov na nadobúdateľa získa 2%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti KISS rádio s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice. 

 
Úloha č. 18-20/782: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 21. 12. 2018                    Z: PLO 
 
27/ Rôzne  
 
1/ Oboznámenie sa Rady s Rozhodnutím č. RL/43/2018 zo dňa 24. 10. 2018 
SK č.: 828/SKO/2018  zo dňa 20. 6. 2017 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Občan za dverami/Nová Dubnica – starý 
prístup II. /15. 4. 2017/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 18-20/27.749: 
Rada berie na vedomie predložený materiál bez výhrad a návrhov na doplnenie.  
 
2/ Priebežné výsledky monitorovania vysielania v období  kampane, moratória a volieb do orgánov 
samosprávy obcí 2018 
 
Uznesenie č. 18-20/27.750: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie priebežné výsledky monitorovania v období 
kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí 2018. 
 
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. 
 
Uznesenie č. 18-20/27.751: 
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 § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 10. 2018 
o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Noviny, v rámci ktorého 
odvysielal komunikát s názvom Oprava ciest prioritou, ktorý mohol naplniť definíciu politickej 
reklamy podľa § 32 ods. 10 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu 
vysielania politickej reklamy. 
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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. 18-20/783: 
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: 5. 12. 2018                    Z: PLO 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 10. 2018 
 
Uznesenie č. 18-20/27.752: 
Rada berie na vedomie 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. 
 
4/ Prezentácia schválenej revízie smernice o AVMS  
 
5/ Schválenie zahraničných služobných ciest: 
 
Uznesenie č. 18-20/27.753: 
Rada schvaľuje zahraničné služobné cesty:  
Dátum: 7. 12. 2018 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Konferencia Centra pre mediálnu pluralitu a slobodu médií „Monitorovanie mediálnej 
plurality: medzi starými rizikami a novými hrozbami“ 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 11. 12. 2018 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie expertnej skupiny pre mediálnu gramotnosť 
Účastníci: Michal Hradický 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
6/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 18-20/27.754: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady  
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa 
konalo v dňoch 20.- 21. 11. 2018.    
 
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. 18-20/784: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac november 2018.  
T: 9. 12. 2018 
 
7/ Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny  riaditeľovi Kancelárie Rady   
 
Uznesenie č. 18-20/27.755: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. 3.  2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená 
vo výplatnom termíne za mesiac november 2018.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-20/785: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 12. 2018 
 
 
V Bratislave dňa 20. a 21. 11. 2018 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Milan Blaha 


