
Zápisnica č. 21/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. 12. 2018 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overovateľ: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1184/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Marek Petráš        číslo licencie: R/93, RD/28 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1091/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.      číslo licencie: TKR/316 
 
4/ SK č.: 777/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 463/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 
 
5/ SK č.: 778/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 462/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.      číslo licencie: R/91 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1088/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 9. 9. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1135/SO/2018     
(na vysielanie programu Spojky (vulgárna. pieseň) zo dňa 23. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1113/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1144/SO/2018     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 25. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1  



 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1167/SO/2018      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1274/SO/2018      
(na vysielanie programu Žurnál Rádia Regina zo dňa 28. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/2 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1133/SO/2018      
(na vysielanie programov Rádiožurnál a K veci zo dňa 19. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1114/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1168/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 10. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1271/M/2018  
(monitorované dni: 16. a 19. 10. 2018) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o.               číslo licencie: T/101  
 
16/ SK č.: 829/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 582/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Tango a Cash/28.,30. a 31. 3. 2018/ 
DAJTO/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie:T/41,TD/17, TD/47 
 
17/ SK č.: 827/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 583/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Sám so strýkom Buckom/22.  4. 2018/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17,  
 
18/ SK č.: 920/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 624/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Shrek 2/30.  3. 2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17,  
 
19/ 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 
 
20/ SK č.: 1385/SKL/2018 zo dňa 14. 11. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.   číslo licencie: R/126 
 
21/ SK č.: 1284/SKL/2018 zo dňa 22. 10. 2018 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41, TD/17 
 
22/ SK č.: 1275/SKL/2018 zo dňa 19. 10. 2018 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.      číslo licencie:R/114 
 
23/ SK č.: 1407/SKL/2018 zo dňa 19. 11. 2018 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.   číslo licencie: TD/124 
 
24/ SK č.: 1371/SKL/2018 zo dňa 13. 11. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.  číslo licencie: TKR/348 
 
25/ SK č.: 1336/SKL/2018 zo dňa 8. 11. 2018 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: S – Team, s.r.o.  číslo licencie: TKR/215 
 
26/ SK č.: 1378/SKL/2018 zo dňa 13. 11. 2018 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Jozef Mičíni – KÁBLOVÁ TELEVÍZIA číslo licencie: TKR/188 
 
27/ SK č.: 1406/SKL/2018 zo dňa 19. 11. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SATRO s.r.o. 
 
28/ Oznámenie o prevádzkovaní služby Rádio Mária 
Oznámenie č. 1286/ITV/2018 
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko, o. z.       
 
29/ Oznámenie o prevádzkovaní služby https://e-net.sk/ , 
https://www.youtube.com/channel/UCOBUEGzaqcsb1K53BTepSiQ?view_as=subscriber 
Oznámenie č. 1288/AMS/2018 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.       
 
30/ Rôzne   
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod.         C.E.N. s.r.o., Bratislava     (925/SKO/2018) 



 
************************* 

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 785 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-21/1.756: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1184/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Marek Petráš        číslo licencie: R/93, RD/28 
      
Uznesenie č. 18-21/2.757:  
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 Marek Petráš 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 103,2 MHz Budulov 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. 18-21/786: 
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: 19. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/787: 



Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 17. 12. 2018                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1091/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.      číslo licencie: TKR/316 
 
Uznesenie č. 18-21/3.758: 
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 I. HEIZER – MINI 
SERVIS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb M1, M2, Duna, Duna World, 
RTL+, RTL Klub, JOJ HD, Fishing and Hunting, JOJ PLUS HD, WAU HD, Cool, VH1, Film+, ATV, 
ČT 1, ČT 1 HD, ČT 2 HD, Sorozat+, RTL 2, Viasat 3, Filmbox, TV4, Slager TV HU, Sport 1 HD CZ, 
VOX, CNN, ORF 1, MTV, AMC, TLC, ID Extra, National Geographic, Muzsika TV, National 
Geographic Wild, Disney Channel, Discovery Channel, Cartoon Network, VOX, Eurosport 1, 
Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Boomerang, Arena Sport 1, NOVA Sport 1 HD, NOVA Sport 2 HD 
a rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
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. 18-21/788: 
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: 19. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 777/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 463/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. 18-21/4.759: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 
777/SKL/2018 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. 
 

 
 



odníma 
 
frekvenciu 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, vzhľadom na to, že ju v dňoch 14. 5. 2018, 7. 6. 2018 
a 24. 7. 2018 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu 
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
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. 18-21/789: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o odňatí frekvencie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 5. 1. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/790: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 778/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 462/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. 18-21/5.760: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 
778/SKL/2018 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 
 

odníma 
 
frekvenciu 107,8 MHz Liptovský Mikuláš, vzhľadom na to, že ju v dňoch 14. 5. 2018, 7. 6. 2018 
a 24. 7. 2018 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu 
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
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. 18-21/791: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o odňatí frekvencie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 5. 1. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/792: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2019                  Z: PLO 
  
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1088/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 9. 9. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 18-21/6.761: 
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. 1088/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. 18-21/793: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                   Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1135/SO/2018     
(na vysielanie programu Spojky (vulgárna. pieseň) zo dňa 23. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 18-21/7.762: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 



podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že dňa 23.9.2018 o cca 11:05 hod. odvysielal na programovej službe Rádio 
Slovensko program Spojky, v rámci ktorého odznela pieseň Bobby Brown, pričom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 
ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby 
a spôsobe jeho uplatňovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/794: 
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: 19. 12. 2018                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/795: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 12. 2018                    Z: PgO 
   
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1113/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-21/8.763: 
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. 1113/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/796: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                                Z: PgO 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1144/SO/2018     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 25. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1  
  
Uznesenie č. 18-21/9.764: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 25. 9. 2018 v čase o cca 12:30 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio 
Slovensko program Z prvej ruky, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 
politicko-publicistického programu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/797: 
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: 19. 12. 2018 Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/798: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 12. 2018                               Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1167/SO/2018      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: TD/14 

   
Uznesenie č. 18-21/10.765: 
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. 1167/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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-21/799: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1274/SO/2018      
(na vysielanie programu Žurnál Rádia Regina zo dňa 28. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/2 
 
Uznesenie č. 18-21/11.766:  
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. 1274/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Regina vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
uvedenú 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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/800: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1133/SO/2018      
(na vysielanie programov Rádiožurnál a K veci zo dňa 19. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 



Uznesenie č. 18-21/12.767: 
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. 1133/SO/2018  
smerujúcu voči programovej službe Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

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

Úloha č. 18-21/801: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                    Z: PgO 
  
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1114/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-21/13.768: 
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. 1114/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  neprítomný 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/802: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                              Z: PgO 



 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1168/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 10. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-21/14.769: 
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. 1168/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/803: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 15/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1271/M/2018  
(monitorované dni: 16. a 19. 10. 2018) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o.               číslo licencie: T/101  
 
Uznesenie č. 18-21/15.770: 
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 OTS, s.r.o.  

I. vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe Kysucké televízne vysielanie (KTV) odvysielal 
a) dňa 16. 10. 2018 o cca 9:21:12 hod. a o cca 11:21:11 hod. komunikát s názvom 

Nová oddychová zóna,  
b) dňa 16. 10. 2018 o cca 9:28:48 hod. a o cca 11:28:44 hod. komunikát s názvom 

Rekonštrukcia verejných komunikácií v Čadci, 
c) dňa 16. 10. 2018 o cca 10:16:05 hod. a o cca 12:16:05 hod. komunikát s názvom 

KTV – Rozhovory, 
d) dňa 19. 10. 2018 o cca 9:00:30 hod. a o cca 11:00:32 hod. komunikát informujúci 

o J. Pajerovi, kandidátovi vo voľbách do samosprávy mesta Čadca 10. novembra 
2018, 



e) dňa 19. 10. 2018 o cca 9:10:35 hod. a o cca 11:10:34 hod. komunikát s názvom 
Jesenné upratovanie v Čadci, 

f) dňa 19. 10. 2018 o cca 9:17:47 hod. a o cca 11:17:47 hod. komunikát s názvom 
Návšteva podpredsedu ŽSK  Milana Laurenčíka v Kysuckých pekárňach, 

g) dňa 19. 10. 2018 o cca 9:30:40 hod. a o cca 11:30:53 hod. komunikát s názvom 
KTV – Rozhovory, 

h) dňa 19. 10. 2018 o cca 10:14:14 hod. a o cca 12:14:14 hod. komunikát s názvom 
Nová oddychová zóna, 

i) dňa 19. 10. 2018 o cca 10:21:48 hod. a o cca 12:21:49 hod. komunikát s názvom 
Rekonštrukcia verejných komunikácií v Čadci, 

ktoré mohli naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy; 

II. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 16. 10. 2018 a dňa 19. 10. 2018 nevysielal v súlade s udelenou licenciou. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/804: 
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: 19. 12. 2018 Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 829/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 582/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Tango a Cash/28.,30. a 31. 3. 2018/ 
DAJTO/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie:T/41,TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 18-21/16.771:  
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. 829/SKO/2018 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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 zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/805: 
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: 19. 12. 2018                  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/806: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                  Z: PgO 
 
Úloha č. 18-21/807: 
Kancelária Rady vyhotoví stanovisko k riešeniu sťažností na porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 
ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 9. 1. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 827/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 583/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Sám so strýkom Buckom/22.  4. 2018/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17,  
 
Uznesenie č. 18-21/17.772: 
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. 827/SKO/2018 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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 zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/808: 
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: 17. 12. 2018                  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/809: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                  Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 920/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 624/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Shrek 2/30.  3. 2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17,  
   
Uznesenie č. 18-21/18.773: 
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. 920/SKO/2018 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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 zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/810: 
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: 17. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/811: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                    Z: PgO 
 
 



K bodu 19/  
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 
 
Uznesenie č. 18-21/19.774-1 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 925/SKO/2018 C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v §18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že 
 

v rámci vysielania televíznej programovej služby TA3 došlo v mesiaci máj 2018 k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných 
titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich 
alebo v posunkovej reči nepočujúcich  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie:  

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



Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/812: 
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: 5. 1. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-21/813: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 12. 2018                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-21/19.774-2: 
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. 925/SKO/2018 v 
časti možného porušenia ustanovenia § 18a písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
neodvysielaním najmenej 3% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich za mesiac máj 2018 vedené proti vysielateľovi C.E.N. s.r.o., podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje,  

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-21/814: 
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: 17. 12. 2018                    Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 20/  
SK č.: 1385/SKL/2018 zo dňa 14. 11. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.   číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 18-21/20.775: 
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. 1385/SKL/2018 zo dňa 14.11.2018, posúdila oznámenie  o zmene licencie 
č. R/126 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
KISS rádio  s. r. o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a podielov programových typov vysielateľa  a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/126 v Čl. III., bod 1. a bod 2 takto: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 14.11.2018, podanie 1385/SKL/2018-1: 

   1.1 Spravodajstvo: 2,87% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 16,11% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 2,41 % 

 Ostatný program: 78,61 % 
2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

5,22 %.“ 
 
Úloha č. 18-21/815: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 1385/SKL/2018 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 5. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 21/  
SK č.: 1284/SKL/2018 zo dňa 22. 10. 2018 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-21/21.776: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1284/SKL/2018  z 22. 10. 2018, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 



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: 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/41  na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA nasledovne: 
 
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1284/SKL/2018-2 zo dňa 22.10.2018 a podania č. 

1284/SKL/2018-6 zo dňa 23.11.2018: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 25 %  
Programy –                     min. 75 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  12,0 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0,2 %  
2) ostatná publicistika – 7,0 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 59,8 %  
Zábavné programy –  21,0 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

    Šport – 0,0 %“ 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/17  na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA  nasledovne: 
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1284/SKL/2018-1 zo dňa 22.10.2018 a podania č. 

1284/SKL/2018-6 zo dňa 23.11.2018: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 25 %  
Programy –                     min. 75 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  12,0 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0,2 %  
2) ostatná publicistika – 7,0 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 59,8 %  
Zábavné programy –  21,0 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  



Detské programy – 0,0 %  
    Šport – 0,0 %“ 
 
Úloha č. 18-21/816: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1284/SKL/2018 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 5. 1. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 22/  
SK č.: 1275/SKL/2018 zo dňa 19. 10. 2018 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.      číslo licencie:R/114 
 
Uznesenie č. 18-21/22.777: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1275/SKL/2018 zo dňa 19.10.2018, posúdila žiadosť 
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/114, účastníka konania: 
 
MAXMEDIA, s.r.o.  
lokalita Hetmín 7113  
Šaľa 927 01 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 1275/SKL/2018  zo dňa 19. 10. 2018 vo veci predĺženia platnosti licencie 
z dôvodu, že účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky 
svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 
 
Úloha č. 18-21/817: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní 1275/SKL/2018 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 5. 1. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 23/  
SK č.: 1407/SKL/2018 zo dňa 19. 11. 2018 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.   číslo licencie: TD/124 
 
Uznesenie č. 18-21/23.778: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 



„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1407/SKL/2018 zo dňa 19. 11. 2018, posúdila žiadosť 
o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie účastníka konania: 
 
 
PHONOTEX spol. s r.o. 
Bojnická   16/A  
831 04 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 (ďalej len „správny poriadok“) vydáva 
toto  
 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/124  na vysielanie televíznej programovej služby PLUSTELKA nasledovne: 
 
Článok I. bod 2 znie: 
 
„Názov programovej služby: video bar“ 
 
Úloha č. 18-21/818: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 5. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 24/  
SK č.: 1371/SKL/2018 zo dňa 13. 11. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.  číslo licencie: TKR/348 
 
Uznesenie č. 18-21/24.779: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, 
v správnom konaní č. 1371/SKL/2018 zo dňa 13.11. 2018, posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/348 účastníka konania: 
 
Slovanet, a.s. 
Záhradnícka 151  
821 08 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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/348 nasledovne: 



1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: zapisuje sa: 
   „1.21 KDS Stropkov: hlavná stanica – Hrnčiarska 19, Stropkov“ 
 
2. Časť 2. územný rozsah retransmisie: za ostatný text sa zapisuje text:  „Stropkov“ 
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 
„3. Počet prípojok: 

IPTV:      8164  
3.2 KDS Zlaté Moravce:    1571 
3.3 KDS Bratislava - 3 veže:       17 
3.4 KDS Cínobaňa:     108 
3.5 KDS Gánovce:         86 
3.6 KDS Kežmarok:    1900 
3.7 KDS Krpeľany:       83 
3.8 KDS Krupina:      949 
3.9 KDS Nesvady:       425 
3.10 KDS Spišská Stará Ves:     306 
3.11 KDS Turany:      570 
3.12 KDS Turčianske Teplice:    599 
3.13 KDS Malé Dvorníky:     137  
3.14 KDS Ľubica:      453 
3.15 KDS Banská Štiavnica:     522 
3.16 KDS Močenok:     724 
3.17 KDS Valaská:                                        369  
3.18 KDS Lednické Rovne:    308  
3.19 KDS Dohňany:                                      694 
3.20 KDS Dudince:                                       386 
3.21 KDS Stropkov:     906 

         Spolu:     19 260“  
 
 4. Časť 4. Ponuka programových služieb: za ostatný text sa zapisuje podbod 4.21 a znie:  
„4.21 KDS Stropkov: 
Televízne programové služby  
Základná programová ponuka: 
Digitálne kanály v DVB-C: Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA HD, DOMA HD, DAJTO HD, 
JOJ HD, JOJ Plus HD, WAU HD, TA3 HD, Ring TV, TV Lux, TV Noe, ČT1 HD, ČT 2 HD, ČT24, 
RiK TV, TV8, TVP 1, TVP 2, TV Polonia, BBC World, TV Senior 
 
Rozšírená programová ponuka:   
Digitálne kanály v DVB-C: Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA HD, DOMA HD, DAJTO HD, 
JOJ HD, JOJ Plus HD, WAU HD, TA3 HD, Ring TV, TV Lux, TV Noe, ČT1 HD, ČT 2 HD, ČT24, 
RiK TV, TV8, TVP 1, TPV2, TV Polonia, BBC World, TV Senior, Sport 1, Sport 2,  Discovery, 
Animal Planet, TLC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, CS Film/CS Mini, Disney Channel,  Nova 
Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Kino Svet, Horor Film, Blue Hustler, 
Minimax, Film+,  Nova International HD, Prima Plus HD, ORF 1, ORF 2, Jim Jam, TV7, France 24 
fr.,  France 24 eng., Ślágr TV, Life TV HD,  Slušnej kanál TV, Deutche Welle, Viasat History, Viasat 
Explore/Spice, Viasat Nature, Nick Jr.  
 
Úloha č. 18-21/819: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 1371/SKL/2018, zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spol. Slovanet , a.s., Bratislava. 
T: 5. 1. 2019                  Z: PLO 
 



K bodu 25/  
SK č.: 1336/SKL/2018 zo dňa 8. 11. 2018 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: S – Team, s.r.o.  číslo licencie: TKR/215 
 
Uznesenie č. 18-21/25.780: 
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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
1336/SKL/2018 zo dňa 8.11.2018, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/215, 
účastníka konania:  
 
S – Team, s.r.o. 
Moyzesova 24 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 1336/SKL/2018 zo dňa 8. 11. 2018 vo veci žiadosti o zrušenie registrácie 
retransmisie č. TKR/215 z dôvodu,  že účastník konania listom doručeným Rade dňa 15. 11. 2018 vzal 
návrh na zrušenie registrácie späť.  
 
Úloha č. 18-21/820: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1336/SKL/2018 zo dňa 8. 11. 2018 
a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 5. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 1378/SKL/2018 zo dňa 13. 11. 2018 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Jozef Mičini – KÁBLOVÁ TELEVÍZIA číslo licencie: TKR/188 
 
Uznesenie č. 18-21/26.781: 
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. 
1378/SKL/2018 zo dňa 13. 11. 2018, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/188, 
účastníka konania: 

 
  Jozef Mičini –KÁBLOVÁ TELEVÍZIA 

Dukelských hrdinov 2 
984 01 Lučenec 
 
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/188  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Jozef Mičini – KÁBLOVÁ TELEVÍZIA z dôvodu, že o to 
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 13. 11. 2018 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 18-21/821: 
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/188 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 5. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 1406/SKL/2018 zo dňa 19. 11. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SATRO s.r.o. 
 
Uznesenie č. 18-21/27.782: 
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. 1406/SKL/2018 zo dňa  19. 11. 
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: 
 
SATRO s.r.o.    
Hodonínska 25 
841 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 ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

 udeľuje 
 

spoločnosti  SATRO s.r.o.    
 

licenciu č. TD/206 
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

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

      2.   Názov programovej služby: SATRO PROMO 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský/český 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  



      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 
Radou podľa podania účastníka konania č. 1406/SKL/2018-1 zo dňa 19. 11. 2018: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100% 
Programy - min. 0% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 0% 

    2.2 ostatná publicistika - 0%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0 % 

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

záujme: 0%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

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

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%  

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

obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z.) 

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

systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
vzťahuje 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 Bratislava I zo 
dňa 6. 11. 2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 3728/B, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
220258/2018/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6. 11. 2018, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 3728/B, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-220258/2018/B 

 
III. 

Údaje o doložke: 
Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, DVB-S, MMDS – analógovým spôsobom prenosu, 
MMDS – digitálnym spôsobom prenosu, MVDS 
 
Úloha č. 18-21/822: 



Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.1406/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania, SATRO s.r.o.   a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 5. 1. 2019                   Z: PLO  
 
K bodu 28/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby Rádio Mária 
Oznámenie č. 1286/ITV/2018 
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko, o. z.       
 
Uznesenie č. 18-21/28.783: 
Rada berie na vedomie oznámenie subjektu Rádio Mária Slovensko, o. z., doručené dňa 3. 10. 2018 
o prevádzkovaní služby Rádio Mária, prevádzkovanej na stránke https://www.radiomaria.sk 
a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko vzhľadom na jej 
charakter a nenaplnenie všetkých kritérií audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 18-21/823: 
Kancelária Rady upovedomí Rádio Mária Slovensko, o. z. o vybavení jeho oznámenia, doručeného 
dňa 3. 10. 2018 a zaevidovaného pod. č. 1286/ITV/2018-1. 
T: 17. 12. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby https://e-net.sk/, 
https://www.youtube.com/channel/UCOBUEGzaqcsb1K53BTepSiQ?view_as=subscriber 
Oznámenie č. 1288/AMS/2018 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.       
 
Uznesenie č. 18-21/29.784: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti e-NET, s.r.o., doručené dňa 8. 10. 2018 
o prevádzkovaní služieb  e-net.sk prevádzkovanej na stránke https://e-net.sk a služby prevádzkovanej 
na stránke https://www.youtube.com/channel/UCOBUEGzaqcsb1K53BTepSiQ?view_as=subscriber 
a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko uvedené služby 
nespĺňajú všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadajú pod pôsobnosť 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 18-21/824: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť e-NET, s.r.o. o vybavení jej oznámenia, doručeného  
dňa 8. 10. 2018 a zaevidovaného pod. č. 1288/AMS/2018-1. 
T: 17. 12. 2018                                Z: PgO 
 
30/ Rôzne   
 
1/ Oboznámenie členov Rady so žiadosťou o stanovisko adresované Úradu na ochranu osobných 
údajov. 
 
Uznesenie č. 18-21/30.785: 
Rada berie na vedomie predloženú žiadosť o stanovisko. 
 
Hlasovanie:  

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



Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 5. 12. 2018 
 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overil: Vladimír Holan 


