Zápisnica č. 6/2019
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 3. 2019 o 9:30 hod.
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overovateľ: PhDr. Peter Kolenič, PhD.
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 442/SL/2019
(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

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 629/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.

číslo licencie: R/131

4/ SK č.: 226/SKL/2019 (pôvodne 1174/SKL/2018) zo dňa 26. 9. 2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/106

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 426/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.

číslo licencie: R/106

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 641/SO/2019
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/SO/2019
(na vysielanie reklamy Dermacol pre mužov zo dňa 30. a 31. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
TD/15
8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 428/SO/2019
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.
TD/17
9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 514/SO/2019
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 19. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.
TD/17

číslo licencie: T/39,

číslo licencie: T/41,

číslo licencie: T/41,

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 573/SO/2019
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 30. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 435/SO/2019
(na vysielanie programu Záchranári zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 431/SO/2019
(na vysielanie programu Divočina zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 409/SO/2019
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 29. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 518/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS a Správy RTVS, v slovenskom posunkovom jazyku zo dňa
20. a 21. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1, TD/2
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 483/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 515/SO/2019
(na vysielanie programu V politike zo dňa 20. 1. 2019)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.

číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 592/SO/2019
(na vysielanie upútavky na program V siedmom nebi zo dňa 2. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219, TD/16
18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 448/SO/2019
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 31. 12. 2018; 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
TD/109

číslo licencie: T/39, TD/15,

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 513/SO/2019
(na vysielanie komunikátu označujúceho sponzora Rádio Jemné zo dňa 17. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 557/SO/2019
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 2. 12. 2018)

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

21/ SK č.: 355/SKO/2019 (pôvodne 1456/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1145/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Bez obalu/23. 9. 2018 /Rádio Slovensko
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/1
22/ SK č.: 400/SKO/2019 zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1170/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noc na Pentagone /23. 11. 2018/AVMS
www.plustv.sk
ÚK: News and Media Holding a.s.
23/ SK č.: 323/SKO/2019 (pôvodne 1374/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
402/SKO/2019 zo dňa 19.12.2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1060/SO/2018, č. 1136/SO/2018, 1137/SO/2018, 1138/SO/2018 )
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: upútavka na program Televízne noviny/ Televízne
noviny/Reflex/28. 8., 30.8., 13.9.2018 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41, TD/17
24/ SK č.: 354/SKO/2019 (pôvodne 1455/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1151/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/29.9.2018/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219, TD/16
NEVEREJNÉ
25/ SK č.: 300/SKL/2019 (pôvodne 1320/SKL/2018) zo dňa 24. 10. 2018
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Šírava, s.r.o.
číslo licencie: R/134
26/ SK č.: 697/SKL/2019 zo dňa 13. 2. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slov Media Group s.r.o., Bratislava
27/ SK č.: 567/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza
28/ SK č.: 568/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: City TV, s.r.o.
29/ SK č.: 553/SKL/2019 zo dňa 29. 1. 2019
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: FRONTINUS s.r.o.
30/ SK č.: 609/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019

číslo licencie: TD/143

číslo licencie : R/115

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.

číslo licencie: TKR/314

31/ SK č.: 556/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka

číslo licencie: TKR/293

32/ SK č.: 582/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: STASTEL, s.r.o.

číslo licencie: TKR/253

33/ SK č.: 762/SKL/2019 zo dňa 26. 2. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: KTR s.r.o.

číslo licencie: TKR/225

34/ SK č.: 763/SKL/2019 zo dňa 26. 2. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Nelson Services, s.r.o.

číslo licencie: TKR/335

35/ SK č.: 311/SKL/2019 (pôvodne 1350/SKL/2018) zo dňa 9. 11. 2018
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
číslo licencie: TKR/100
36/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.stredoslovenska.tv
Oznámenie č. 597/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Stredoslovenská televízia, s.r.o.
37/ Rôzne
ÚP: 10:00

Šírava, s.r.o.

300/SKL/2019
*********************

K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 195 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 19-06/1.192
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
neprítomný
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 442/SL/2019
(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. 19-06/2.193:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o.
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č.
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,5 MHz Brezno na účely, na ktoré mu
bola pridelená.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/196:
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: 3. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/197:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 1. 4. 2019

Z: PLO

K bodu 3/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 629/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.
číslo licencie: R/131
Uznesenie č. 19-06/3.194
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 629/SL/2019 smerujúcu
voči vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak

za
za
za
za
za

Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/198:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 226/SKL/2019 (pôvodne 1174/SKL/2018) zo dňa 26. 9. 2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.
číslo licencie: R/106
Uznesenie č. 19-06/4.195
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č.
226/SKL/2019 (pôvodne správne konanie č. 1174/SKL/2018) vysielateľovi RADIO ONE ROCK,
s.r.o.
vzhľadom na to, že v dňoch 18. 7. 2018, 11. 9. 2018, 18. 10. 2018 a 20. 2. 2019 nevyužíval
frekvenciu 104,5 MHz Prievidza 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.,
ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/199:
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: 20. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/200:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PLO

Uznesenie č. 19-06/4.196
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.
226/SKL/2019 (pôvodne správne konanie č. 1174/SKL/2018) vysielateľovi RADIO ONE ROCK,
s.r.o.
odníma
frekvenciu 96,4 MHz Partizánske, vzhľadom na to, že ju v dňoch 19. 7. 2018, 11. 9. 2018,
18. 10. 2018 a 20. 2. 2019 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
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/201:
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: 20. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/202:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PLO

K bodu 5/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 426/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.
číslo licencie: R/106
Uznesenie č. 19-06/5.197
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. 426/SL/2019 smerujúcu
voči spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa zákona č. 308/2000 Z. z. za
opodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič

za
za
za
za
za
za

Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/203:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 641/SO/2019
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PLO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 19-06/6.198:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 641/SO/2019, smerujúcu
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/204:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/SO/2019
(na vysielanie reklamy Dermacol pre mužov zo dňa 30. a 31. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
Uznesenie č. 19-06/7.199:
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 30.12.2018
o cca 16:54 hod. a dňa 31.12.2018 o cca 16:51 hod. odvysielal na programovej službe JOJ reklamný
komunikát propagujúci výrobok Dermacol pre mužov, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
časového zaradenia tohto komunikátu 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
zdržala sa
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
proti
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/205:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 1. 4. 2019
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 428/SO/2019
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Z: PgO

číslo licencie: T/41, TD/17

Návrh uznesenia je súčasťou správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000
Z. z. (sťažnosť č. 573/SO/2019) bod 10.
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 514/SO/2019
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 19. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

číslo licencie: T/41, TD/17

Návrh uznesenia je súčasťou správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000
Z. z. (sťažnosť č. 573/SO/2019) bod 10.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/206:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
T: 6. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 573/SO/2019

(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 30. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 19-06/10.200:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia
1. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 6. 1. 2019 o cca 20:21:51 hod.
a 20:32:42 hod., dňa 19. 1. 2019 o cca 20:21:44 hod. a 20:33:02 hod. a dňa 30. 1. 2019 o cca
20:19:48 hod. a 20:32:01 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA komunikát
označujúci sponzora programov Šport odkazom na jeho výrobok Clavin Platinum, pričom
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto komunikátu 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;
2. § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej
službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 6. 1. 2019 o cca 20:21:51 hod. a 20:32:42 hod., dňa
19. 1. 2019 o cca 20:21:44 hod. a 20:33:02 hod. a dňa 30. 1. 2019 o cca 20:19:48 hod.
a 20:32:01 hod. komunikát označujúci sponzora programov Šport odkazom na jeho výrobok
Clavin Platinum, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z. z., pričom v tomto komunikáte mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama
slušná.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
zdržala sa
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/207:
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: 3. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/208:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 1. 4. 2019
K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 435/SO/2019
(na vysielanie programu Záchranári zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 19-06/11.201:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 435/SO/2019 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/209:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 431/SO/2019
(na vysielanie programu Divočina zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 19-06/12.202:
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. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na
televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 6.1.2019 o cca o cca 9:39 hod., 10:10 hod., 10:31
hod., 17:53 hod. a 18:11 hod. upútavku na program Policajtov švagor, ktorá napĺňala definíciu
vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., a teda reklamy podľa § 32 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z., pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola vysielaná
reklama slušná.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 19-06/210:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 3. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/211:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 1. 4. 2019
K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 409/SO/2019
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 29. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 19-06/13.203:
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. 409/SO/2019 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
zdržal sa
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/212:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 518/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS a Správy RTVS, v slovenskom posunkovom jazyku zo dňa
20. a 21. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1, TD/2
Uznesenie č. 19-06/14.204:
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. 518/SO/2019 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka a Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/213:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019
K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 483/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 19-06/15.205:
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 27. 12. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej
programovej službe Jednotka program Správy RTVS, v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom
V Hlohovci bude rozpočtové provizórium, v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť
objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
proti
Fašiangová
proti
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/214:
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: 3. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/215:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 1. 4. 2019
K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti

Z: PgO

Sťažnosť č. 515/SO/2019
(na vysielanie programu V politike zo dňa 20. 1. 2019)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.

číslo licencie: TD/14

Uznesenie č. 19-06/16.206:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s. r.o., vo veci
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20. 1.
2019 v čase o cca 11:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 program V politike,
v ktorom mohlo prísť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického
programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/216:
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: 3. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/217:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o začatí správneho konania.
T: 1. 4. 2019
Z: PgO
K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 592/SO/2019
(na vysielanie upútavky na program V siedmom nebi zo dňa 2. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219, TD/16
Uznesenie č. 19-06/17.207:
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. 592/SO/2019 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
Blaha
Dušíková
Fašiangová

za
za
za
za

Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/218:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 448/SO/2019
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 31. 12. 2018; 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15, TD/109
Uznesenie č. 19-06/18.208:
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. 448/SO/2019 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
v súvislosti s odvysielaním programu Inkognito zo dňa 31. 12. 2018 podľa ustanovenia § 14a ods. 11
zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/219:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

Uznesenie č. 19-06/18.209:
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.
v súvislosti s tým, že dňa 6. 1. 2019 v čase o cca 16:53 hod. odvysielal v rámci programovej služby
WAU doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu
Inkognito, čím mohlo prísť k porušeniu:
- § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky neboli zosynchronizované so
zvukovou stopou programu a
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený prejav
v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu.
Hlasovanie:
Danielová

za

Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/220:
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: 3. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/221:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 513/SO/2019
(na vysielanie komunikátu označujúceho sponzora Rádio Jemné zo dňa 17. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39, TD/15
Uznesenie č. 19-06/19.210:
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. 513/SO/2019 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
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/222:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019
K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 557/SO/2019
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 2. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 19-06/20.211:
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. 557/SO/2019 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska,
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v predmetnej časti podľa ustanovenia § 14a ods. 11
zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 19-06/20.212:
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. 557/SO/2019 smerujúcu
voči prevádzkovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie prevádzkovanej na stránke
https://www.rtvs.sk v sekcii Archív, spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe
zákona a uznala uvedenú sťažnosť v predmetnej časti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/223:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti v časti vysielania
programovej služby Jednotka a neopodstatnenosť sťažnosti v časti týkajúcej sa audiovizuálnej
mediálnej služby prevádzkovanej na stránke https://www.rtvs.sk v sekcii Archív, prevádzkovanej
spoločnosťou Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona.
T: 1. 4. 2019
Z: PgO
K bodu 21/
SK č.: 355/SKO/2019 (pôvodne 1456/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1145/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 19-06/21.213:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania
č. 355/SKO/2019 (pôvodne správne konanie č. 1456/SKO/2018) Rozhlas a televízia Slovenska,
vysielateľ na základe zákona
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 23. 9. 2018 v čase o cca 20:00 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio
Slovensko program Bez obalu, v rámci ktorého odzneli kritické vyjadrenia a jednostranné názory na
adresu rímskokatolíckej cirkvi v súvislosti s jej dvojtvárnosťou, sexuálnymi pedofilnými škandálmi,
zneužívaním detí kňazmi a homosexualitou v cirkvi, bez náležitej názorovej oponetúry, čím došlo
k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu,
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
zdržala sa
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
zdržala sa
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/224:
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: 20. 4. 2019
Z: PLO

Úloha č. 19-06/225:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

K bodu 22/
SK č.: 400/SKO/2019 zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1170/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noc na Pentagone /23. 11. 2018/AVMS
www.plustv.sk
ÚK: News and Media Holding a.s.
Uznesenie č. 19-06/22.214
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. 400/SKO/2019 News and Media Holding a.s.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke www.plustv.sk poskytoval dňa
23. 11. 2018 program s názvom Noc na Pentagone, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, a
síce zobrazením maloletých dievčat identifikovaných ako Triša a Kika v okolí bytového domu
Pentagon v spojitosti s prostredím charakterizovaným vysokou drogovou kriminalitou, a ich uvedením
do omylu reportérmi programu v súvislosti so skutočným zámerom návštevy reporérov
v bratislavskom Pentagone, zasiahol do ich ľudskej dôstojnosti,
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
proti
Fašiangová
proti
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 5-2-1, 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
Blaha

za
za

Dušíková
proti
Fašiangová
proti
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová zdržala sa
Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/226:
Kancelária Rady podľa § 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: 20. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/227:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

K bodu 23/
SK č.: 323/SKO/2019 (pôvodne 1374/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
402/SKO/2019 zo dňa 19.12.2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1060/SO/2018, č. 1136/SO/2018, 1137/SO/2018, 1138/SO/2018 )
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: upútavka na program Televízne noviny/ Televízne
noviny/Reflex/28. 8., 30.8., 13.9.2018 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41, TD/17
Uznesenie č. 19-06/23.215:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania
č. 323/SKO/2019 (pôvodne 1374/SKO/2018) a č. 402/SKO/2019 , MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.
s r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že na programovej službe TV MARKÍZA
a) dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 18:14 hod. a 18:39 hod. odvysielal upútavky na program Televízne
noviny odvysielaný dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 hod.
b) dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho
príspevok s názvom Po pôrode skončila v kóme,
c) dňa 30. 8. 2018 v čase o cca 17:28 hod. odvysielal program Reflex,
d) dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 17:31 hod. odvysielal program Reflex,
e) dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 19:02 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho
príspevok s názvom Smrť po pôrode,
ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce zobrazením záberov rodičky Márie Živojinovej
pri pôrode, zobrazením jej bezvládneho tela v stave kómy ako trpiacej a umierajúcej ľudskej bytosti
zasiahli do jej ľudskej dôstojnosti,
Hlasovanie:
Danielová

za

Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú
podľa § 67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 33 319,- €, slovom
tridsaťtritisíctristodevätnásť 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***19, KS6548.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/228:
Kancelária Rady podľa § 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: 20. 4. 2019
Z: PLO
Úloha č. 19-06/229:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

K bodu 24/
SK č.: 354/SKO/2019 (pôvodne 1455/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1151/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/29.9.2018/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219, TD/16
Uznesenie č. 19-06/24.216:
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.
354/SKO/2019 ( pôvodne 1455/SKO/2019) MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
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 a ktorý naplnil
hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a
spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne vyjadrovanie, ktoré podmieňuje klasifikáciu
tohto programu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú
podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 8 000,- €, slovom osemtisíc eur.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921,
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***19, KS6548.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 19-06/230:
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: 20. 4. 2019

Z: PLO

Úloha č. 19-06/231:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 1. 4. 2019

Z: PgO

NEVEREJNÉ
K bodu 25/
25/ SK č.: 300/SKL/2019 (pôvodne 1320/SKL/2018) zo dňa 24. 10. 2018
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Šírava, s.r.o.
číslo licencie: R/134
Uznesenie č. 19-06/25.217:
Bod sa odročuje.
Úloha č. 19-06/232:
Kancelária Rady predloží bod na najbližšie zasadnutie Rady.
T: 3. 4. 2019

Z: PLO

K bodu 26/
SK č.: 697/SKL/2019 zo dňa 13. 2. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slov Media Group s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 19-06/26.218:
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. 697/SKL/2019 zo dňa 13.2. 2019,
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“):
Slov Media Group s.r.o.
Klincová 37
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti Slov Media Group s.r.o.
licenciu č. TD/210
na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: Tv Romana
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
Radou podľa podania účastníka konania č. 697/SKL/2019 zo dňa 13.2.2019 a dňa 27.2.2019:
a ) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 25%
Programy - min. 75% (z toho preberaný program 0%)
b) Programy (100%):
1. Spravodajstvo – 15%
2. Publicistika:
2.1 polit. publicistika – 6,1%
2.2 ostatná publicistika – 78,9 %
3. Dokumentárne programy - 0%
4. Dramatické programy - 0%
5. Zábavné programy - 0%
6. Hudobné programy: - 0%
7. Vzdelávacie programy - 0%
8. Náboženské programy - 0%
9. Detské programy - 0%
10. Šport -0%
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 15 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov
qt, divx, mpeg, avi, mp4)
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam:
podľa ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z. : 51%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia §
25 zákona č. 308/2000 Z. z. : 10%
10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.):
vzťahuje sa
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava1, vložka číslo: 84866/B,
oddiel: Sro, zo dňa 7.2.2019, číslo dožiadania: el-12516/2019/B
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava1, vložka číslo: 84866/B, oddiel: Sro, zo dňa
7.2.2019, číslo dožiadania: el-12516/2019/B

III.
Doložka doplnkových obsahových služieb:
Doložky iného verejného prenosu: MMDS, MVDS, DVB-C, DVB-S, DVB-H, IPTV
Úloha č. 19-06/233:
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 697/SKL/2019, zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti Slov Media Group s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T:20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 27/
SK č.: 567/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza
Uznesenie č. 19-06/27.219:
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. 567/SKL/2019 začatom dňa 31.1.2019, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania:
Kinet Inštal s.r.o.
Novackého 37
971 01 Prievidza
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje spoločnosti
Kinet Inštal s.r.o.
licenciu č. TD/211
na lokálne 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: Infokanál Lazany INFLA
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24/7
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 509/SKL/2019-1 zo dňa 21.1.2019):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – 100%
Programy – 0%

b) Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
1. politická publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 0 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 0%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: na lokálne vysielanie televíznej
programovej služby sa nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 30081/R, oddiel:
Sro, zo dňa 17.1.2019
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 30081/R, oddiel: Sro,
zo dňa 17.1.2019
III.
Doložky iného verejného prenosu:
- spôsoby verejného prenosu: DVB-C, IPTV
Úloha č. 19-06/234:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 567/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti Kinet Inštal s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 28/
SK č.: 568/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie

ÚK: City TV, s.r.o.

číslo licencie: TD/143

Uznesenie č. 19-06/28.220:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č.
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 568/SKL/2019 zo dňa 31.1.2019 posúdila
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania:
City TV, s.r.o.
Prokopova 1
851 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/143 na vysielanie rozhlasovej programovej služby TV BRATISLAVA v čl. II
takto:
„II.
Právne skutočnosti:
„ 1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov
štatistického úradu zo dňa 8.3.2019, spisová značka: RPO-103349/2019, Id v zdrojovom registri:
262897, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/37605/B
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 8.3.2019, spisová
značka: RPO-103349/2019, Id v zdrojovom registri: 262897, registračný úrad: Okresný súd Bratislava
I, Registračné číslo Sro/37605/B“
Úloha č. 19-06/235:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie a zašle ho účastníkovi konania.
T: 20. 4. 2018
Z: PLO
K bodu 29/
SK č.: 553/SKL/2019 zo dňa 29. 1. 2019
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: FRONTINUS s.r.o.

číslo licencie : R/115

Uznesenie č. 19-06/29.221:
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. 553/SKL/2019 zo dňa 29.1.2019, posúdila žiadosť
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/115, účastníka konania:

FRONTINUS s.r.o.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
(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 § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/115 do 4.9. 2028
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/115/2011 zo dňa 10.5.2011 v znení neskoršie vykonaných
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:
„I.

1. Názov programovej služby: Rádio Frontinus
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť
3.
4.
5.
6.

licencie končí dňom 4.9.2028
Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne
Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom terestriálnych
frekvencií)
Jazyk vysielania: slovenský
Pridelené frekvencie:
96,1 MHz Čadca
96,2 MHz Martin
104,6 MHz Žilina
II.

Právne skutočnosti spoločnosti:
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka
číslo: 274/L, oddiel: Sro, zo dňa 28.1.2019, zoznam výpisov č.: el-2225/2019/L
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 274/L, oddiel: Sro, zo dňa
28.1.2019, zoznam výpisov č.: el-2225/2019/L
III.
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa
20.12.2017, podľa podania:1473/SKL/2017-6:
a) Spravodajstvo – 3,2%
b) Publicistika:
1. polit. publicistika – 1%
2. ostatná publicistika – 3,2 %
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:

1.detské programy – 1,2%
2. náboženské programy – 0 %
3. literárno-dramatické programy – 0 %
4. zábavné programy – 6%
5. hudobné programy –9,3%
d) Ostatný program – 76,1%
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:
min.: 7,0%
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 %
IV.
1.
2.

Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD, CD so
súvislým záznamom vysielania vo formáte mp3
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených
vo frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a
poštových služieb, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia:
2.1.

Frekvencia: 96,1 MHz Čadca
Lokalita: Čadca
Frekvenčný list: 11854/10/2002

2.2.

Frekvencia: 96,2 MHz Martin
Lokalita: Martin – Matica Slovenská
Frekvenčný list: 970/10/2004

2.3.

Frekvencia: 104,6 MHz Žilina
Lokalita: Straník
Frekvenčný list: 1034/10/2011

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

áno
áno
áno
áno
áno
nie
áno
áno
áno
áno
áno
FRONTIN
áno“

Úloha č. 19-06/236:
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví
v správnom konaní 553/SKL/2019 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na
úhradu správneho poplatku.
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 30/
SK č.: 609/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.

číslo licencie: TKR/314

Uznesenie č. 19-06/30.222:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 609/SKL/2019 zo dňa
4.2.2019, posúdila doručené oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/314 podľa
ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
Regio TV, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/314 v časti 3-4 nasledovne:
1. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie
„3. Počet prípojok:
1670“
2. Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD, JOJ HD, JOJ
PLUS HD, SENZI, WAU HD, JOJ Cinema HD, TV
MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, Life TV ,
Life TV HD, TV LUX, TV Noe, Cool TV, DUNA World,
DUNA TV, DUNA TV HD, Film+, M1, M1 HD, M2, M2
HD, TV 2.Hu, Kabel Eins, PRO7, TA 3/RING TV, RTL,
RTL2, RTL II, Super RTL, SAT1, Sport 1, Sport 2, Sorozat+,
STOR4, Viasat 3, VOX, TV8, RTL Klub, Šláger, ŠLÁGR
TV, National Geographic Channel, National Geographic
Channel HD, National Geographic Wild, National Geographic
Wild HD, Sky News, Brazzers TV, France 24 Fra, France 24
Eng., n-tv, Reality Kings TV, Disney Channel, Disney
Junior, SPEKTRUM HOME, TV Paprika, Minimax, AMC,
Nickelodeon, Nickelodeon Jr., Baby TV, MTV Hits, VH1,
Travel Channel, Food Network HD, Fine Living Network HD,
FishingHunting, History, CRIME AND
INVESTIGATION, H2, Galaxy, Story 5, Arena Sport
1SD/HD, Arena Sport 2 SD/HD, Cartoon Network,
Boomerang, FilmBox Extra HD, Muzsika TV, AXN, AXN
Black, AXN White, Auto Motor und Sport Channel, M4 Sport
HD, M5 HD, Filmbox,
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina KE, Rádio
_FM, Rádio Patria, Rádio Devín, Junior, Litera; Rádio Košice,

Anténa Rock, Rádio Jemné, Vlna, Rádio Lumen, Europa 2,
EXPRES “
Úloha č. 19-06/237:
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. 609/SKL/2019, zašle ho
účastníkovi konania, spol. Regio TV, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 31/
SK č.: 556/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka

číslo licencie: TKR/293

Uznesenie č. 19-06/31.223:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 556/SKL/2019 zo dňa
31.1.2019, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/293 účastníka konania:
3o media, s.r.o.
027 32 Habovka 266
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/293 v časti 3-4 nasledovne:
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie:
„3. Počet prípojok: 1293“
4. Časť 4. Ponuka programových služieb znie:
„4.1 KDS Trstená:
Televízne programové služby:
Sociálny balík - analog:
Jednotka, Dvojka, TV8, TA3, TV Oravia, TV LUX,
Info 3 region,
Balík digital – Základ DVB-C:
Rozšírený základ DVB-C:

rozhlasové programové služby:

Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA HD, TV
DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD,
TA3 HD, WAU HD, ČT1, ČT2, TV LUX, TV8,
Discovery, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2, Minimax,
Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature,
Discovery, CS Film, CS Mini, RiK, SPORT 1, SPORT
2, JOJ Cinema, FishingHunting, Nova Sport 1, Nova
Sport 2, Nova International, AXN, AXN White, AXN
Black, Prima PLUS, TLC, Film +
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,

Rádio-FM, Rádio Regina; Expres
4.2 KDS Habovka, Zuberec:
Televízne programové služby:
Sociálny balík - analog:
Balík digital – Základ DVB-C:
Rozšírený základ DVB-C:

rozhlasové programové služby:
4.3 KDS Oravský Podzámok:
Televízne programové služby:
Sociálny balík - analog:
Balík digital – Základ DVB-C:
Rozšírený základ DVB-C:

rozhlasové programové služby:
4.4. KDS Nižná
Televízne programové služby:
Sociálny balík - analog:
Balík digital – Základ DVB-C:
Rozšírený základ DVB-C:

rozhlasové programové služby:

Jednotka, Dvojka, TV8, TA3, TV Oravia, TV LUX,
Info 3 region,
Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, TA3, WAU, ČT1, ČT2, TV
LUX, TV8,
Discovery, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2, Minimax,
Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature,
Discovery, CS Film, CS Mini, RiK, SPORT 1, SPORT
2, JOJ Cinema, FishingHunting, Nova Sport 1, Nova
Sport 2, Nova International, AXN, AXN White, AXN
Black, Prima PLUS, TLC, Film +
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio-FM, Rádio Regina; Expres

Jednotka, Dvojka, TV8, TA3, TV Oravia, TV LUX,
Info 3 region,
Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, TA3, WAU, ČT1, ČT2, TV
LUX, TV8,
Discovery, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2, Minimax,
Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature,
Discovery, CS Film, CS Mini, RiK, SPORT 1, SPORT
2, JOJ Cinema, FishingHunting, Nova Sport 1, Nova
Sport 2, Nova International, AXN, AXN White, AXN
Black, Prima PLUS, TLC, Film +
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio-FM, Rádio Regina; Expres

Jednotka, Dvojka, TV8, TV Oravia, TV LUX, Info 3
region,
Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, TA3, WAU, ČT1, ČT2, TV
LUX, TV8, TA3
Discovery, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2, Minimax,
Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature,
Discovery, CS Film, CS Mini, RiK, SPORT 1, SPORT
2, JOJ Cinema, FishingHunting, Nova Sport 1, Nova
Sport 2, Nova International, AXN, AXN White, AXN
Black, Prima PLUS, TLC, Film +
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,

Rádio-FM, Rádio Regina; Expres
Úloha č. 19-06/238:
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. 566/SKL/2019, zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti 3o media, s.r.o., Habovka spolu s výzvou na úhradu správneho
poplatku.
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 32/
SK č.: 582/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: STASTEL, s.r.o.

číslo licencie: TKR/253

Uznesenie č. 19-06/32.224:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 582/SKL/2019 zo dňa
31.1.2017 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/253 z dôvodu zmeny
programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie:
STASTEL, s.r.o.
Zákvašov 1518/52
017 01 Považská Bystrica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/253 zo dňa 19.05.2006 nasledovne:
1. Bod 3 počet prípojok sa mení a znie:
750
2. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
Základná ponuka:
televízne programové služby: Jednotka, Jednotka SD, Jednotka HD, Dvojka SD, Dvojka HD, TV
MARKÍZA, TV DOMA , DAJTO, JOJ, JOJ SD, JOJ PLUS SD, WAU
SD, RiK, TA3, TA3 SD, TA3 HD, TV LUX, TV 8 HD, TV Považie
SD, Šlágr TV SD, Prima plus HD, Šlágr TV, ČT 1, ČT 2, TV Noe SD,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; FUN
RADIO, Europa 2, Rádio Jemné, EXPRES
Rozšírená ponuka:
televízne programové služby: Jednotka, Jednotka SD, Jednotka HD, Dvojka SD, Dvojka HD, TV
MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV DOMA, TV DOMA HD,
DAJTO, DAJTO HD, JOJ, JOJ SD, JOJ HD +1, JOJ PLUS SD, JOJ
PLUS HD, WAU SD, RiK, RiK SD, TA3, TA3 SD, TA3 HD, TV
LUX, TV LUX HD, TV 8 HD, TV Považie SD, ČT 1, ČT 2, JOJ
Cinema HD, JOJ Cinema HD +1, TV Noe SD, Šlágr TV, Šlágr TV SD,

Prima plus HD, Viasat History, ÓČKO, ÓČKO SD, France 24, Nova
Sport2, Nova Sport 1 HD, Nova International SD, CNN International
SD
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; FUN
RADIO, Europa 2, Rádio Jemné, EXPRES“
Úloha č. 19-06/239:
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. 582/SKL/2019, zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti STASTEL, s.r.o., Považská Bystrica spolu s výzvou na úhradu
správneho poplatku.
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 33/
SK č.: 762/SKL/2019 zo dňa 26. 2. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: KTR s.r.o.

číslo licencie: TKR/225

Uznesenie č. 19-06/33.225:
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.
762/SKL/2019 zo dňa 26.2.2019, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/225,
účastníka konania:
KTR, s.r.o.
Kragujevská 398
010 01 Žilina
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/225
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: KTR, s.r.o. so sídlom v Žiline z dôvodu, že o to
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 26.2.2019 písomne požiadal.
Úloha č. 19-06/240:
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/225 a zašle ho účastníkovi konania
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 34/
SK č.: 763/SKL/2019 zo dňa 26. 2. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Nelson Services, s.r.o.

číslo licencie: TKR/335

Uznesenie č. 19-06/34.226:
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.
763/SKL/2019 zo dňa 26.2.2019, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/335,
účastníka konania:
Nelson Services, s.r.o.
Konská 338
013 13 Rajecké Teplice
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/335
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Nelson Services, s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ
retransmisie listom doručeným Rade dňa 26.2.2019 písomne požiadal.
Úloha č. 19-06/241:
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/335 a zašle ho účastníkovi konania
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 35/
SK č.: 311/SKL/2019 (pôvodne 1350/SKL/2018) zo dňa 9. 11. 2018
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote

číslo licencie: TKR/100

Uznesenie č. 19-06/35.227:
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.
311/SKL/2019 (pôvodne správne konanie č. 1350/SKL/2018) zo dňa 9.11.2018, posúdila žiadosť
o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/100, účastníka konania:
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
Okružná 50
979 01 Rimavská Sobota
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. 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/100
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 9.11.2018 písomne
požiadal.
Úloha č. 19-06/242:
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/100 a zašle ho účastníkovi konania
T: 20. 4. 2019
Z: PLO
K bodu 36/
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.stredoslovenska.tv
Oznámenie č. 597/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Stredoslovenská televízia, s.r.o.
Uznesenie č. 19-06/36.228:
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Stredoslovenská televízia, s.r.o., doručené dňa 30.
1. 2019, o prevádzkovaní služby stredoslovenska.tv, prevádzkovanej na internetovej stránke
http://www.stredoslovenska.tv a v časti týkajúcej sa sekcie „RELÁCIE“ ho prijíma ako oznámenie
podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba v tejto časti vzhľadom
na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na
požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z.
Úloha č. 19-06/243:
Kancelária Rady upovedomí prevádzkovateľa Stredoslovenská televízia, s.r.o. o vybavení jeho
oznámenia doručeného dňa 30. 1. 2019 a zaevidovaného pod. č. 597/AMS/2019-1.
T: 1. 4. 2019
Z: PgO
37/ Rôzne
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28. 2. 2019
Uznesenie č. 19-06/37.229
Rada schvaľuje predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

2/ Záverečný účet za rok 2018
Uznesenie č. 19-06/37.230
Rada schvaľuje predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
3/ Správa o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2018
Uznesenie č. 19-06/37.231
Rada schvaľuje predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
neprítomná
Holeštiak
za
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
4/ Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb prezidenta (monitorované
obdobie: 23. 2. – 16. 3. 2019)
Uznesenie č. 19-06/37.232
Rada berie na vedmie predložený materiál.
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
neprítomný
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
5/ Schválenie zahraničných pracovných ciest:
Uznesenie č. 19-06/37.233
Rada schvaľuje predložený zoznam zahraničných pracovných ciest.
Dátum: 9. - 11. 4. 2019

Miesto rokovania: Brusel (Belgicko)
Podujatie: zasadnutie pracovnej skupiny č. 3 k AVMSD: zasasdnutia všetkých troch akčných skupín v
rámci pracovnej skupiny (3 celodenné rokovania)
Účastníci: Martin Dorociak, Ivan Tarabčák
Dátum: 17. 4. 2019
Miesto rokovania: Miláno (Taliansko)
Podujatie: konferencia na tému: Súčasnosť a budúcnosť Európskeho audiovizuálneho mediálneho
prostredia
Účastníci: Ľuboš Kukliš
Dátum: 18. 4. 2019
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko)
Podujatie: zasadnutie pracovnej skupiny č. 2 - budúcnosť ERGA
Účastníci: Michal Hradický
Dátum: 21. - 22. 5. 2019
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko)
Podujatie: školenie Cullen international na tému "Zvládnutie mediálnej regulácie EÚ"
Účastníci: Ivana Furjelová, Soňa Kanderová
Dátum: 29. - 31. 5. 2019
Miesto rokovania: Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
Podujatie: plenárne zasadnutie EPRA
Účastníci: člen rady a Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický
Dátum: 23. - 25. 10. 2019
Miesto rokovania: Atény (Grécko)
Podujatie: plenárne zasadnutie EPRA
Účastníci: člen rady a Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický
Hlasovanie:
Danielová
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
neprítomný
Kolenič
za
Kubica
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
6/ Zmena termínu zasadnutia Rady.
Uznesenie č. 19-06/37.234
Rada schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Rady z 24. 4. 2019 na 17. 4. 2019.
Hlasovanie:
Danielová
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič
Kubica

za
za
za
za
neprítomný
za
za

Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.

V Bratislave dňa 20. 3. 2019

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD.

