
Zápisnica č. 11/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 7. 6. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 236/SO/2016      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 286/SO/2016 a 287/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27.3.2016 a Správy zo dňa 16.3.2016 o 9.00 h)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1, RD 1 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 242/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 22.3.2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 337/SO/2016      
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 11.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 192/SO/2016     
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 1. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 193/SO/2016      
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 2. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 195/SO/2016 
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 4. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 194/SO/2016, 196/SO/2016 a 197/SO/2016     
(na vysielanie programovej služby JOJ z dní 3. 2, 5. 2. a 6. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 198/SO/2016 
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 7. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 187/SO/2016      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 10. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 212/SO/2016      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 11. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 200/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 14. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: TD/47 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 248/SO/2016      
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 23. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 191/SO/2016, 290/SO/2016 a 292/SO/2016      
(na vysielanie reklamného šotu na produkt Idelyn Beliema  z dní 13. 3., 11. 4. a 12. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 293/SO/2016      
(na vysielanie programu 96 hodín: Odplata zo dňa 9. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 210/SO/2016, 211/SO/2016      
(na vysielanie programu Prvé TN z 23. 6. 2015, TN z 23.6.2015, a 11. 3. 2016, Noviny o 17 
z 23.6.2015, Krimi z 23.6.2015 a 11.3.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 215/SO/2016      
(na vysielanie programu Wagnerovci zo dňa 10.3.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
 
 
 



20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 263/SO/2016      
(na vysielanie programu Kolonáda II zo dňa 21. 2. 2016 a 25. 2. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 273/SO/2016.      
(na vysielanie programu Horná Dolná  zo dňa 4. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 243/SO/2016, 244/SO/2016      
(na vysielanie  produktu Clavin zo dňa 2. 2. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 235/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 233/SO/2016      
(na vysielanie piesne Boulevard of Broken Dreams zo dňa 16. 3. 2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 

25/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
26/ SK č.: 251/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Naši/6.1.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
27/ Výberové konanie  
SK: 303/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov 
       RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
       INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica      
 
28/ SK č.: 395/SKL/2016 zo dňa 17. 5. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 
 
29/ Rôzne 
 

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



K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 411 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-11/1.369: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 236/SO/2016      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
  
Uznesenie č. 16-11/2.370: 
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 vysielaniu vysielateľa 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 20. 3. 2016 v čase o cca 11:55 hod. odvysielal na 
programovej službe Jednotka program O 5 minút 12, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová proti 
Holan   zdržal sa 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 16-11/412: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
 
 



Úloha č. 16-11/413: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 6. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 286/SO/2016 a 287/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27.3.2016 a Správy zo dňa 16.3.2016 o 9.00 h)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1, RD 1 
 
Uznesenie č. 16-11/3.371: 
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 vysielaniu vysielateľa 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 16. 3. 2016 v čase o cca 9:00 hod. odvysielal na 
programovej službe Rádio Slovensko program Správy s príspevkom informujúcim o nevýhodnej 
zmluve na vývoz odpadu mesta Liptovský Mikuláš, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/414: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/415: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 6. 2016  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-11/3.372: 
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. 286/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000  
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 



Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/416: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO  
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 242/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 22.3.2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
  
Uznesenie č. 16-11/4.373: 
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. 242/SO/2016 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: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/417: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 337/SO/2016      
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 11.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-11/5.374: 
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. 337/SO/2016 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: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/418: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 192/SO/2016     
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 1. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 10. 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 193/SO/2016      
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 2. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 10. 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 195/SO/2016 
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 4. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 10. 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 194/SO/2016, 196/SO/2016 a 197/SO/2016     
(na vysielanie programovej služby JOJ z dní 3. 2, 5. 2. a 6. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 10. 
 
 
 
 
 



K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 198/SO/2016 
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 7. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-11/10.375: 
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 
1. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 

odvysielal 
- dňa 6. 2. 2016 v čase o cca 20:38:04 hod. pred programom Chaos komunikát označujúci za 

sponzora programu spoločnosť ZINC EURO a.s., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 7. 2. 2016 v čase o cca 20:39:34 hod. a 21:01:47 hod. pred programom Hobit 2: 
Smaugova pustatina a pri jeho pokračovaní po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť ZINC EURO a.s., ktorý mohol 
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 1. 2. 2016 o cca 

19:29:35 hod. v trvaní cca 45 minút a 36 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 2. 2. 2016 o cca 
19:29:38 hod. v trvaní cca 47 minút a 15 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 3. 2. 2016 o cca 
19:30:01 hod. v trvaní cca 46 minút a 13 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát a zároveň časový úsek od cca 19:30:01 hod. do 20:00:00 hod. 
tohto programu, ktorý zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 19:43:01 hod. a o cca 
19:58:25 hod., 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 2. 2016 o cca 
19:30:00 hod. v trvaní cca 46 minút a 10 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát a zároveň časový úsek od cca 19:30:00 hod. do 19:59:59 hod. 
tohto programu, ktorý zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 19:42:02 hod. a o cca 
19:57:30 hod., 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 5. 2. 2016 o cca 
19:30:00 hod. v trvaní cca 47 minút a 26 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 6. 2. 2016 o cca 
19:29:59 hod. v trvaní cca 46 minút a 20 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 7. 2. 2016 o cca 
19:29:59 hod. v trvaní cca 45 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát a zároveň časový úsek od cca 19:29:59 hod. do 19:59:58 hod. 
tohto programu, ktorý zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 19:42:36 hod. a o cca 
19:57:32 hod.; 



3. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
dňa 1. 2. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., dňa 2. 2. 2016 v čase od 20:00:00 hod. 
do 20:59:59 hod., dňa 3. 2. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., dňa 4. 2. 2016 v čase 
od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., dňa 6. 2. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., dňa 
7. 2. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných 
a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút; 

4. § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ 
- dňa 1. 2. 2016 o cca 20:23:55 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 3. 2. 2016 o cca 20:25:15 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 4. 2. 2016 o cca 20:24:53 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 5. 2. 2016 o cca 20:25:50 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 6. 2. 2016 o cca 20:24:49 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť 
o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku programu. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/419: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/420: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 17. 6. 2016      Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-11/10.376: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci 
programovej služby JOJ odvysielal dňa 4. 2. 2016 v čase o cca 19:30 hod. v programe Noviny 
príspevok s názvom Volebný prieskum, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 



Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/421: 
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: 21. 6. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 187/SO/2016      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 10. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
  
Uznesenie č. 16-11/11.377: 
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. 187/SO/2016 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: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/422: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 212/SO/2016      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 11. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-11/12.378: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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 § 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 
dňa 11. 3. 2016 v čase o cca 00:52 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal 
komunikát Eurominúty, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielaný telenákup 
bol čestný.   
 
Hlasovanie: 

Mistrík  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-11/423: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/424: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania  
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 200/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 14. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-11/13.379: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na dňa 14. 3. 2016 o cca 10:00:02 hod. v rámci televíznej programovej služby 
DAJTO odvysielal komunikát Akčná výhra, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, 
aby vysielaný telenákup bol čestný.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Kmec    proti 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 



Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/425: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/426: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 248/SO/2016      
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 23. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-11/14.380: 
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 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA v programe Športové noviny zo dňa 23. 3. 2016 
odvysielaného o cca 20:06 hod., v príspevku s názvom Škantárovci nepodceňujú regeneráciu, 
odvysielal informácie týkajúce sa produktov spoločnosti VEGAS group s.r.o., ktoré mohli naplniť 
definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/427: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/428: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 17. 6. 2016                    Z: PgO 
 
 
 
 
 



K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 191/SO/2016, 290/SO/2016 a 292/SO/2016      
(na vysielanie reklamného šotu na produkt Idelyn Beliema  z dní 13. 3., 11. 4. a 12. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7 
 
Uznesenie č. 16-11/15.381: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 191/SO/2016, 290/SO/2016 
a 292/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu televíznych programových služieb TV MARKÍZA a TV 
DOMA  vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/429: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 293/SO/2016      
(na vysielanie programu 96 hodín: Odplata zo dňa 9. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-11/17.382: 
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. 293/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/430: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 210/SO/2016, 211/SO/2016      
(na vysielanie programu Prvé TN z 23. 6. 2015, TN z 23.6.2015, a 11. 3. 2016, Noviny o 17 
z 23.6.2015, Krimi z 23.6.2015 a 11.3.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-11/17.383: 
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. 211/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti odvysielania programu Krimi  zo dňa 11. 3. 2016 o cca 19:00 hod. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/431: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-11/17.384: 
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. 211/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti odvysielania programu Televízne noviny zo dňa 11. 3. 2016 o cca 
19:00 hod. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 



Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/432: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-11/17.385: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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. 211/SO/2016 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v častiach týkajúcich sa vysielania programu Prvé 
Televízne noviny a Televízne noviny z dňa 23. 6. 2015 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/433: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-11/17.386: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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. 210/SO/2016 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV, s.r.o. a uznala 
uvedenú sťažnosť v častiach týkajúcich sa vysielania programu Noviny a Krimi z dňa 23. 6. 2015 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 16-11/434: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 215/SO/2016      
(na vysielanie programu Wagnerovci zo dňa 10.3.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-11/18.387: 
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. 215/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000  
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/435: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-11/19.388: 
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. 234/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000  
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 



Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/436: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 263/SO/2016      
(na vysielanie programu Kolonáda II zo dňa 21. 2. 2016 a 25. 2. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-11/20.389: 
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. 263/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/437: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 273/SO/2016.      
(na vysielanie programu Horná Dolná  zo dňa 4. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-11/21.390: 
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 § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 4. 4. 2016 v čase o cca 20:33 hod. odvysielal na programovej službe TV 



MARKÍZA program Horná Dolná, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou 
formou znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/438: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/439: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 6. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 243/SO/2016, 244/SO/2016      
(na vysielanie  produktu Clavin zo dňa 2. 2. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 16-11/22.391: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 243/SO/2016, 244/SO/2016 
smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a DAJTO vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/440: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 6. 2016                                Z: PgO 



K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 235/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-11/23.392: 
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 vysielaniu vysielateľa 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 16. 3. 2016 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na 
programovej službe Jednotka program Správy RTVS s príspevkom Na Floride oslavoval Trump 
a Clintonová, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského 
programu. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/441: 
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: 21. 6. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/442: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 6. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 233/SO/2016      
(na vysielanie piesne Boulevard of Broken Dreams zo dňa 16. 3. 2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 16-11/24.393: 
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. 233/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Anténa Rock vysielateľa GES Slovakia, s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 



Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/443: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 6. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 16-11/25.394: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za  
1. štvrťrok 2016. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 251/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Naši/6.1.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-11/26.395: 
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.  
251/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 



tým,  
 

že dňa 6. 1. 2016 v čase o cca 17:41:42 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
upútavku na program Naši, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pri ktorej nezabezpečil, 
aby bola vysielaná reklama slušná, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť 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***16, KS6548. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  proti 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-11/444: 
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: 7. 7. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-11/445: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 17. 6. 2016                                Z: PgO 
 
 
 



NEVEREJNÉ 
 
K bodu 27/ 
Výberové konanie  
SK: 303/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov 
       RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
       INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 16-11/27.396: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 303/SKL/2016 začatom dňa 
11.3.2016, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkmi konania: 
 
Rádio Prešov, s.r.o. 
Hlavná 69  
080 01 Prešov 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 
 
INICIATÍVA s.r.o. 
Rudohorská 33  
974 11 Banská Bystrica  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o z h o d n u t i e: 
 

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

1. prideľuje frekvenciu  97,7 MHz Košice 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/100 spoločnosti Rádio Prešov s.r.o., Prešov 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/100/2007 zo dňa 19.6.2007 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. V čl. IV bod 2 sa za ostatný text vkladá bod 2.2, ktorý znie: 
 
 „Frekvencia: 97,7 MHz Košice 
Lokalita: Šibená hora 
Frekvenčný list : 4784/OSFS/2012“ 
 
2. V čl. VI bod 3 sa vkladá tento text: 
„3.  Špecifikácia RDS pre 97,7 MHz Košice:  



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

 
2. zamieta 

 
podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania,  spoločností:  RADIO 
ONE, s.r.o., Nitra a INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 16-11/446: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie  
a zašle ho účastníkom konania. Spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o., Prešov ho zašle spolu  
s  frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 7.7. 2016                            Z: PLO
  
K bodu 28/ 
SK č.: 395/SKL/2016 zo dňa 17. 5. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-11/28.397: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 395/SKL/2016 zo dňa 
17.5.2016, posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci   zmeny licencie č. TD/14 na televízne digitálne vysielanie účastníka konania: 
 
C.E.N. s.r.o. 
Gagarinova 12 
821 05 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania 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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. TD/14  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  



I.nasledovne: 
Článok I. bod 5 sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 2132/P/2016 zo dňa 17.5.2016: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
Programy - min. 80 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 66,18 %  
Publicistika: 33,06 %  
1) polit. publicistika –  4,58 %  
2) ostatná publicistika –  28,48 %  
Dokumentárne programy – 0,76 %  
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy: - 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 
 
Úloha č. 16-11/447: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 395/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 7. 2016                    Z: PLO 
 
29/ Rôzne 
 
1/ Dodatok k smernici č. 1/2015 o osobitných výdavkoch Rady 
 
Uznesenie č. 16-11/29.398: 
Rada schvaľuje Dodatok k smernici č. 1/2015 o osobitných výdavkoch Rady v preloženom znení. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
 
2/ Informácia o organizácii stretnutia CERF Košice 2016, 15. – 17. 6. 2016, Košice 
 
 
3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 16-11/38.398: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 



vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií  na rozhlasové terestriálne vysielanie  
v mesiaci máj  2016.    
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-11/448: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 7. 2016                              Z: ÚRK
  
 
4/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 16-11/38.399: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2016.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-11/448: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 7. 2016                   Z: ÚRK 
 
 
5/ Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2016 
 
Uznesenie č. 16-11/38.400: 
Rada schvaľuje predložený plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2016. 
 
 



Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec    za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
V Bratislave dňa 7. 6. 2016 
 
 
 
                prof. Miloš Mistrík 
              predseda 
    Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
       
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
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