
Zápisnica č. 12/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 21. 6. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr.Art. Inge Fašiangová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 294/SO/2016     
(na vysielanie programu Agatha Christie: Poirot zo dňa 20. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 378/SO/2016     
(na vysielanie programu Terminátor 3: Vzbura strojov zo dňa 5.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/47 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 270/SO/2016      
(na vysielanie programu Bola raz jedna povesť zo dňa 3. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1  
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 318/SO/2016      
(na vysielanie programu V siedmom nebi zo dňa 30. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 372/SO/2016      
(na vysielanie programu Graceland zo dňa 30. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: TD/109 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 365/SO/2016     
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 3. 5. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 398/SO/2016 a 402/SO/2016     
(na vysielanie reklamného šotu VÚB BANKA zo dňa 16. a 18. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 298/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 285/SO/2016      
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 7. 4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 256/SO/2016     
(na vysielanie Rádia Anténa Rock zo dňa 25.3.2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                  číslo licencie: R/88  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 299/SO/2016     
(na vysielanie programu OTO 16. ročník zo dňa 12. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 341/SO/2016     
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 17. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 288/SO/2016     
(na vysielanie programu Svet v obrazoch zo dňa 10. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 339/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 297/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne správy zo dňa 15. 4. 2016)  
Vysielateľ: IN TV, spol. s r.o.            číslo licencie: T/181, TD/13 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 272/SO/2016     
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 14. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/7 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 271/SO/2016     
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 27. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 269/SO/2016     
(na vysielanie programu Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. zo dňa 2. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 247/SO/2016    
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 2. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.           číslo licencie: T/219, TD/16 
 



21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 276/SO/2016     
(na vysielanie programu Ray Donovan zo dňa 1. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 258/SO/2016    
(na vysielanie programu Črepiny* zo dňa 27. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.            číslo licencie: T/219, TD/16 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 289/SO/2016     
(na vysielanie programu Grzimek zo dňa 10. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 260/SO/2016      
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 23. 3.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219, TD/16 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 274/SO/2016     
(na vysielanie programu Tajomstvo mojej kuchyne zo dňa 6. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/SO/2016     
(na vysielanie programu Anna zo Zeleného domu II. zo dňa 26. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/7 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 295/M/2016  
(monitorované dni: 13.4., 15.4.2016) 
Vysielateľ: SBD III Košice       číslo licencie: T/36 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 296/M/2016  
(monitorované dni: 15.4.2016) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.    číslo licencie: T/86 
 
29/ SK č.: 221/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mastičkár/23.12.2015/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
30/ SK č.: 171/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1275/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 27. 11. 2015/Rádio KISS 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
 



31/ SK č.: 88/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1247/SO/2015, 1251/SO/2015, 1252/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Šťavnatý vŕšok, časť Jastrabie mláďa, časť Oči 
Nátržníka, časť Zrada/8.11.2015, 13.11.2015, 15.11.2015/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
32/ SK č.: 250/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 40/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Policajt z Beverly Hills 2/16.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
33/ SK č.: 172/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1291/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Peklo v Ríme/5.12. a 6.12.2015/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
34/ SK č.: 174/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1328/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli/26.12.2015/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
35/ SK č.: 319/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 64/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli/22.1.2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
36/ SK č.: 217/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 67/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: GORAL Vodka Master/24.12.2015, 
26.12.2015/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
          
         
NEVEREJNÉ 
 
37/ SK č.: 465/SKL/2016 zo dňa 6. 6. 2016 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Towercom, a.s., Bratislava 
 
38/ SK č.: 444/SKL/2016 zo dňa 1. 6. 2016 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      číslo licencie: R/119, RD/16 
 



39/ SK č.: 430/SKL/2016 zo dňa 27. 5. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: T/210 
 
40/ SK č.: 434/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/126 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.     číslo licencie: R/126 
    EuroClearing Association Praha s.r.o.  
    Ing. Róbert Bartoš 
ÚP: 15:30 hod 
 
41/ Rôzne  
 
  
Ústne pojednávanie: 
 
15:30 hod. 434/SKL/2016  Rádio KISS s.r.o. 
 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 448 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-12/1. 401: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 294/SO/2016     
(na vysielanie programu Agatha Christie: Poirot zo dňa 20. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
  
Uznesenie č. 16-12/2.402: 
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. 294/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   neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-12/449: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                     Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 378/SO/2016     
(na vysielanie programu Terminátor 3: Vzbura strojov zo dňa 5.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-12/3.403: 
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. 378/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO 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   neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-12/450: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 270/SO/2016      
(na vysielanie programu Bola raz jedna povesť zo dňa 3. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1  
  
Uznesenie č. 16-12/4.404: 
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. 270/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa RTVS, 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   neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-12/451: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                     Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 318/SO/2016      
(na vysielanie programu V siedmom nebi zo dňa 30. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-12/5.405: 
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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 30. 3. 2016 o cca 20:39 hod. program V siedmom 
nebi, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci 
vysielanej programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/452: 
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: 6. 7. 2016   Z: PLO 



Úloha č. 16-12/453: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 7. 2016    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 372/SO/2016      
(na vysielanie programu Graceland zo dňa 30. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 16-12/6.406: 
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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe WAU dňa 4. 5. 2016 v čase o cca 22:30 hod. odvysielal seriál 
Graceland s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka 
v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 
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. 16-12/454: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 5. 7. 2016   Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/455: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 1. 7. 2016    Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 365/SO/2016     
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 3. 5. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-12/7.407: 
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. 365/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 proti 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec   proti 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/456: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 398/SO/2016 a 402/SO/2016     
(na vysielanie reklamného šotu VÚB BANKA zo dňa 16. a 18. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-12/8.408: 
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. 398/SO/2016 
a 402/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA 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. 16-12/457: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 298/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 



Uznesenie č. 16-12/9.409: 
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. 298/SO/2016 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: 

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. 16-12/458: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                     Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 285/SO/2016      
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 7. 4. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-12/10.410: 
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. 285/SO/2016 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: 

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. 16-12/459: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
 



K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 256/SO/2016     
(na vysielanie Rádia Anténa Rock zo dňa 25.3.2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                  číslo licencie: R/88  
  
Uznesenie č. 16-12/11.411: 
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 GES Slovakia, s.r.o.  

1. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe Rádio Anténa Rock odvysielal dňa 25. 3. 2016 o cca 12:22 hod. skladbu 
So what!, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tejto skladby 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. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že na programovej službe Rádio Anténa Rock odvysielal dňa 25. 3. 2016 o cca 12:36:38 hod. 
reklamu na mobilnú aplikáciu svojho vysielania, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
povinnosti zabezpečiť aby vysielaná reklama bola slušná; 

 
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. 16-12/460: 
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: 6. 7. 2016   Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/461: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 7. 2016               Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 299/SO/2016     
(na vysielanie programu OTO 16. ročník zo dňa 12. 3. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-12/12.412: 
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. 299/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. 16-12/4622: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                     Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 341/SO/2016     
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 17. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-12/13.413: 
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. 341/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  zdržal sa 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Kmec   proti 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/463: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
 
 
 



K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 288/SO/2016     
(na vysielanie programu Svet v obrazoch zo dňa 10. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-12/14.414: 
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. 288/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. 16-12/464: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                     Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 339/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-12/15.415: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 20. 4. 2016 
v programe Televízne noviny zaradenom od cca 19:00 hod. príspevok s názvom Spor o rozsudok, čím 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec   za 



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/465: 
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: 6. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/466: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 7. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 297/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne správy zo dňa 15. 4. 2016)  
Vysielateľ: IN TV, spol. s r.o.            číslo licencie: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 16-12/17.416: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi IN TV, s.r.o., vo veci 
možného porušenia  

I. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 4. 2016 
odvysielal na programovej službe IN TV program Televízne správy s príspevkom Prihlásil 
sa na polícii, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 
spravodajského programu, 

II. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby IN TV zo dňa 15. 4. 2016 
v čase od 17:00 hod. do 21:00 hod. 

 
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. 16-12/467: 
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: 6. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/468: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 7. 2016  Z: PgO 



K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 272/SO/2016     
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 14. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-12/17.417: 
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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 14. 3. 2016 v čase o cca 09:05 hod. v rámci televíznej programovej služby 
TV DOMA odvysielal komunikát Super výhra, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
aby vysielaný telenákup bol čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/469: 
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: 6. 7. 2016               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/470: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 6. 2016       Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 271/SO/2016     
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 27. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
      
Uznesenie č. 16-12/18.421: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 27.3. 2016 v čase o cca 20:36 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Tvoja tvár znie povedome, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
 



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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/471: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 5. 7. 2016               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/472: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 7. 2016                     Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 269/SO/2016     
(na vysielanie programu Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. zo dňa 2. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-12/19.422: 
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. 269/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. 16-12/473: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
 
 
 



K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 247/SO/2016    
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 2. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.           číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-12/20.423: 
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 dňa  
2. 3. 2016 v čase o cca 07:01 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  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/474: 
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: 6. 7. 2016               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/475: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 276/SO/2016     
(na vysielanie programu Ray Donovan zo dňa 1. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-12/21.424: 
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. 276/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 za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/476: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 258/SO/2016    
(na vysielanie programu Črepiny* zo dňa 27. 3. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.            číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-12/22.425: 
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 odvysielal dňa 27. 
3. 2016 od cca 05:49:26 hod. do cca 6:19:42 hod. na programovej službe JOJ PLUS program 
Črepiny*, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s 
podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych 
diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných 
zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania. 
 
Hlasovanie: 

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. 16-12/477: 
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: 6. 7. 2016                     Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/478: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 7. 2016               Z: PgO 



K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 289/SO/2016     
(na vysielanie programu Grzimek zo dňa 10. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-12/23.426: 
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. 289/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a v časti možného porušenia § 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. uznala 
sťažnosť 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. 16-12/479: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-12/23.427: 
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 § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že neposkytol na zverejnenie v periodickej tlači informácie o vysielaní 
multimodálenho prístupu, ktoré sa týkali vysielania programu Grzimek dňa 10. 4. 2016 na televíznej 
programovej službe Jednotka.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



Úloha č. 16-12/480: 
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: 6. 7. 2016 Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 260/SO/2016      
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 23. 3.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-12/24.428: 
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. 260/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. 16-12/481: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 274/SO/2016     
(na vysielanie programu Tajomstvo mojej kuchyne zo dňa 6. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-12/25.429: 
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. 274/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 za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/482: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/SO/2016     
(na vysielanie programu Anna zo Zeleného domu II. zo dňa 26. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-12/26.430: 
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. 257/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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. 16-12/483: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 295/M/2016  
(monitorované dni: 13.4., 15.4.2016) 
Vysielateľ: SBD III Košice       číslo licencie: T/36 
 
Uznesenie č. 16-12/27.431: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“) po 
prerokovaní správy č. 295/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
vysielania programovej služby vysielateľa SBD III Košice, číslo licencie T/36 skonštatovala, že v 



monitorovanom vysielaní zo dňa 13.4.2016 a 15.4.2016 nebolo zistené porušenie zákona o vysielaní 
a retransmisii. 
 
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. 16-12/484: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 1. 7. 2016               Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 296/M/2016  
(monitorované dni: 15.4.2016) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.    číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 16-12/28.432: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“) po 
prerokovaní správy č. 296/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
vysielania programovej služby vysielateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., číslo licencie T/86 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 15.4.2016 nebolo zistené porušenie zákona 
o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-12/485: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 1. 7. 2016               Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 221/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/deň/programová služba: Mastičkár/23.12.2015/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-12/29.433: 
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. 
221/SKO/2016 RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 23. 12. 2015 v čase od cca 20:28 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka 
program Mastičkár, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne dielo len v čase 
a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k tomuto dielu tým, že predmetné dielo neodvysielal 
celé, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. – 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: 

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

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



Úloha č. 16-12/486: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21. 7. 2016               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/487: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 7. 2016                      Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 171/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1275/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 27. 11. 2015/Rádio KISS 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 16-12/30.434: 
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. 
171/SKO/2016 RÁDIO KISS s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie 24-hodinový súvislý záznam vysielania programovej služby Rádio 
KISS zo dňa 27. 11. 2015 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu 
vysielania, 
 
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. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 300,- €, slovom tristo 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  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. 16-12/488: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21. 7. 2016               Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 88/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1247/SO/2015, 1251/SO/2015, 1252/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Šťavnatý vŕšok, časť Jastrabie mláďa, časť Oči 
Nátržníka, časť Zrada/8.11.2015, 13.11.2015, 15.11.2015/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-12/31.435: 
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. 88/SKO/2016 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že v rámci programovej služby Dvojka odvysielal 
- dňa 8. 11. 2015 v čase o cca 19:20 hod. program Šťavnatý vŕšok, časť Jastrabie mláďa, bez 

označenia piktogramom Jednotného systému označovania, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili 
hodnotiace kritériá „zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, „zobrazenie 
agresívnych útočiacich živých bytostí“, „zobrazenie telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou 
povahou bežné“, “zobrazenie neprirodzených zmien živých bytostí“,  

 
- dňa 13. 11. 2015 v čase o cca 19:16 hod. program Šťavnatý vŕšok, časť Oči Nátržníka, bez 

označenia piktogramom Jednotného systému označovania, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili 
hodnotiace kritériá „zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, „zobrazenie 
agresívnych útočiacich živých bytostí“, „zobrazenie násilných aktov“, „zobrazenie telesných 



znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné“, “zobrazenie neprirodzených zmien živých bytostí 
alebo mimovnemových javov“, 

 
- dňa 15. 11. 2015 v čase o cca 19:13 hod. program Šťavnatý vŕšok, časť Zrada, bez označenia 

piktogramom Jednotného systému označovania, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace 
kritériá „zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, „zobrazenie agresívnych 
útočiacich živých bytostí“, „zobrazenie telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné“, 
„zobrazenie neprirodzených a neočakávaných zmien živých bytostí“, „zobrazenie scény s príliš 
hlučnou hudbou“ a „zobrazenie násilných aktov“,  

 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 7 rokov, čím účastník konania nesprávne uplatnil Jednotný 
systém označovania, keďže ho klasifikoval ako univerzálny program, 
 
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. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa  
§ 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc 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  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. 16-12/489: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 21. 7. 2016               Z: PLO 



Úloha č. 16-12/490: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2016               Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 250/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 40/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Policajt z Beverly Hills 2/16.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-12/32.436: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 250/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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. 16-12/491: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/492: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 172/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1291/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Peklo v Ríme/5.12. a 6.12.2015/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
 
 



Uznesenie č. 16-12/33.437: 
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. 172/SKO/2016 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
tým, že dňa 5. 12. 2015 v čase o cca 16:47 hod a dňa 6. 12. 2015 o cca 10:01 hod odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby JOJ PLUS program Peklo v Ríme, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá: 
1.) „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej 
násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti“, ktoré podľa § 1 ods. 1 Jednotného systému označovania 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov , 
2.) detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov “, ktoré podľa § 1 ods. 2 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
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. 
  

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.000 €, slovom tritisíc 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  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. 16-12/493: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21. 7. 2016               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/494: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 7. 2016                     Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 174/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1328/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli/26.12.2015/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-12/34.438: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 174/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o., spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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. 16-12/495: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 1. 7. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/496: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 7. 2016                          Z: PgO 
 



K bodu 35/ 
SK č.: 319/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 64/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 písm. zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli/22.1.2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-12/35.439: 
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. 
319/SKO/2016 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 22.1.2016 v čase o cca 19:45 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS 
program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických pomôcok“ a „obscénne 
vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich 
spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela 
alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, a ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
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. 
  

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc 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  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. 16-12/497: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21. 7. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/498: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 7. 2016                           Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 217/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 67/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: GORAL Vodka Master/24.12.2015, 
26.12.2015/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-12/36.440: 
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. 
217/SKO/2016 C.E.N. s.r.o. 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že na televíznej programovej službe TA3 odvysielal dňa 24. 12. 2015 v čase o cca 21:27 hod. a dňa 
26. 12. 2015 v čase o cca 21:47 hod., teda v oboch prípadoch medzi 6:00 hod. a 22:00 hod., reklamu 
na alkoholický nápoj GORAL Vodka Master, 
 
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. 
 

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: 

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. 16-12/499: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 21. 7. 2016               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-12/500: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 7. 2016               Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 465/SKL/2016 zo dňa 6. 6. 2016 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Towercom, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-12/37.441: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 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 správnom konaní č. 465/SKL/2016 zo dňa 6. 6. 2016, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Towercom, a.s. 
Cesta na Kamzík 14 
831 01 Bratislava  
 
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 § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/359 
 
za nasledovných podmienok: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

- hlavná stanica: Bratislava - Kamzík 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom DVB-T, DVB-S 

   
2. Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika 
 
3. Počet prípojok: neobmedzený 
             
4. Ponuka programových služieb: 
rozšírený súbor: 
televízne programové služby:  Rik 
  
Úloha č. 16-12/501: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 21. 7. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 444/SKL/2016 zo dňa 1. 6. 2016 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      číslo licencie: R/119, RD/16 
 
Uznesenie č. 16-12/38.442: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 444/SKL/2016 zo dňa 1.6.2016, posúdila doručené oznámenie o zmene 
licencie č. R/119 a č. RD/16, účastníka konania – spoločnosti: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní programovej služby a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/119 v čl. III. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa 1.6.2016 (2380/P): 
1.1 Spravodajstvo 10,4 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
60,1 %. 

3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 3,1%“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/16 v čl. I., bod 5 - 6. takto: 
„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa 1.6.2016 (2380/P): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. a) Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom   
 záujme: 60,1 %. 

  b) Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 3,1%“ 
 
Úloha č. 16-12/502: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 444/SKL/2016 a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
T: 21. 7. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 430/SKL/2016 zo dňa 27. 5. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: T/210 
 
Uznesenie č. 16-12/39.443: 
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 

1.2 Publicistika  
       1.2.1 Politická publicistika 0 % 
       1.2.2 Ostatná publicistika 22,4 % 
1.2 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 2,3 %  
 1.3.2 Náboženské programy 21,7 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 3,3 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 10,8 % 
Ostatný program 29,1 % 

1.3 Spravodajstvo 10,4 % 
1.2 Publicistika  
       1.2.1 Politická publicistika 0 % 
       1.2.2 Ostatná publicistika 22,4 % 
1.4 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 2,3 %  
 1.3.2 Náboženské programy 21,7 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 3,3 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 10,8 % 
Ostatný program 29,1 % 



(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 430/SKL/2016 zo dňa 27.5.2016 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28  
817 62 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 § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne: 
 

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie 
„Právne skutočnosti:  

    2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 24.5.2016, Oddiel: Sa, vložka 
číslo 2081/B, zoznam výpisov č.: el-117443/2016/B.“ 

 
Úloha č. 16-12/503: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava.  
T: 21. 7. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 434/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/126 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.     číslo licencie: R/126 
    EuroClearing Association Praha s.r.o.  
    Ing. Róbert Bartoš 
 
Uznesenie č. 16-12/40.444: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/126 v správnom konaní  
č. 434/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 vedenom s účastníkmi konania: 
 
RÁDIO KISS s.r.o. 
Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
 
EuroClearing Association Praha s.r.o. 
Unhošťská 184 
273 51 Červený Újezd 
Česká Republika 
 
Ing. Róbert Bartoš 
Pavla Horova 6154/28 



841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 
 
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 
 

r o z h o d n u t i e:  
 
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 50,99%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. 
R/126 spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o., Sama Chalupku 20, 071 01 Michalovce z držiteľa licencie – 
prevodcu na nadobúdateľa spoločnosť EuroClearing Association Praha s.r.o., Unhošťská 184, 273 
51 Červený Újezd, Česká Republika, ktorý prevodom 50,99%-ného obchodného podielu z prevodcu 
na nadobúdateľa získa 50,99%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti 
RÁDIO KISS s.r.o., Sama Chalupku 20, 071 01 Michalovce. 
 
Úloha č. 16-12/504: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 21. 7. 2016               Z: PLO 
 
41/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím RL/13/2016 
 
Uznesenie č. 16-12/41.445: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
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/ Zahraničné služobné cesty – splnomocnenie predsedu 
 
Uznesenie č. 16-12/41.446: 
Rada splnomocňuje Predsedu Rady na schvaľovanie zahraničných služobných ciest pracovníkov 
Kancelárie Rady na zasadnutie pracovných skupín ERGA, Audiovisual working party a EC Contact 
Committee. 
 
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.  
 
 
3/ Žiadosť o podklady – NKÚ 
   
Uznesenie č. 16-12/41.447: 
Predseda Rady oboznámil členov Rady s požiadavkou Najvyššieho kontrolného úradu na predloženie 
informácií súvisiacich s účasťou členov Rady na zasadnutiach Rady a aktuálneho zoznamu členov 
Rady so zreteľom na § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 21. 6. 2016 
 
 
 
 
             prof. Miloš Mistrík 
            predseda 
   Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
       
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr.Art. Inge Fašiangová 
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