
Zápisnica č. 16/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 27. 9. 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. 620/SO/2016      
(na vysielanie programu Dobre vedieť! zo dňa 18. 08. 2016)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 563/SO/2016      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 26.6.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 564/SO/2016      
(na vysielanie programu Fetiše televízie zo dňa 8.7.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 599/SO/2016      
(na vysielanie programu Čert nikdy nespí zo dňa 1.8.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 598/SO/2016      
(na vysielanie programu Vo štvorici po Slovensku zo dňa 1.8.2016)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 577/SO/2016 a 578/SO/2016      
(na vysielanie piesne I Took a Pill in Ibiza zo dňa 26. 7. 2016)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.      číslo licencie: R/112 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 543/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 20. a 27. 6. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 565/SO/2016     
(na vysielanie programu Ezoterická poradňa zo dňa 8. 7. 2016)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/163 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 591/SO/2016, č. 594/SO/2016, č. 595/SO/2016    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. 7. 2016, 27. 7. 2016, 3.7.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1  
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 544/SO/2016      
(na vysielanie programu Futbal EURO 2016 (Francúzsko – Island) zo dňa 3. 7. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Idelyn Beliema zo dňa 13. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15   
 
13/ Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: rozhlasové programové služby 
 
14/ SK č.: 327/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 45/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/ 23.1.2016/Rádio 
Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
15/ SK č.: 328/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 49/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Voľby 2016: Prieskum/ 
19.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41,TD/17 
 
16/ SK č.: 326/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  č. o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 118/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: Star Wars Rebeli/6.2.2016 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ SK č.: 432/SKO/2016  zo dňa 24.5 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 259/SO/2016 )  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Vietnam – Vietnamský 
„tukabel“/27.3.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
      
18/ SK č.: 475/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 273/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Horná dolná/4.4. 2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41,TD/17 
 



19/ SK č.: 519/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 256/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32  ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: skladba So what!/reklama na mobilnú aplikáciu 
vysielania Rádia Anténa Rock/25.3.2016/Rádio Anténa Rock  

       ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
  
20/ SK č.:  

321/SKO/2016 zo dňa 12.4.2016 
350/SKO/2016 zo dňa 26.4.2016 
470/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 117/SO/2016, 120/SO/2015, 192/SO/2016 – 198/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 
5 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba:1. - 8.2.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 562/SKL/2016 zo dňa 14.7.2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/113 
ÚK: Rádio WOW s.r.o. 
        Martin Jursa 
        Patrik Bujna 
        MM Investície s.r.o.     číslo licencie: R/113 
 
22/ SK č.: 648/SKL/2016 zo dňa 2.9. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.      číslo licencie: R/97, RD/15 
 
23/ SK č.: 622/SKL/2016 zo dňa 19.8. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.     číslo licencie: T/86 
 
24/ SK č.: 647/SKL/2016 zo dňa 31.8. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. T/165 na televízne vysielanie 
ÚK: MANIN PB s.r.o.      číslo licencie: T/165 
 
25/ SK č.: 650/SKL/2016 zo dňa 12.9. 2016 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie     číslo licencie: TKR/235 
ÚK: Laštek s.r.o. 
 
26/ SK č.: 548/SKL/2016 zo dňa 11. 7. 2016 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie     číslo licencie: TKR/359 
ÚK: Towercom, a.s. 
 
27/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.halali.sk 
Poskytovateľ: Anima Production spol. s r. o.  
Stanovisko č. 638/AMS/2016 
 
 



28/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služieb Rio 1 - Rio 8 
Poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
Stanovisko č. 639/AMS/2016 
 
29/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Rádio Šírava 
Poskytovateľ: Šírava s.r.o. 
Stanovisko č. 640/AMS/2016 
 
30/ Rôzne 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 678 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-16/1.599: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 620/SO/2016      
(na vysielanie programu Dobre vedieť! zo dňa 18. 08. 2016)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-16/1.600: 
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. 620/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/652: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia  sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-16/1.601: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že program Dobre vedieť! odvysielaný na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 
18. 8. 2016 o cca 20:35 hod. v trvaní cca 62 minút a 14 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil zaradením reklamy trikrát a zároveň časový úsek od cca 21:05:01 hod. do 21:35:00 hod. tohto 
programu, ktorý zodpovedá druhému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného 
programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 21:11:57 hod. a o cca 21:24:15 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/653: 
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: 11. 10. 2016                    Z: PLO 
  
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 563/SO/2016      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 26.6.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-16/1.602: 
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. 563/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 
Alakša  za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/654: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 564/SO/2016      
(na vysielanie programu Fetiše televízie zo dňa 8.7.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-16/1.603:  
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. o vysielaní a retransmisii začína správne konanie voči 
vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia 
§ 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 8. 7. 2016 v čase o cca 21:32:47 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby Jednotka program Fetiše televízie, ktorý označil ako nevhodný 
pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/655: 
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: 11. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/656: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
 
 
 



K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 599/SO/2016      
(na vysielanie programu Čert nikdy nespí zo dňa 1.8.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-16/1.604: 
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. 599/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 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/657: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 598/SO/2016      
(na vysielanie programu Vo štvorici po Slovensku zo dňa 1.8.2016)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-16/1.605: 
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. 598/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/658: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 577/SO/2016 a 578/SO/2016      
(na vysielanie piesne I Took a Pill in Ibiza zo dňa 26. 7. 2016)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.      číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 16-16/1.606: 
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. 577/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa RADIO, a.s. a sťažnosť 
evidovanú pod č. 578/SO/2016 smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES 
vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/659: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 543/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 20. a 27. 6. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-16/1.607: 
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. 543/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona v súvislosti s vysielaním programu Správy RTVS zo dňa 20. 6. 2016 a 27. 
6. 2016 a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/660: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 565/SO/2016     
(na vysielanie programu Ezoterická poradňa zo dňa 8. 7. 2016)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/163 
 
Uznesenie č. 16-16/1.608: 
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.“) sťažnosť 
evidovanú pod č. 565/SO/2016 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 
vysielateľa PHONOTEX spol. s r.o. postupuje Slovenskej obchodnej inšpekcii ako orgánu 
príslušnému na jej prešetrenie.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/661: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. postúpi sťažnosť 
Slovenskej obchodnej inšpekcii.  
T: 11. 10. 2016  Z: PgO 
 
Úloha č. 16-16/662: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi postúpenie sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
 
 
 
 



K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 591/SO/2016, č. 594/SO/2016, č. 595/SO/2016    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. 7. 2016, 27. 7. 2016, 3.7.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 16-16/1.609: 
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. 591/SO/2016, 
594/SO/2016, 595/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio 
Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosti 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/663: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T:7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 544/SO/2016      
(na vysielanie programu Futbal EURO 2016 (Francúzsko – Island) zo dňa 3. 7. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-16/1.610: 
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. 544/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 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/664: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Idelyn Beliema zo dňa 13. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15   
 
Uznesenie č. 16-16/1.611: 
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. 614/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 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/665: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: rozhlasové programové služby 
 
Uznesenie č. 16-16/1.612: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016. 
 
Hlasovanie: 

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



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 16-16/1.613: 
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 RTVS, vysielateľ na 
základe zákona, vo veci možného porušenia § 28 b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že za mesiace apríl až jún 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Regina z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/666: 
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: 11. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-16/1.614: 
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 WINTER média, 
a.s., vo veci možného porušenia § 28 b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za 
mesiace apríl až jún 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe  Rádio Piešťany z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 16-16/667: 
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: 11. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-16/1.615: 
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 JOLIN, s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 28 b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiace apríl 
až jún 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe RADIO PLUS z času vysielania 
vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných 
diel. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/668: 
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: 11. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-16/1.616: 
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 RÁDIO KISS s.r.o., 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
neviedol štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO KISS 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel programovej služby za mesiace apríl 
až jún 2016 a nedoručil ju Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 16-16/669: 
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: 11. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-16/1.617: 
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 Marián Dokupil – 
Doko Media, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým,  že neviedol štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Šláger 
Rádio obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel programovej služby za 
mesiace apríl až jún 2016 a nedoručil ju Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho 
mesiaca. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/670: 
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: 11. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 327/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 45/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/ 23.1.2016/Rádio 
Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-16/14.618: 
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. 327/SKO/2016 
vedené proti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 



Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/671: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 10. 2016                            Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/672: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 7. 10. 2016                                      Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 328/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 49/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Voľby 2016: Prieskum/ 
19.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41,TD/17 
 
Uznesenie č. 16-16/15.619: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
328/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 19. 1. 2016 v čase o cca 19:18 hod. 
v programe Televízne noviny príspevok s názvom Voľby 2016: Prieskum, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu tým, že v rámci predmetného 
príspevku, ktorý informoval o výsledkoch prieskumu volebných preferencií v súvislosti s 
parlamentnými voľbami 2016, neboli zverejnené výsledky preferencií všetkých politických subjektov, 
ktoré v týchto voľbách kandidovali,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/673: 
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: 27. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/674: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 7. 10. 2016                                                       Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 326/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  č. o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 118/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: Star Wars Rebeli/6.2.2016 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-16/16.620: 
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. 
326/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  



povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona 
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 6. 2. 2016 v čase o cca 8:22 hod. a 8:49 hod. odvysielal 
program Star Wars Rebeli (I. séria; 3. a 4. epizóda), ktorého český dabing bol vyrobený po 
31. 12. 2007 a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím 
došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc 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 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/675: 
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: 27. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/676: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                    Z: PgO 



K bodu 17/ 
SK č.: 432/SKO/2016  zo dňa 24.5 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 259/SO/2016 )  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Vietnam – Vietnamský 
„tukabel“/27.3.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-16/17.621: 
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. 432/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi MAC TV 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 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   proti 
Kolenič  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/677: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7.10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/678: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7.10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 475/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 273/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Horná dolná/4.4. 2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41,TD/17 
 
Uznesenie č. 16-16/18.622: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) rozhodla, že správne konanie č. 475/SKO/2016 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, 



spol. s r.o.  podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov  

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/679: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/680: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 519/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 256/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32  ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: skladba So what!/reklama na mobilnú aplikáciu 
vysielania Rádia Anténa Rock/25.3.2016/Rádio Anténa Rock  

       ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 16-16/19.623: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 519/SKO/2016  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 25. 3. 2016 v  čase o cca 12:22 hod. odvysielal na programovej službe službe Rádio Anténa 
Rock skladbu So what!, ktorá obsahovala kritérium nevhodnosti a neprístupnosti Jednotného systému 
označovania pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov podľa § 2 ods. 1 písm. a) vulgárny jazyk, čím 
nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 
Jednotného systému označovania, 
 
 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/681: 
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: 27. 10. 2016                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-16/20.624: 
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. 519/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zastavuje, 

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

Mistrík  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/682: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/683: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.:  

321/SKO/2016 zo dňa 12.4.2016 
350/SKO/2016 zo dňa 26.4.2016 
470/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 117/SO/2016, 120/SO/2015, 192/SO/2016 – 198/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 
5 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba:1. - 8.2.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-16/20.625: 
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 správnych konaní č. 
321/SKO/2016, 350/SKO/2016 a 470/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

I. 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal 
1. dňa 5. 2. 2016 v čase o cca 20:38:59 hod. a 22:23:02 hod. pred a po programe Janko a Marienka: 

Lovci čarodejníc komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť ZINC EURO a.s., ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase 
o cca 20:38:59 hod. na konci a v čase o cca 22:23:02 hod. na začiatku a na konci zreteľne 
oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby, 

2. 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 naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných 
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 



3. 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 naplnil definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na konci zreteľne oddelený od iných 
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 

 
Hlasovanie: 

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

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

II. 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

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.; 

 
 



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

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

III. 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ 
1. dňa 1. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:00:45 hod. do cca 20:01:44 hod. v trvaní 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:15:42 hod. do cca 20:20:56 hod. v trvaní 5 minút a 14 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:21:06 hod. do 

20:23:36 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., v trvaní 2 minúty a 33 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:51:31 hod. do cca 20:57:15 hod. v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:57:19 hod. do 

cca 20:57:39 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 20 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 50 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 2 minúty a 50 sekúnd, 
 
2. dňa 2. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:01:43 hod. do cca 20:02:43 hod. v trvaní 1 minúta, 
– reklamný blok v čase od cca 20:17:21 hod. do cca 20:22:40 hod. v trvaní 5 minút a 19 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:22:51 hod. do 

20:25:07 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., v trvaní 2 minúty a 16 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:51:49 hod. do cca 20:57:28 hod. v trvaní 5 minút a 39 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:57:33 hod. do 

cca 20:57:53 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 20 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 34 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 2 minúty a 34 sekúnd, 
 
3. dňa 3. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:16:43 hod. do cca 20:22:58 hod. v trvaní 6 minút a 15 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:23:08 hod. do 

20:24:48 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., v trvaní 1 minúta a 40 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:52:52 hod. do cca 20:58:37 hod. v trvaní 5 minút a 45 sekúnd, 



– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:58:41 hod. do 
cca 20:59:10 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 9 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 2 minúty a 9 sekúnd, 
 
4. dňa 4. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:16:33 hod. do cca 20:22:12 hod. v trvaní 5 minút a 39 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:22:23 hod. do 

20:24:27 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., v trvaní 2 minúty a 4 sekundy, 

– reklamný blok v čase od cca 20:53:02 hod. do cca 20:59:21 hod. v trvaní 6 minút a 19 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:59:26 hod. do 

cca 20:59:54 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 28 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 30 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 2 minúty a 30 sekúnd, 
 
5. dňa 5. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:17:57 hod. do cca 20:22:36 hod. v trvaní 4 minúty a 39 
sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:22:46 hod. do 
20:25:33 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., v trvaní 2 minúty a 47 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Janko a Marienka: Lovci čarodejníc spoločnosť 
ZINC EURO a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 20:38:59 hod. do cca 20:39:09 hod. v trvaní 10 sekúnd 

– reklamný blok v čase od cca 20:52:34 hod. do cca 20:58:53 hod. v trvaní 6 minút a 19 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:58:58 hod. do 

cca 20:59:18 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 20 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 15 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 2 minúty a 15 sekúnd, 
 
6. dňa 5. 2. 2015 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:19:17 hod. do cca 21:25:41 hod. v trvaní 6 minút a 24 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:42:02 hod. do cca 21:47:35 hod. v trvaní 5 minút a 33 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 21:47:40 hod. do 

cca 21:48:00 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 20 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 17 sekúnd, 
 
7. dňa 5. 2. 2015 v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. odvysielal 

– komunikát označujúci za sponzora programu Janko a Marienka: Lovci čarodejníc spoločnosť 
ZINC EURO a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 22:23:02 hod. do cca 22:23:12 hod. v trvaní 10 sekúnd 

– reklamný blok v čase od cca 22:30:21 hod. do cca 22:36:45 hod. v trvaní 6 minút a 24 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:53:10 hod. do cca 22:58:44 hod. v trvaní 5 minút a 34 sekúnd, 



– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 22:58:49 hod. do 
cca 22:59:09 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 20 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 28 sekúnd, 
 
8. dňa 6. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:02:26 hod. do cca 20:03:26 hod. v trvaní 1 minúta, 
– reklamný blok v čase od cca 20:16:39 hod. do cca 20:21:58 hod. v trvaní 5 minút a 19 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:22:08 hod. do 

20:24:33 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., v trvaní 2 minúty a 25 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Chaos spoločnosť ZINC EURO a.s., ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:38:04 
hod. do cca 20:38:13 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:52:44 hod. do cca 20:58:23 hod. v trvaní 5 minút a 39 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:58:28 hod. do 

cca 20:58:46 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 18 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 50 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 2 minúty a 50 sekúnd, 
 
9. dňa 7. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:15:42 hod. do cca 20:21:51 hod. v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:22:01 hod. do 

20:26:02 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., v trvaní 4 minúty a 1 sekunda, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Hobit 2: Smaugova pustatina spoločnosť ZINC 
EURO a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase 
od cca 20:39:34 hod. do cca 20:39:43 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:53:29 hod. do cca 20:59:17 hod. v trvaní 5 minút a 48 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:59:22 hod. do 

cca 20:59:41 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 19 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 16 minút a 26 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 4 minúty a 26 sekúnd, 
 
10. dňa 8. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:15:44 hod. do cca 20:21:23 hod. v trvaní 5 minút a 39 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:21:34 hod. do 

cca 20:24:14 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 2 minúty a 40 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:53:00 hod. do cca 20:59:19 hod. v trvaní 6 minút a 19 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček televízie JOJ v čase od cca 20:59:23 hod. do 

cca 20:59:53 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 15 minút a 8 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 3 minúty a 8 sekúnd, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 



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

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

IV. 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
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 porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov 
označením na začiatku týchto programov, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 30 000,- €, slovom tridsaťtisíc 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  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-16/684: 
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: 27. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-16/685: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 10. 2016                             Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 562/SKL/2016 zo dňa 14.7.2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/113 
ÚK: Rádio WOW s.r.o. 
        Martin Jursa 
        Patrik Bujna 
        MM Investície s.r.o.     číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 16-16/21.626: 
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/113 v správnom konaní č. 
562/SKL/2016 zo dňa 14. 7. 2016 vedenom s účastníkmi konania: 
 
Rádio WOW s.r.o. 
A. Kmeťa 531 
Bánovce nad Bebravou 957 01 
 
Martin Jursa  
Lesná 662/11  
Partizánske 958 01  
 
Patrik Bujna  
Slobody 74/34  
Ludanice 956 11  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jursa&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bujna&MENO=Patrik&SID=0&T=f0&R=0


MM investície s.r.o. 
Západná 2473/6 
Trenčín 911 08 
 
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 33,36% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/113 
spoločnosti Rádio WOW s.r.o., A. Kmeťa 531, Bánovce nad Bebravou 957 01 zo spoločníkov – 
prevodcov Martina Jursu, Lesná 662/11, Partizánske 958 01 (prevedie 16,68 % podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach) a Patrika Bujnu, Slobody 74/34, Ludanice 956 11 
(prevedie 16,68 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach), na nadobúdateľa – spoločnosť 
MM investície s.r.o., Západná 2473/6, Trenčín 911 08, ktorý prevodom 33,36 % obchodného 
podielu z prevodcov na nadobúdateľa získa 33,36 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti Rádio WOW s.r.o., A. Kmeťa 531, Bánovce nad Bebravou 957 01. 
 
Úloha č. 16-16/686: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 27. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 648/SKL/2016 zo dňa 2.9. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.      číslo licencie: R/97, RD/15 
 
Uznesenie č. 16-16/22.627: 
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. 648/SKL/2016 zo dňa 2.9.2016, posúdila oznámenie  o zmene licencie č. 
R/97 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. a zmeny licencie č. RD/15 na 
rozhlasové digitálne vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. účastníka konania: 
 
Rádio Šport s.r.o. 
Skladná 38 
040 01 Košice 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a podielov programových typov vysielateľa  a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/97 v Čl. III., bod 1. a bod 2 takto: 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jursa&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bujna&MENO=Patrik&SID=0&T=f0&R=0


„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 2.9.2016 (č.p.d.3488/P/2016): 

   1.1 Spravodajstvo: 2,03% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 27,98% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 1,19 % 

 Ostatný program: 68,80 % 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

30,01 %.“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/15  v Čl. I., bod 5 - 6. takto: 
„5. . Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 2.9.2016 (č.p.d.3488/P/2016): 

   1.1 Spravodajstvo: 2,03% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 27,98% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 1,19 % 

 Ostatný program: 68,80 % 
 6. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

30,01 %.“ 
 
Úloha č. 16-16/687: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 648/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, Rádio Šport s.r.o., Košice 
T: 27. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 622/SKL/2016 zo dňa 19.8. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.     číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 16-16/23.628: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 622/SKL/2016  zo dňa  19.8.2016, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/86 účastníka konania: 
 



Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o  
Hviezdoslavovo námestie 1651/2 
026 01 Dolný Kubín 
 
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/86 nasledovne: 
 

 
Článok II sa mení a znie: 
 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10694/L, oddiel: 
Sro, zo dňa  26.8.2016, č. dožiadania: el- 59068/2016/L 

2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10694/L, oddiel: Sro, zo dňa  
26.8.2016, č. dožiadania: el-59068/2016/L“ 

 
Úloha č. 16-16/688: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 622/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 27. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 647/SKL/2016 zo dňa 31.8. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. T/165 na televízne vysielanie 
ÚK: MANIN PB s.r.o.      číslo licencie: T/165 
 
Uznesenie č. 16-16/24.629: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 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. 647/SKL/2016 zo dňa 31.8.2016, posúdila žiadosť o predĺženie platnosti 
licencie na televízne vysielanie č. T/165, doručenú Rade dňa 31.8.2016, vysielateľa:  
 
MANIN PB, s.r.o.    
Klincová 35 
821 08 Bratislava  
  
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
  

Rada podľa § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

predlžuje platnosť licencie č. T/165  na televízne vysielanie do 3.1.2029 



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

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/165/2004 zo dňa 9.11.2004 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov:  
 

„I.            
1. Názov programovej služby: iTV 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o dvanásť rokov a 

platnosť licencie končí dňom  3.1.2029 
3. Časový rozsah vysielania: 18 hod. denne  
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie  
6. Spôsob vysielania:  vysielanie prostredníctvom KDS 

 
 
 

II. 
Právne skutočnosti  spoločnosti:  
a)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 108091/B, 
zoznam výpisov č. dožiadania: el.-200211/2016/B zo dňa 22.08.2016. 

b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa : podľa Výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 108091/B, zoznam výpisov č. dožiadania: el.-
200211/2016/B zo dňa 22.08.2016. 
 

III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 31.8.2016 (č.p.d.3478/P/2016): 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 40% 
Programy - min. 60% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 51,15%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 48,85%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

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

záujme: 55%  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, mov qt, 
divx, avi, mp4) 



4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa  ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

6 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

7. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
nevzťahuje sa 

8. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby( stránkovanie teletextu): - 
 

IV. 
Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS na základe registrácie č. TKR/42 
prevádzkovanej spol. KATES, s.r.o., Bratislava. 

   
Úloha č. 16-16/689: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 647/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MANIN PB, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 27. 10. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 650/SKL/2016 zo dňa 12.9. 2016 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie     číslo licencie: TKR/235 
ÚK: Laštek s.r.o. 
 
Uznesenie č. 16-16/25.630: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
650/SKL/2016 zo dňa 12.9.2016, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/235 
účastníka konania: 

 
Laštek s.r.o. 
914  43 Omšenie č. 330 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
 

registráciu retransmisie č. TKR/235 ku dňu 31.12.2016 
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti Laštek s.r.o., z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 
retransmisie listom doručeným Rade dňa 12.9.2016 písomne  požiadal.  
 
 
 



Úloha č. 16-16/690: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/235 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 27. 10. 2016                                           Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 548/SKL/2016 zo dňa 11. 7. 2016 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie      
ÚK: Towercom, a.s.    číslo licencie: TKR/359 
 
Uznesenie č. 16-16/26.631: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
548/SKL/2016 zo dňa 11. 7. 2016 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/359 
účastníka konania:  
 
Towercom, a.s. 
Cesta na kamzík 14 
831 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/359 v časti 4. ponuka programových služieb nasledovne: 

 
Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:   
 „4. Ponuka programových služieb: 
základný súbor (DVB-S2): ČT 1, ČT 2 
základný súbor (DVB-T2): ČT 1, ČT 2 
rozšírený súbor (DVB-T2): Eurosport 1, Eurosport 2, Sport 2, Viasat Explore, Viasat Nature, 

Viasat History, Spice, Nickelodeon, Rik, JOJ Cinema, Film+, VH1 
  

Úloha č. 16-16/691: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v SK č. 548/SKL/2016 a zašle ho  
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 27. 10. 2016                     Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.halali.sk 
Poskytovateľ: Anima Production spol. s r. o.  
Stanovisko č. 638/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-16/27.632: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Anima Production spol. s r.o. doručené dňa 
29. 6. 2016 o prevádzkovaní služby halali prevádzkovanej na internetovej stránke www.halali.sk 
a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko spĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 



Úloha č. 16-16/692: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Anima Production spol. s r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 29. 6. 2016 a zaevidovaného pod. č. 2780/2016/P. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služieb Rio 1 - Rio 8 
Poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
Stanovisko č. 639/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-16/28.633: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Rozhlas a televízia Slovenska doručené dňa 
23. 6. 2016 o prevádzkovaní služieb Rio 1 až Rio 8 prevádzkovaných na internetových stránkach 
www.rtvs.sk/televizia/live-rio-1 až www.rtvs.sk/televizia/live-rio-8 a prijíma ho ako oznámenie podľa § 
63a zákona č. 308/2000 Z. z.. 
 
Úloha č. 16-16/693: 
Kancelária Rady upovedomí Rozhlas a televíziu Slovenska o vybavení jej oznámenia doručeného dňa  
23. 6. 2016 a zaevidovaného pod. č. 2711/2016/P. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Rádio Šírava 
Poskytovateľ: Šírava s.r.o. 
Stanovisko č. 640/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-16/29.634: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Šírava s.r.o. doručené dňa 11. 8. 2016 
o prevádzkovaní služby Rádio Šírava prevádzkovanej na internetovej stránke www.radiosirava.sk 
a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba 
vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je audiovizuálnou mediálnou službou na 
požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-16/694: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Šírava s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa  
11. 8. 2016 a zaevidovaného pod. č. 3312/2016/P. 
T: 7. 10. 2016                                Z: PgO 
 
 
 
 
 
             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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