
Zápisnica č. 17/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 11. 10. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 607/SL/2016 zo dňa 20.7.2016 
Sťažnosť smeruje proti: IN TV, s.r.o.      číslo licencie: T/181, TD/13 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 606/SL/2016 zo dňa 15.7.2016 
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.      číslo registrácie: TKR/353 
 
4/ / Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 570/SO/2016      
(na vysielanie reklamy na pivo Šariš zo dňa 15.7.2016)  
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s.r.o.       číslo licencie: TD/159 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 596/SO/2016     
(na vysielanie programu Deň, keď sa zastavila Zem zo dňa 7.8.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 630/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25.8.2016)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 590/SO/2016, 592/SO/2016, 593/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 11. a 22. 07.2016 a Správy zo dňa 23.07.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 589/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 09.07.2016) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 645/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 04.09.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 608/SO/2016     
(na vysielanie programu a upútavky Ja, Frankenstein zo dňa 13. 8. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
11/ SK č.: 517/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 318/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi/30.3.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ SK č.: 356/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 132/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/ 15.2.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
13/ SK č.: 552/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 346/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi / Boj o život po zrážke s kamiónom 
/Starší vodič zomrel v nemocnici/19.4.2016, 24.4.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ SK č.: 357/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 150/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/21.2.2016/Rádio Frontinus 
ÚK: FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115 
 
15/ SK č.: 360/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa č. 280/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Hlavné správy/Do NR SR by išlo 7 
strán/15.2.2016 a Do NR SR by išlo 8 strán/19.2.2016/TA3  
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
16/ SK č.: 352/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 113/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ctihodný občan/ 3.2.2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
17/ SK č.: 526/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 289/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Grzimek/10.4.2016 /Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 



18/ SK č.: 523/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 271/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tvoja tvár znie povedome/27. 3. 2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ SK č.: 525/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 258/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Črepiny* /27. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
20/ SK č.: 433/SKO/2016 zo dňa 24.5.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 178/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /3. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
21/ SK č.: 472/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 212/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /11. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
22/ SK č.: 524/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 247/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /2. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
             
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 643/SKL/2016 zo dňa 7.9.2016 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: EUROPA 2, a.s.      
 
24/ SK č.: 651/SKL/2016 zo dňa 12.9.2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      
 
25/ SK č.: 642/SKL/2016 zo dňa 31.8.2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Raj Production, s.r.o., Žilina       
 
26/ SK č.: 583/SKL/2016 zo dňa 2.8.2016      
Žiadosť o registráciu retransmisie 
AVIS s.r.o.       
 
 



27/ SK č.: 549/SKL/2016 zo dňa 7.7. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava    číslo licencie: T/232 
 
28/ SK č.: 666/SKL/2016 zo dňa 20.9.2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Elements Channel, s.r.o.      číslo licencie: TD/174 
 
29/ SK č.: 667/SKL/2016 zo dňa 20.9.2016      
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/323 
 
30/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služieb www.sport-stream.sk  
a www.sportstream.radiosport.sk 
Poskytovateľ: ČH HORNETS PRODUCTION s. r. o.  
Stanovisko č. 679/ITV/2016 
   
31/ Rôzne 
 
 

********************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 694 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-17/1.635: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 607/SL/2016 zo dňa 20.7.2016 
Sťažnosť smeruje proti: IN TV, s.r.o.      číslo licencie: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 16-17/2.636: 
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  

1. možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevysielania programovej služby IN TV počas 
kalendárneho roka nepretržite dlhšie ako 30 dní; 



2. možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z. 
v súvislosti s možným ukončením vysielania programovej služby IN TV terestriálnym 
vysielaním bez oznámenia Rade. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/695: 
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: 25. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/696: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 21. 10. 2016                                  Z: PLO 
  
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 606/SL/2016 zo dňa 15.7.2016 
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.      číslo registrácie: TKR/353 
 
Uznesenie č. 16-17/3.637: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti SWAN, a.s. vo veci 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programovej služby Jednotka spôsobom, na ktorý 
nemá súhlas pôvodného vysielateľa tejto programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/697: 
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: 25. 10. 2016                    Z: PLO 



Úloha č. 16-17/698: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 21. 10. 2016                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 570/SO/2016      
(na vysielanie reklamy na pivo Šariš zo dňa 15.7.2016)  
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s.r.o.       číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 16-17/4.638:  
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. 570/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Považie vysielateľa MEDIA COMPANY s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/699: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 596/SO/2016     
(na vysielanie programu Deň, keď sa zastavila Zem zo dňa 7.8.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-17/5.639: 
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. 596/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 



Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/700: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-17/5.640: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Deň, keď 
sa zastavila zem odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 7. 8. 2016 o cca 12:58:38 hod. 
v trvaní cca 136 minút a 44 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
päťkrát. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/701: 
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: 25. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/702: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 630/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25.8.2016)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-17/6.641: 
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. 630/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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/703: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 590/SO/2016, 592/SO/2016, 593/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 11. a 22. 07.2016 a Správy zo dňa 23.07.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-17/7.642: 
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. 590/SO/2016, 
592/SO/2016, 593/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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/704: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 589/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 09.07.2016) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 



Uznesenie č. 16-17/8.643: 
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. 589/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/705: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 645/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 04.09.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-17/9.644: 
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. 645/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/706: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                                Z: PgO 



K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 608/SO/2016     
(na vysielanie programu a upútavky Ja, Frankenstein zo dňa 13. 8. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-17/10.645: 
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. 608/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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/707: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 517/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 318/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi/30.3.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-17/11.646: 
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. 517/SKO/2016 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 30. 3. 2016 o cca 20:39 hod. program 
„V siedmom nebi“, v ktorom došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality 
v rámci vysielanej programovej služby, nakoľko v programe absentovali relevantné informácie a 
vyjadrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a Okresného súdu Komárno k závažným 



tvrdeniam, ktoré v rámci programu zazneli, pričom tieto účastník konania nesprostredkoval ani 
v relevantnej časovej súvislosti v rámci danej televíznej programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/708: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 11. 11. 2016                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/709: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 21. 10. 2016                                                               Z: PgO 

 
K bodu 12/ 
SK č.: 356/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 132/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/ 15.2.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
 
 



Uznesenie č. 16-17/12.647: 
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. 
356/SKO/2016 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby Rádio Slovensko odvysielal dňa 15. 2. 2016 v čase o cca 9:02 hod. 
program Správy obsahujúci príspevok informujúci o štrajku pedagógov, v ktorom boli prezentované 
nepresné informácie o zvyšovaní platov učiteľov, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť 
predmetného programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/710: 
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: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 



Úloha č. 16-17/711: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 552/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 346/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi / Boj o život po zrážke s kamiónom 
/Starší vodič zomrel v nemocnici/19.4.2016, 24.4.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-17/13.649: 
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. 552/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania MAC TV s.r.o., 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   proti 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/712: 
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: 21. 10. 2016                            Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/713: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 10. 2016                                  Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 357/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 150/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/21.2.2016/Rádio Frontinus 
ÚK: FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115 
 
 



Uznesenie č. 16-17/14.650: 
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. 
357/SKO/2016 FRONTINUS s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby Rádio Frontinus odvysielal dňa 21. 2. 2016 v čase o cca 9:30 hod. 
program Debata na telefón, v ktorom boli prezentované jednostranné vyjadrenia na adresu vtedajšej 
vlády Róberta Fica, resp. jeho osoby, pričom stanoviská dotknutej strany v príspevku sprostredkované 
neboli a moderátor programu tieto recipientom netlmočil, ani iným spôsobom nesprostredkoval, čím 
nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/714: 
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: 11. 11. 2016                    Z: PLO 



Úloha č. 16-17/715: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 10. 2016                               Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 360/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa č. 280/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Hlavné správy/Do NR SR by išlo 7 
strán/15.2.2016 a Do NR SR by išlo 8 strán/19.2.2016/TA3  
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-17/15.651: 
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. 360/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi C.E.N. s. r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/716: 
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: 21. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 352/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 113/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ctihodný občan/ 3.2.2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-17/16.652: 
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. 352/SKO/2016 



vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/717: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 21. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/718: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 526/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 289/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Grzimek/10.4.2016 /Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-17/17.653: 
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.  
526/SKO/2016 RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že neposkytol na zverejnenie v periodickej tlači informácie o vysielaní žiadnej formy multimodálneho 
prístupu, ktoré sa týkali vysielania programu Grzimek dňa 10. 4. 2016 o cca 20.27 hod. (1. časť) a 
21.54 hod. (2. časť) na televíznej programovej službe Jednotka, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/719: 
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: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/720: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 11. 2016                               Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 523/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 271/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tvoja tvár znie povedome/27. 3. 2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-17/18.654: 
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. 
523/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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 27. 3. 2016 v čase o cca 20:36 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA program Tvoja tvár znie povedome, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 2 písm. g) 
JSO „obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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“, 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/721: 
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: 11. 11. 2016                    Z: PLO 



Úloha č. 16-17/722: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 525/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 258/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Črepiny* /27. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-17/19.655: 
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.  
525/SKO/2016 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 27. 3. 2016 od cca 05:49:26 hod. do cca 6:19:42 hod. na programovej službe JOJ PLUS 
odvysielal program Črepiny* označený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých 
do 18 rokov, pričom jeho zaradením do vysielania v predmetnom čase nezabezpečil časové zaradenie 
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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/723: 
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: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/724: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 10. 2016               Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 433/SKO/2016 zo dňa 24.5.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 178/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /3. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-17/20.656: 
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. 
433/SKO/2016 MAC TV s.r.o.,  

 
porušil 

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

vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 

že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 3. 3. 2016 v čase o cca 00:33 hod. komunikát 
Eurominúty, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a v ktorom 
mali diváci podľa zadania v poradí druhej hry nájsť v tabuľke päť, neskôr tri slovenské mestá 
a v ktorom nebola ako správna uznaná odpoveď v poradí prvého diváka, ktorý bol počas trvania tejto 
hry prepojený do štúdia napriek tomu, že tento divák správne uviedol názvy troch slovenských miest, 
ktoré sa v súlade so zadaním nachádzali v tabuľke,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/725: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/726: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 472/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 212/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /11. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-17/21.657: 
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. 
472/SKO/2016 MAC TV s.r.o.,  

 



porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol 
vysielaný telenákup čestný, 

 
tým, 

 
že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 11. 3. 2016 v čase o cca 00:52 hod. komunikát 
Eurominúty, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a v ktorom 
mali diváci 

- podľa zadania v poradí prvej hry z písmen zobrazených na obrazovke vytvoriť názov zvieraťa, 
ktorý sa nachádzal aj v obálke a v ktorom bolo ako správna uznaná odpoveď uvedené slovo 
„vaza“, ktoré však v slovenskom jazyku neoznačuje žiadne zviera a teda zadanie hry, nebolo 
v súlade s riešením zverejneným účastníkom konania, pričom toto zadanie okrem toho nebolo 
úplné, keďže absentovala inštrukcia ohľadne možnosti opakovaného použitia písmen,  

- podľa zadania v poradí tretej hry mali diváci nájsť názvy štyroch miest, ktoré bolo možné 
vytvoriť preskupením písmen nachádzajúcich sa v štyroch riadkoch a v ktorom bola ako 
správna uznaná odpoveď v poradí prvého diváka ktorý bol počas trvania tejto hry prepojený 
do štúdia napriek tomu, že tento divák správne uviedol iba názvy dvoch zo štyroch 
slovenských miest, ktoré sa dali vytvoriť,  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/727: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/728: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 524/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 247/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /2. 3. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-17/22.658: 
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. 524/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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-17/729: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 21. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-17/730: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PgO 
 
 
 
 



NEVEREJNÉ  
 
K bodu 23/ 
SK č.: 643/SKL/2016 zo dňa 7.9.2016 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: EUROPA 2, a.s. 
 
Uznesenie č. 16-17/23.659: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 643/SKL/2016 začatom 
dňa 7.9.2016, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania:  
 
EUROPA 2, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

 Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  
 

spoločnosti EUROPA 2, a.s., Seberíniho 1 

821 03 Bratislava 

l i c e n c i u  č .  R D / 2 2  
 

na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

 „1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DAB 

      2.   Názov programovej služby: Europa 2 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. denne/7 dní v týždni 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č.  3542/2016/P zo dňa 7.9.2016):  
 

a) Spravodajstvo: 1,96 % 
b) Publicistika:  
1. Politická publicistika: 0 % 
2. Ostatná publicistika:  0 %              
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Detské programy: 0 %              
2. Náboženské programy: 0 %           
3. Literárno-dramatické programy: 0 %          
4. Zábavné  programy:  0 %              
5. Hudobné programy:  98,04 % 



d) Ostatný program 0 %           
 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 1,4 % 

 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby:  DVD formát mp3 
 

II. 
 
1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., zo 
dňa 7.9.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 1094/B.  

 
2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 7.9.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 1094/B.  
  

III. 
 

Doložka doplnkových obsahových služieb: - 
 

Doložka iného verejného prenosu: - 
 

Úloha č. 16-17/731: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 643/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi  konania, spol. EUROPA 2, a.s., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 651/SKL/2016 zo dňa 12.9.2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 16-17/24.660: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 651/SKL/2016 zo dňa 12.9.2016, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania:  
 
KABEL TELEKOM, s.r.o.  
Mateja Bela 2 
984 03 Lučenec 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  
 

spoločnosti  KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec 
 



l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 6  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: RÉGIÓ TV 
      3.   Jazyk vysielania: maďarský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 7 dní v kalendárnom týždni 
      5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3579/2016 zo dňa 12.9.2016,   dňa 28.9.2016 
a dňa 29.9.2016): 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
Programy –min. 80 % ( z toho preberaný program-0%) 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 17 % 
Publicistika:  

politická publicistika – 0 % 
ostatná publicistika – 83% 

Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: min. 20 %  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.: 0%  
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 25  zákona č. 
308/2000 Z. z.  0%  
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (§ 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 
 

II. 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 6656/S, 
oddiel: Sro, zo dňa 5.9.2016, číslo dožiadania: el-53358/2016/S 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 6656/S, oddiel: 
Sro, zo dňa 5.9.2016, číslo dožiadania: el-53358/2016/S 
 



III. 
Údaje o doložke: 
 Doložka iného verejného prenosu: 
1.  a) spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

(DVB-S) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
2.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-

C) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
3.    a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka:- 

 
Úloha č. 16-17/732: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 651/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o. s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 11. 11. 2016               T: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 642/SKL/2016 zo dňa 31.8.2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Raj Production, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 16-17/25.661: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 642/SKL/2016 začatom dňa 31.8. 
2016, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania:  
 
Raj Production, s.r.o. 
Vojtecha Tvrdého 793/21 
010 01 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  s p o l o č n o s t i  
 

Raj Production, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 7  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 



I. 
 
1. Druh licencie: regionálna 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: TV Raj 
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne 
5. Podiely programových typov v bežnom týždni, podľa navrhovanej programovej  
skladby doručenej  12.9. 2016 (p. č. 3582/2016): 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie –  16% 
Programy – 84%  (z toho preberaný program – 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 14,6% 
2. Publicistika: 

2.1 polit. publicistika - 0% 
2.2 ostatná publicistika – 72,9% 

3. Dokumentárne programy – 7,1% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy – 5,4% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0% 

 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 15,6% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby:  DVD  
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 50,8% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam:  vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti. (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 62061/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 25.8. 2016 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 62061/L, oddiel: Sro, zo dňa 25.8. 2016 
 

III. 



 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
-  
 
Zahraničná doložka 
- 
 
Doložky iného verejného prenosu: 
DVB-C, DVB-S, DVB-H, IPTV 
 
Úloha č. 16-17/733: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 642/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 583/SKL/2016 zo dňa 2.8.2016      
Žiadosť o registráciu retransmisie 
AVIS s.r.o. 
 
Uznesenie č. 16-17/26.662: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
583/SKL/2016, začatom dňa 2.8. 2016 podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosť o registráciu retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
AVIS s.r.o. 
Dolnohorská 539/37 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 583/SKL/2016  zo dňa 2.8.2016 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
z dôvodu,  že účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky 
svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  

  
Úloha č. 16-17/734: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 583/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T:11. 11. 2016                              Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 549/SKL/2016 zo dňa 7.7. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava    číslo licencie: T/232 
 
 



Uznesenie č. 16-17/27.663: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 549/SKL/2016 začatom dňa  
7. 7. 2016, podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila oznámenie o zmene licencie na 
televízne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 549/SKL/2016, pretože nie je orgánom príslušným na konanie a vec nemožno 
postúpiť príslušnému orgánu. 
 
Úloha č. 16-17/735: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 549/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava. 
T: 21. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 666/SKL/2016 zo dňa 20.9.2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Elements Channel, s.r.o.      číslo licencie: TD/174 
 
Uznesenie č. 16-17/28.664: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 666/SKL/2016 zo dňa 
20.9.2016, posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci   zmeny licencie č. TD/174 na televízne digitálne vysielanie účastníka konania: 
 
Elements Channel, s. r. o. 
Lazaretská 31 
811 09 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie:  
 

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

mení 
 



licenciu č. TD/174  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  I. bod 2 
a bod 5 nasledovne: 
1. Článok I. sa v bode 2., v časti   „Názov programovej služby mení a znie: 213“   
 
2. Článok I. bod 5 sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 3689/P/2016 zo dňa  20.9.2016: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 31,25% 
Programy - min. 68,75% (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 %  
Publicistika: 3,9 %  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika –  3,9 %  

Dokumentárne programy – 2,6 %  
Dramatické programy – 3,46 % 
Zábavné programy – 2,6 % 
Hudobné programy: - 3,46 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 83,98 %“ 

 
Úloha č. 16-17/736: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 666/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Elements Channel, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 11. 11. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 667/SKL/2016 zo dňa 20.9.2016      
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/323 
 
Uznesenie č. 16-17/29.665: 
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. 
/SKL/2016 zo dňa 20.9.2016, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/323, 
účastníka konania: 

 
Novo dubnická dražobná,  s.r.o.  
Mierové námestie 29/26  
Nová Dubnica 018 51  
 
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/323  
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti Novo dubnická dražobná,  s.r.o. , z dôvodu, že 
o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 20.9.2016 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 16-17/737: 
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/323 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 11. 11. 2016                                           Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služieb www.sport-stream.sk  
a www.sportstream.radiosport.sk 
Poskytovateľ: ČH HORNETS PRODUCTION s. r. o.  
Stanovisko č. 679/ITV/2016 
 
Uznesenie č. 16-17/30.666: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa ČH HORNETS PRODUCTION s. r. o. doručené 
dňa 15. 2. 2016 o prevádzkovaní služby www.sport-stream.sk, www.sportstream.radiosport.sk 
prevádzkovateľom ČH HORNETS PRODUCTION s.r.o. na internetovej stránke 
http://www.sportstream.radiosport.sk/  a neprijala ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 
Z. z. z dôvodu, že predmetná služba, vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je 
poskytovaná, nenapĺňa kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-17/738: 
Kancelária Rady upovedomí ČH HORNETS PRODUCTION s. r. o. o vybavení jeho oznámenia 
doručeného dňa 15. 2. 2016. zaevidovaného pod č. 747/2016.                                                     
T: 21. 10. 2016                                Z: PgO 
 
31/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie sa Rady s Rozhodnutím č. RL/22/2016 zo dňa  5. 9. 2016 

SK č.: 220/SKO/2016  zo dňa 8. 3. 2016 
program/deň: Televízne noviny/Vo vražde má prsty aj manželka/ 26.11.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     
Predkladá: PLO  
 
Uznesenie č. 16-17/31.667: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
 
2/ List Najvyššiemu súdu SR týkajúci sa úrovne spracovania jeho rozsudku vo veci 7Sžo/33/2015 
 
Uznesenie č. 16-17/31.668: 
Rada berie na vedomie predložené znenie listu. 
 
             PhDr. Marta Danielová 
                    podpredsedníčka 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 
   
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 

http://www.sport-stream.sk/
http://www.sportstream.radiosport.sk/
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