
Zápisnica č. 18/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 25. 10. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Marta Danielová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 388/SKL/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/86 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 581/SO/2016      
(na vysielanie reklamy ZEREX zo dňa 31. 7. 2016)  
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.        číslo licencie: R/113  
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 652/SO/2016      
(na vysielanie upút. na program Návštevníci zo dňa 10. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 29.8.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 665/SO/2016     
(na vysielanie programu Trabantom z Austrálie do Ázie zo dňa 14. 9. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 657/SO/2016     
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 13. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 664/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. a 10.9.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 644/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál zo dňa 6. 9. 2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 634/SO/2016    
(na vysielanie programu Rytmus – Sídliskový sen zo dňa 29. 8. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 602/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 4. 8. 2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 637/M/2016 
(monitorované dni: 5. a 6.9.2016) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: TD/112 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 683/M/2016 
(monitorované dni: 4. a 6. 9.2016) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.   číslo licencie: T/227 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 685/M/2016  
(monitorované dni: 7.9.2016 ) 
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov s.r.o              číslo licencie: TD/140 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 658/M/2016 
(monitorované dni: 27. 6. 2016) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi-Servis TV-Video    číslo licencie: TD/18 
 
16/ SK č.: 353/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 146/SO/2016, 114/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Noviny/Zase ona!/21.1.2016/23.1., 
24.1.2016/JOJ, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV   s.r.o.           číslo licencie: T/39/, TD/15, T/219, TD/16  
 
17/ SK č.: 469/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 287/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/16.3.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
18/ SK č.: 476/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 235/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS /Na Floride oslavoval Trump 
a Clintonová/16.3.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
 
 



19/ SK č.: 390/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 237/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/19.3.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
20/ SK č.: 558/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 369/SO/2016, 381/SO/2016, 392/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Akčná výhra/1. 5, 9. 5, 14. 5. 2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 
 
21/ SK č.: 473/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
                 559/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016            
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 200/SO/2016, 368/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Akčná výhra/14. 3. 2016/DAJTO 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Super výhra/1. 5. 2016/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47, TD/7 
 
22/ SK č.: 522/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 272/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Super  výhra/14. 3. 2016/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 623/SKL/2016 zo dňa 23. 8. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SURANY.NET s.r.o., Šurany 
 
24/ SK č.: 694/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: See & Go, s.r.o., Bratislava 
 
25/ SK č.: 611/SKL/2016 zo dňa 16.8. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio WOW, s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 
26/ SK č.: 615/SKL/2016 zo dňa 16.8.2016     
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media     číslo licencie: R/89 
 
27/ SK č.: 603/SKL/2016 zo dňa 11. 8. 2016 
Žiadosť  o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
28/ SK č.: 604/SKL/2016 zo dňa 11. 8. 2016 
Oznámenie  o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 



29/ SK č.: 686/SKL/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Žiadosť   o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.      číslo licencie: T/86 
 
30/ SK č.: 695/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
31/ SK č.: 714/SKL/2016 zo dňa 5. 10. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Elements Channel, s.r.o.      číslo licencie: TD/174 
 
32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.kosicednes.sk/tv/  
Poskytovateľ: CREATV spol. s r. o.  
Stanovisko č. 681/AMS/2016 
           
33/ Rôzne 
 
 

********************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 738 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-18/1.667: 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/ 
SK č.: 388/SKL/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/86 
 
Uznesenie č. 16-18/2.668: 
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. 388/SKL/2016 
vedené proti spoločnosti VTR – Komunikačné systémy, spol. 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  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. 16-18/739: 
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:  4. 11. 2016                                Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/740: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  4. 11. 2016                                Z: PLO 
  
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 581/SO/2016      
(na vysielanie reklamy ZEREX zo dňa 31. 7. 2016)  
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.        číslo licencie: R/113  
 
Uznesenie č. 16-18/3.669: 
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. 581/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby RADIO WOW vysielateľa Rádio WOW 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 zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/741: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                                Z: PgO 
 
 
 



K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 652/SO/2016      
(na vysielanie upút. na program Návštevníci zo dňa 10. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-18/4.670:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 10.9.2016 o cca 14:52 hod. upútavku na program 
Návštevníci, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/742: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 11. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 29.8.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-18/5.671: 
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. 635/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 proti 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Kmec   proti 
Kolenič  proti 
Pék  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/743: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 665/SO/2016     
(na vysielanie programu Trabantom z Austrálie do Ázie zo dňa 14. 9. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-18/6.672: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že dňa 14.9.2016 v čase o cca 19:44 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
Dvojka program Trabantom z Austrálie do Ázie, 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 za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/744: 
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: 8. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/745: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 11. 2016                          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 657/SO/2016     
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 13. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 16-18/7.673: 
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. 657/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 zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec   za 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/746: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-18/7.674: 
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 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 
13. 9. 2016 o cca 20:24:28 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov 
podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na 
začiatku a na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/747: 
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: 8. 11. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 664/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. a 10.9.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 



Uznesenie č. 16-18/8.675: 
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. 664/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 16-18/748: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 644/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál zo dňa 6. 9. 2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-18/9.676: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 6. 9. 2016 
v čase o cca 12:00 hod. odvysielal na programovej službe TA3 program Žurnál s príspevkom Obul sa 
do populistov, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského 
programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



Úloha č. 16-18/749: 
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: 8. 11. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/750: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 11. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 634/SO/2016    
(na vysielanie programu Rytmus – Sídliskový sen zo dňa 29. 8. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-18/10.677: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 29. 8. 2016 v čase o cca 
20:17 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Rytmus – Sídliskový sen, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu 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. 
 
Úloha č. 16-18/751: 
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: 8. 11. 2016                               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/752: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 11. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 602/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 4. 8. 2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
 



Uznesenie č. 16-18/11.678: 
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. 602/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Anténa Rock vysielateľa GES Slovakia, s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/753: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                                Z: PgO 

 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 637/M/2016 
(monitorované dni: 5. a 6.9.2016) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: TD/112 
 
Uznesenie č. 16-18/12.679: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 637/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice, vysielateľa Televízia Trenčianske 
Teplice, s.r.o., číslo licencie TD/112 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 5. a 6. 9. 2016 
nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
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. 16-18/754: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 



K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 683/M/2016 
(monitorované dni: 4. a 6. 9.2016) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.   číslo licencie: T/227 
 
Uznesenie č. 16-18/13.680: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 683/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000  
Z. z. vysielania programovej služby Bánovské televízne vysielanie vysielateľa Mestské kultúrne 
stredisko, spol. s.r.o., Bánovce nad Bebravou, číslo licencie T/227 skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 4. a 6. 9. 2016 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii. 
 
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. 16-18/755: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 685/M/2016  
(monitorované dni: 7.9.2016 ) 
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov s.r.o              číslo licencie: TD/140 
 
Uznesenie č. 16-18/14.681: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
začína správne konanie voči vysielateľovi Káblová televízia – Bánov s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Infokanál TV – video teletextové oznamy 
zo dňa 7. 9. 2016 v čase od 18:00 hod. do 22:00 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. 16-18/756: 
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: 8. 11. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 658/M/2016 
(monitorované dni: 27. 6. 2016) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi-Servis TV-Video    číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 16-18/15.682: 
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 Július Pereszlényi-
Servis TV-Video vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 27. 6. 2016 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. mohol vysielať televíznu 
programovú službu Televízia Centrum v rozpore s udelenou licenciou. 
 
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. 16-18/757: 
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: 8. 11. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 353/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 146/SO/2016, 114/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Noviny/Zase ona!/21.1.2016/23.1., 
24.1.2016/JOJ, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV   s.r.o.           číslo licencie: T/39/, TD/15, T/219, TD/16  
 
Uznesenie č. 16-18/16.683: 
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. 
353/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

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 21. 1. 2016 o cca 19:29:59 
hod. v trvaní cca 44 minút a 37 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
dvakrát, 

- program Zase ona! odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 24. 1. 2016 o cca 15:30 
hod. v trvaní cca 137 minút a 29 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy päťkrát a zároveň časový úsek od cca 16:30:54 hod. do 17:00:53 hod. tohto programu, 
ktorý zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, 
dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 16:35:33 hod. a o cca 16:59:39 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. 
 

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 7 000,- €, slovom sedemtisíc 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. 16-18/758: 
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: 25. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-18/16.684: 
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. 353/SKO/2016 
vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 
2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 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 za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/759: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 8. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/760: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 469/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 287/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/16.3.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-18/17.685: 
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. 469/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 na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko odvysielal dňa 16. 3. 2016 v čase o cca 9:00 
hod. program Správy s príspevkom informujúcim o nevýhodnej zmluve na vývoz odpadu mesta 
Liptovský Mikuláš, v ktorom boli prezentované jednostranné vyjadrenia Občianskeho združenia 
TATRY o výhradách k tejto zmluve, pričom stanovisko zástupcov mesta Liptovský Mikuláš nebolo 
v príspevku sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajského programu, 
 
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. 16-18/761: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 25. 11. 2016                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/762: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                                    Z: PgO 
 
 
 
 



K bodu 18/ 
SK č.: 476/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 235/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS /Na Floride oslavoval Trump 
a Clintonová/16.3.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-18/18.763: 
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. 476/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 dňa 16. 3. 2016 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka v rámci 
programu Správy RTVS príspevok na Floride oslavoval Trump a Clintonová, informujúci o výsledku 
primárnych volieb  kandidátov na  prezidenta, v ktorom boli prezentované negatívne vyjadrenia na 
adresu Donalda Trumpa a informácie o rozkole v republikánskej strane, pričom tieto neboli vyvážené 
vyjadreniami z iného názorového spektra, dotknutej strany ani informáciami o problémoch 
v demokratickej strane, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajského programu 

 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, 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  zdržal sa 
Alakša  zdržal sa 
Danielová za 



Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/764: 
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: 25. 11. 2016                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/765: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 11. 2016                                                        Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 390/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 237/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/19.3.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-18/19.687: 
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. 390/SKO/2016 
vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, 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  proti 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/766: 
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: 8. 11. 2016                    Z: PLO 
 
 



Úloha č. 16-18/767: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 558/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 369/SO/2016, 381/SO/2016, 392/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Akčná výhra/1. 5, 9. 5, 14. 5. 2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-18/20.688: 
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. 
558/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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 DAJTO odvysielal  
a) dňa 1. 5. 2016 v čase o cca 10:00 hod. komunikát Akčná výhra, ktorý naplnil definíciu 

telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a v ktorom mali diváci podľa zadania 
na televíznej obrazovke spočítať všetky čísla a číslice na obrázku a 

b) dňa 14. 5. 2016 v čase o cca 10:00 hod. komunikát Akčná výhra, ktorý naplnil definíciu 
telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a v ktorom mali diváci podľa zadania 
na televíznej obrazovke spočítať všetky čísla a číslice na obrázku, 

ktoré neobsahovali jednoznačné, presné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných 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. 
 

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 8 000,- €, slovom osemtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 



V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***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. 16-18/768: 
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: 25. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/769: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-18/20.689: 
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. 558/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 9. 5. 2016 v čase o cca 10:01 hod., 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 za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-18/770: 
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: 4. 11. 2016                    Z: PLO 



Úloha č. 16-18/771: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 473/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
           559/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016            
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 200/SO/2016, 368/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Akčná výhra/14. 3. 2016/DAJTO 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Super výhra/1. 5. 2016/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47, TD/7 
 
Uznesenie č. 16-18/21.657: 
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 správnych konaní č. 
473/SKO/2016 a 559/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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, 
 

a) že na programovej službe DAJTO odvysielal dňa 14. 3. 2016 v čase o cca 10:00:02 hod. 
komunikát Akčná výhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. a v ktorom podľa zadania v poradí siedmej hry mali diváci nájsť dva rozdiely,  
ktoré sa nachádzali na dvoch takmer identických fotografiách zobrazených vedľa seba a v 
ktorom bola ako správna uznaná odpoveď v poradí siedmeho diváka ktorý bol prepojený do 
štúdia napriek tomu, že tento divák správne uviedol iba jeden rozdiel z dvoch a 

b) že na programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 1. 5. 2016 v čase o cca 09:10:05 hod. 
komunikát Super výhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. a v ktorom podľa zadania v poradí štvrtej hry mali diváci nájsť jeden rozdiel, 
ktorý sa nachádzal na jednej z troch takmer identických fotografií zobrazených vedľa seba a v 
ktorom bola ako správna uznaná odpoveď diváčky ktorá bola počas trvania tejto hry prepojená 
do štúdia napriek tomu, že táto diváčka uviedla nesprávnu odpoveď, 

 
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 8 000,- €, slovom osemtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***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. 16-18/772: 
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: 25. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-18/773: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 522/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 272/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Super  výhra/14. 3. 2016/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-18/22.690: 
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. 522/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania, 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  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. 16-18/774: 
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: 4. 11. 2016                    Z: PLO 

 
Úloha č. 16-18/775: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2016                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 623/SKL/2016 zo dňa 23. 8. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SURANY.NET s.r.o., Šurany 
 
Uznesenie č. 16-18/23.691: 
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. 623/SKL/2016  zo dňa 23.8.2016, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
SURANY.NET s.r.o.    
Poznanova 24 
942 01 Šurany  
 
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 SURANY.NET s.r.o.  Poznanova 24, Šurany       

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 9  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 



I. 
 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: TV ŠURANY 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 3886/2016/P zo dňa 3.10.2016) 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20% 
Programy - min. 80% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo -100%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 0%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 100%    

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, mov qt, 
divx, avi, mp4) 

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

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 § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

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

 
II. 

 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 22460/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 22.8.2016, číslo dožiadania: el-59224/2016/N 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 22460/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 22.8.2016, číslo dožiadania: el-59224/2016/N 

 
III. 



Doložka iného verejného prenosu:  
DVB-C, IPTV, DVB-S 
 
Úloha č. 16-18/776: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 623/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti SURANY.NET s.r.o.   a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 694/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: See & Go, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-18/24.692: 
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. 694/SKL/2016 zo dňa 30.9.2016, 
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:  
 
See & Go, s.r.o.  
Námestie Slobody 28 
811 06 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  See & Go, s.r.o.  
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 8  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

2. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: DOK TV 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 12 hodín denne  
      5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3868/2016 zo dňa 30.9.2016: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
Programy –min. 80 % ( z toho preberaný program-0%) 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  



politická publicistika – 0 % 
ostatná publicistika – 0% 

Dokumentárne programy – 100 % 
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: 15 %  
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. : min. 51% 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia §§ 23- 25  zákona č. 
308/2000 Z. z.: min. 51%  
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 Bratislava I, vložka číslo: 69203/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 21.9.2016, číslo dožiadania: el-207676/2016/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 69203/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 21.9.2016, číslo dožiadania: el-207676/2016/B 
 

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

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

2.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
Úloha č. 16-18/777: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 694/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 611/SKL/2016 zo dňa 16. 8. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio WOW, s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 



Uznesenie č. 16-18/25.693: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 611/SKL/2016 zo dňa 16. 8. 2016, 
posúdila oznámenie o zmenu údajov v licencii č. R/113 na rozhlasové vysielanie účastníka konania 
 
Rádio WOW, s.r.o. 
Andreja Kmeťa 531 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
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 podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/113 zo dňa 10. 5. 2011 v znení neskorších zmien a doplnkov 
nasledovne: 
 
Dopĺňa sa Článok I bod 7., ktorý znie: 
„Programová sieť Rádio WOW – Go Deejay“  
 
Článok III bod 1. znie: 
 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 3360/2016 zo dňa 16. 8. 2016 a doplnené dňa 4. 10. 2016 pod  
č. 3912/2016 a dňa 14. 10. 2016 podaním č. 4073/2016): 
a) Spravodajstvo – 7,45 % 
b) Publicistika: 
1. polit. 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 – 17,85 % 
d) Ostatný program – 74,70 %“ 
 
Článok III bod 2. znie: 
„Údaje o častiach programovej služby, preberaných od iných vysielateľov: 26,19 % “ 
 
Článok III bod 3. znie: 
„Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 7,45 %“ 
 
Úloha č. 16-18/778: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 611/SKL/2016 zo dňa 16. 8. 2016 písomné znenie 
rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 25. 11. 2016            Z: PLO 



K bodu 26/ 
SK č.: 615/SKL/2016 zo dňa 16.8.2016     
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media     číslo licencie: R/89 
 
Uznesenie č. 16-18/26.694: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 615/SKL/2016 zo dňa 16. 8. 2016, 
posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/89 na rozhlasové 
vysielanie účastníka: 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva 
toto  

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

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

m e n í  
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/89 zo dňa 26.10.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov 
nasledovne: 
 
Článok I bod 1 znie: 
 
„Názov programovej služby: Rádio GO DeeJay“ 
 
Článok I bod 3 znie: 
 
„Časový rozsah vysielania: Pondelok až nedeľa 24 hodín denne“ 
 
Dopĺňa sa Článok I bod 6., ktorý znie: 
 
„Programová sieť Rádio WOW – Go Deejay“  
 
Článok III znie: 
 
„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni, podľa navrhovanej programovej  
skladby z 14.10.2016 (podanie č. 4071/2016/D): 

a) Spravodajstvo -     7,45% 
b) Publicistika:  

1. politická -    0% 
2. ostatná -    0% 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy -    0 % 
2. náboženské prog. -    0 %       
3. literárno-dramatické programy -  0 % 
4. zábavné programy -    0 %       
5. hudobné programy -    17,85 % 



   d) Ostatný program -     74,70% 
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 7,45 %        
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 73,81 % 
(RADIO WOW)“ 
 
Článok IV bod 3 znie: 
 
„Špecifikácia RDS: 
Programová identifikácia PI     áno 
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF    áno 
Typ programu PTY     áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 
Informácie pre prevádzkovateľov vysielacej siete nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   nie 
Prepínač hudba/reč M/S    nie 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS    =DEEJAY= 
Číslo programu PIN     áno (5565) 
  
Úloha č. 16-18/779: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 615/SKL/2016 zo dňa 16. 8. 2016 písomné znenie 
rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 25. 11. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 603/SKL/2016 zo dňa 11. 8. 2016 
Žiadosť  o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-18/27.695: 
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. 603/SKL/2016 začatom 
dňa 11.8.2016, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 



 licenciu č. TD/47 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby DAJTO takto: 
 

Čl. I bod 5 sa mení a znie: 
 
 
    „5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3316/2016 zo dňa 11.8.2016 doplnené podaním č. 
3866/2016 zo dňa 30.9.2016 a č. 3972/2016 zo dňa 7.10.2016) 

1. Programová služba (100%)   
Doplnkové vysielanie: 28 % 
Programy: 72 %   
2. Programy (100%) 
Spravodajstvo: 0 %    
Publicistika: a)   politická – 0 % 
b)   ostatná –  1 % 
Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 93 % 
Zábavné programy: 5 % 
Hudobné programy: 0 % 
Vzdelávacie programy: 0 % 
Náboženské programy:  0 % 
Detské programy: 0 % 
Šport: 1 %“ 
 
Úloha č. 16-18/780: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 603/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava – Záhorská Bystrica spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 604/SKL/2016 zo dňa 11. 8. 2016 
Oznámenie  o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-18/28.696: 
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. 604/SKL/2016 zo dňa 11.8.2016 posúdila 
oznámenie o zmene licencií č. T/41 a TD/17 účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
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: 

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

 
mení 

 



licenciu č. T/41 na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA takto : 
 
Čl. III. bod 1. sa mení a znie: 
„1.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3316/2016 zo dňa 11.8.2016 doplnené podaním č. 3866/2016 
zo dňa 30.9.2016 a č. 3972/2016 zo dňa 7.10.2016)  
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie –25 % 
Programy –75% (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 12 % 
Publicistika: 
        1) polit. publicistika – 0 % 
        2) ostatná publicistika – 7 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 60% 
Zábavné programy – 21% 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/17 na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA takto: 
 
Čl. I bod 5 sa mení a znie: 
„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3316/2016 zo dňa 11.8.2016 doplnené podaním č. 3866/2016 
zo dňa 30.9.2016 a č. 3972/2016 zo dňa 7.10.2016)  
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie –25 % 
Programy –75% (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 12 % 
Publicistika: 
        1) polit. publicistika – 0 % 
        2) ostatná publicistika – 7 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 60% 
Zábavné programy – 21% 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 16-18/781: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2016                    Z: PLO 



K bodu 29/ 
SK č.: 686/SKL/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Žiadosť   o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.      číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 16-18/29.697: 
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. 686/SKL/2016  zo dňa  27.9.2016, posúdila 
žiadosť o zmenu 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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. T/86 na televízne vysielanie  v Článku III. nasledovne:  
1.Článok III., sa mení a znie:  

„III. 
 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 27.9.2016 (č.p.d.3774) a  dňa 12.10.2016 ( č.p.d. 4038): 
a) Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 50 % 
2. Programy: 50 %  

b)  Programy (100%)  
Spravodajstvo – 50% 
Publicistika: 50 
1) polit. publicistika – 10%  
2) ostatná publicistika – 40%  
Dokumentárne programy – 0%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  0%  
Vzdelávacie programy –0%  
Náboženské programy –0%  
Detské programy –0%  
Šport – 0 %“ 
 
Úloha č. 16-18/782: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 686/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2016                    Z: PLO 
 
 
 



K bodu 30/ 
SK č.: 695/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-18/30.698: 
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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 695/SKL/2016  z 30. 9. 2016, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/39  na vysielanie televíznej programovej služby JOJ nasledovne: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 3869/P/2016 zo dňa 30.9.2016: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 30 %  
Programy –                     min. 70 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  17,5 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 9,6 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy –  43,2 %  
Zábavné programy –  29,7 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  
Šport – 0,0 %“ 

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/15  na vysielanie televíznej programovej služby JOJ nasledovne: 
 
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  



podľa podania účastníka konania č. 3869/P/2016 zo dňa 30.9.2016: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 30 %  
Programy –                     min. 70 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  17,5 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 9,6 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy –  43,2 %  
Zábavné programy –  29,7 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  
Šport – 0,0 %“ 

 
Úloha č. 16-18/783: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 695/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, MAC TV s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 714/SKL/2016 zo dňa 5. 10. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Elements Channel, s.r.o.      číslo licencie: TD/174 
 
Uznesenie č. 16-18/31.699: 
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. 714/SKL/2016 zo dňa 
5.10.2016, 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 doložky iného verejného prenosu 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  III. 
nasledovne: 
Článok III. sa mení a znie:  

„III. 
Údaje o doložke: 
 Doložka iného verejného prenosu: 



1.  Spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-
S/S2) 

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

3.  Spôsob verejného prenosu: prenos v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-H a 
jeho varianty) 

4.  Spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami ( vrátane MMDS/MVDS)  v príslušnom 
štandarde analógového a digitálneho televízneho  príjmu  

5.  Spôsob prenosu: prostredníctvom IPTV   v príslušnom štandarde digitálneho televízneho   príjmu  
6.  Spôsob verejného prenosu prostredníctvom : OTT ( distribúcia cez verejný internet a mobilné 

zariadenia ) v príslušnom štandarde digitálneho  televízneho príjmu  
 

Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: -„ 

 
Úloha č. 16-18/784: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 714/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Elements Channel, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 25. 11. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.kosicednes.sk/tv/  
Poskytovateľ: CREATV spol. s r. o.  
Stanovisko č. 681/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-18/32.700: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa CREATV, spol. s r.o. doručené dňa 16. 6. 2016 
a doplnené dňa 20. 7. 2016 o prevádzkovaní služby KOŠICE:DNES prevádzkovanej na internetovej 
stránke www.kosicednes.sk/tv a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., 
nakoľko spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 16-18/785: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť CREATV, spol. s r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 16. 6. 2016 a zaevidovaného pod. č. 2651/2016/P a doplneného dňa 20. 7. 2016 listom 
zaevidovaným pod č. 3050/2016/P. 
T: 4. 11. 2016                                Z: PgO 
 
33/ Rôzne 
 
1/ Návrh rozpočtu Rady na rok 2017   

Uznesenie č. 16-18/33.701: 
Rada schvaľuje predložený návrh rozpočtu. 
 
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. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov Rady k 30. 9. 2016 
 
Uznesenie č. 16-18/33.702: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu 
 
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. 
 
 
 
                 prof. Miloš Mistrík 
                        predseda 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 
      
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Marta Danielová 
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