
Zápisnica č. 22/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 20. 12. 2016 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. art. Ingrid Fašiangová  
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 768/SKI/2016 zo dňa 31. 10. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/2 
 
3/ SK č.: 815/SKI/2016 zo dňa 18. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Radio ON s.r.o.        číslo licencie: R/99 
 
4/ SK č.: 826/SKI/2016 zo dňa 24. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
5/ SK č.: 827/SKI/2016 zo dňa 25. 10. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: JOLIN,  s.r.o.        číslo licencie: R/124 
 
6/ SK č.: 829/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL,  s.r.o.      číslo licencie: R/117 
 
7/ SK č.: 836/SKI/2016 zo dňa 30. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
 
8/ SK č.: 837/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3 
 
9/ SK č.: 838/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/5 
 
10/ SK č.: 839/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/13 
 
11/ SK č.: 864/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
 



12/ SK č.: 865/SKI/2016 zo dňa 8. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
13/ SK č.: 866/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
 
14/ SK č.: 873/SKI/2016 zo dňa 9. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.        číslo licencie: R/90 
 
15/ SK č.: 551/SKL/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.Z.) 
ÚK : UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie : TKR/254 
 
16/ / Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 729/SO/2016      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 10. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 758/SO/2016      
(na vysielanie programu Skyfall zo dňa 22. 10. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 785/SO/2016     
(na vysielanie programu Hry o život zo dňa 30.10.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 720/SO/2016 a 730/SO/2016    
(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 7.10.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 764/SO/2016      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 25.10.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 719/SO/2016    
(na vysielanie programu Prvotný strach zo dňa 5. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 725/SO/2016      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 10. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 
 
 
 



23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 722/SO/2016      
(na vysielanie programu Zázrak zo dňa 8.10.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 704/SO/2016      
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 2. 10. 2016)  
Vysielateľ: FRONTINUS, s.r.o.      číslo licencie: R/115 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 727/M/2016  
(monitorované dni: 21. 9. 2016) 
Vysielateľ: NTVS, s.r.o.                  číslo licencie: T/174 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 813/M/2016 
(monitorované dni: 4. 10. a 5. 10. 2016) 
Vysielateľ: seven media, s.r.o.      číslo licencie: TD/52 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 823/M/2016  
(monitorované dni: 27. 9. 2016) 
Vysielateľ: Slov Media Group s. r. o.                 číslo licencie: TD/160 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 825/M/2016 
(monitorované dni: 26. 10. 2016) 
Vysielateľ: KROM – SAT TV, s.r.o.     číslo licencie: T/206 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 833/M/2016  
(monitorované dni: 24.10.2016) 
Vysielateľ: Arena TV, s.r.o      číslo licencie: TD/155  
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 834/M/2016  
(monitorované dni: 24.10.2016) 
Vysielateľ: Arena TV, s.r.o      číslo licencie: TD/154  
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 828/M/2016 
(monitorované dni: 29. 9. 2016) 
Vysielateľ: Kalná KTR, s.r.o.      číslo licencie: T/239 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 812/M/2016 
(monitorované dni: 30. 9. 2016) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.    číslo licencie: T/78; TD/92 
 
33/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 840/M/2016 
(monitorované dni: 27. 9. 2016) 
Vysielateľ: ANTIK Telecom s.r.o.     číslo licencie: TD/66 
 



34/ SK č.: 561/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 374/SO/2016, 375/SO/2016, 376/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Bean: Najväčšia filmová katastrofa/ 
Návštevníci/Návštevníci 2/25.3.2016, 27.3.2016, 17.4.2016, 18.4.2016, 24.4.2016, 25.4.2016/TV 
MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/41, TD/17, TD/47 
 
35/ SK č.: 521/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 297/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne správy/Prihlásil sa na 
polícii/15.4.2016/IN TV 
ÚK: IN TV,  s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
36/ SK č.: 708/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Rádio Regina 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/2 
 
37/ SK č.: 709/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Rádio Piešťany 
ÚK: WINTER média, a.s.       číslo licencie: R/108 
 
38/ SK č.: 710/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/RADIO PLUS 
ÚK: JOLIN,  s.r.o.        číslo licencie: R/124 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
39/ SK č.: 805/SKL/2016 zo dňa 14. 11. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: Life TV s.r.o.        číslo licencie: TD/165 
 
40/ Rôzne 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 899 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-22/1.802: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 768/SKI/2016 zo dňa 31. 10. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/2 
 
Uznesenie č. 16-22/2.803: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 31. 10. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 768/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, Rozhlas a televízia Slovenska 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/900: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
  
K bodu 3/ 
SK č.: 815/SKI/2016 zo dňa 18. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Radio ON s.r.o.        číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 16-22/3.804: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
815/SKI/2016, Radio ON s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe ALIGATOR – 
CLASSIC ROCK RADIO 
 



nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/901: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 

 
Uznesenie č. 16-22/3.805: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 18. 11. 2016 
posudzovanú v rámci správneho konania č. 815/SKI/2016 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa 
§ 28b ods. 1 vedeného s účastníkom konania, Radio ON s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/902: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
 
 
 



K bodu 4/ 
SK č.: 826/SKI/2016 zo dňa 24. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 

 
Uznesenie č. 16-22/4.806:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
826/SKI/2016, GES Slovakia, s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Anténa Rock 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/903: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2017                 Z: PLO 

 
Uznesenie č. 16-22/4.807:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 24. 11. 2016 
posudzovanú v rámci správneho konania č. 826/SKI/2016 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa 
§ 28b ods. 1 vedeného s účastníkom konania, GES Slovakia, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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



Rothmayerová  neprítomná 
Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/904: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 827/SKI/2016 zo dňa 25. 10. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: JOLIN,  s.r.o.        číslo licencie: R/124 
 
Uznesenie č. 16-22/5.808: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 25. 10. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 827/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, JOLIN, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/905: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 829/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL,  s.r.o.      číslo licencie: R/117 
 
Uznesenie č. 16-22/6.809: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
829/SKI/2016, CORPORATE LEGAL, s. r. o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 
Vlna 

 
nevzťahuje 



povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/906: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2017                 Z: PLO 

 
Uznesenie č. 16-22/6.810: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 28. 11. 2016 
posudzovanú v rámci správneho konania č. 829/SKI/2016 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa 
§ 28b ods. 1 vedeného s účastníkom konania, CORPORATE LEGAL, s. r. o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/907: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
 
 
 



K bodu 7/ 
SK č.: 836/SKI/2016 zo dňa 30. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
 
Uznesenie č. 16-22/7.811: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 30. 11. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 836/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, RADIO, a.s. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/908: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 837/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3 
 
Uznesenie č. 16-22/8.812: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
837/SKI/2016, Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 
Devín 

 
nevzťahuje 

 
- povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 

programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní 
rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, 
nakoľko je to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/909: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO   
 
K bodu 9/ 
SK č.: 838/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/5 
 
Uznesenie č. 16-22/9.813: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
838/SKI/2016, Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 
Patria 

 
nevzťahuje 

 
- povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 

programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní 
rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, 
nakoľko je to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 



Úloha č. 16-22/910: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 839/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/13 
 
Uznesenie č. 16-22/10.814: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
839/SKI/2016, Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Slovenský 
rozhlas 7, Rádio Pyramída 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/911: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 864/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 16-22/11.815: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
864/SKI/2016, Best FM Media spol. s r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Best 
FM 



nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/912: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2017                 Z: PLO 

 
Uznesenie č. 16-22/11.816: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 7. 12. 2016 posudzovanú 
v rámci správneho konania č. 864/SKI/2016 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 
vedeného s účastníkom konania, Best FM Media spol. s r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/913: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
 
 
 



K bodu 12/ 
SK č.: 865/SKI/2016 zo dňa 8. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 16-22/12.817: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
865/SKI/2016, C.S.M. group s. r. o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rocková republika 
 

nevzťahuje 
 

povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/914: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2017                 Z: PLO 

 
Uznesenie č. 16-22/12.818: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 8. 12. 2016 posudzovanú 
v rámci správneho konania č. 865/SKI/2016 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 
vedeného s účastníkom konania, C.S.M. group s. r. o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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



Rothmayerová  neprítomná 
Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/915: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 866/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
   
Uznesenie č. 16-22/13.819: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 7. 12. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 866/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, D.EXPRES, k.s. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/916: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 873/SKI/2016 zo dňa 9. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.        číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 16-22/14.820: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 sa na účastníka konania č. 
873/SKI/2016, T.W.Rádio s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 7 

 
nevzťahuje 

 



povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. do 31. 12. 2017, nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/917: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 551/SKL/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie : TKR/254 
 
Uznesenie č. 16-22/15.821: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
551/SKL/2016 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že poskytoval dňa 29. 6. 2016 retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, ČT :D/ČT art, 
Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema bez súhlasov ich 
pôvodných vysielateľov, 
 
Hlasovanie: 

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



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

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) 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.“. 
 
Podľa § 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: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/918: 
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: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-22/919: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.  
T: 30. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 729/SO/2016      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 10. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-22/16.822: 
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. 729/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: 

Danielová proti 
Kmec   za 
Alakša  proti 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/920: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 758/SO/2016      
(na vysielanie programu Skyfall zo dňa 22. 10. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-22/17.823: 
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. 758/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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/921: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 785/SO/2016     
(na vysielanie programu Hry o život zo dňa 30.10.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-22/18.824: 
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. 785/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: 
Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/922: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 720/SO/2016 a 730/SO/2016    
(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 7.10.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-22/19.825: 
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. 720/SO/2016 
a 730/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/923: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-22/19.826: 
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 § 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 Jednotka dňa 7. 10. 2016 o cca 20:26 hod. odvysielal program Milujem 



Slovensko, 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: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/924: 
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: 3. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 764/SO/2016      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 25.10.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-22/20.827: 
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. 764/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: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/925: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
 
 



K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 719/SO/2016    
(na vysielanie programu Prvotný strach zo dňa 5. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-22/21.828: 
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 § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5. 10. 2016 v čase o cca 20:28 hod. v rámci programovej 
služby Jednotka odvysielal program Prvotný strach, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/926: 
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: 3. 1. 2017 Z: PLO 
 
Úloha č. 16-22/927: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 12. 2016 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-22/21.829: 
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. 719/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. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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



Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/928: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 725/SO/2016      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 10. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 16-22/22.830: 
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. 725/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: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/929: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 722/SO/2016      
(na vysielanie programu Zázrak zo dňa 8. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-22/23.831: 
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 8. 10. 2016 v čase o cca 20:15 hod. odvysielal na programovej službe 
Dvojka program Zázrak, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo 
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/930: 
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: 3. 1. 2017                            Z: PLO 
 
Úloha č. 16-22/931: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-22/23.832: 
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. 722/SO/2016 smerujúcu  
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 20 ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/932: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 30. 12. 2016                               Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 704/SO/2016      
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 2. 10. 2016)  
Vysielateľ: FRONTINUS, s.r.o.      číslo licencie: R/115 
 
 
 



Uznesenie č. 16-22/24.833: 
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 FRONTINUS s.r.o. 
vo veci možného porušenia 

1. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2016  o cca 9:34 
hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus program Debata na 
telefón, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 
politickopublicistických programov,  

2. § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2016 o cca 9:34 
hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus program Debata na 
telefón, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou 
podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva, príslušnosti 
k národnosti alebo k etnickej skupine. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/933: 
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: 3. 1. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-22/934: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 727/M/2016  
(monitorované dni: 21. 9. 2016) 
Vysielateľ: NTVS, s.r.o.                  číslo licencie: T/174 
 
Uznesenie č. 16-22/25.834: 
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 NTVS, s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe TV POHODA odvysielal dňa 21. 9. 2016 v čase o cca 13:48:36 hod., v čase o cca 
16:47:03 hod., v čase o cca 18:49:54 hod., v čase o cca 20:48:28 hod. a v čase o cca 22:48:28 hod.  
komunikát TFA (Káblová televízia Nové Mesto nad Váhom), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných 
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby. 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/935: 
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: 3. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 813/M/2016 
(monitorované dni: 4. 10. a 5. 10. 2016) 
Vysielateľ: seven media, s.r.o.      číslo licencie: TD/52 
 
Uznesenie č. 16-22/26.835: 
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 seven media, s.r.o. vo 
veci možného porušenia 

1. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2016 v čase od 
9:00 hod. do 12:00 hod. a dňa 5. 10. 2016 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. mohol vysielať 
televíznu programovú službu TV 7 v rozpore s udelenou licenciou, 

2. § 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 na programovej službe TV 7 
- dňa 4. 10. 2016 o cca 9:46:28 hod. a o cca 10:55:14 hod. a dňa 5. 10. 2016 o cca 16:46:28 

hod. a o cca 17:55:14 hod. odvysielal program Rozprávka – Bez kožušteka, v ktorom došlo 
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 4. 10. 2016 o cca 9:50:35 hod. a o cca 10:59:22 hod. a dňa 5. 10. 2016 o cca 16:50:35 
hod. a o cca 17:59:22 hod. odvysielal program Pome do kina, v ktorom došlo 
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

pričom v týchto programov mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť 
o existencii umiestňovania produktov označením na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 16-22/936: 
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: 3. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 823/M/2016  
(monitorované dni: 27. 9. 2016) 
Vysielateľ: Slov Media Group s. r. o.                 číslo licencie: TD/160 
 
Uznesenie č. 16-22/27.836: 
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 po prerokovaní správy č. 823/M/2016 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Slov Media Group s. r. o., číslo 
licencie TD/160 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 27. 9. 2016 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/937: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 825/M/2016 
(monitorované dni: 26. 10. 2016) 
Vysielateľ: KROM – SAT, s.r.o.     číslo licencie: T/206 
 
Uznesenie č. 16-22/28.837: 
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 po prerokovaní správy č. 825/M/2016 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa KROM-SAT, s.r.o., číslo licencie 
T/206 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 26. 10. 2016 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/938: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 833/M/2016  
(monitorované dni: 24.10.2016) 
Vysielateľ: Arena TV, s.r.o      číslo licencie: TD/155  
 
Uznesenie je v bode č. 30. 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 834/M/2016  
(monitorované dni: 24.10.2016) 
Vysielateľ: Arena TV, s.r.o      číslo licencie: TD/154  
 
Uznesenie č. 16-22/30.838: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Arena TV, 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že   

a) dňa 24. 10. 2016 v čase od 02:00 hod. do 07:00 hod. mohol vysielať programovú službu 
Arena Sport 1 v rozpore s udelenou licenciou a  

b) dňa 24. 10. 2016 v čase od 02:00 hod. do 07:00 hod. mohol vysielať programovú službu 
Arena Sport 2 v rozpore s udelenou licenciou.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/939: 
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: 3. 1. 2017  Z: PLO 
 
 



K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 828/M/2016 
(monitorované dni: 29. 9. 2016) 
Vysielateľ: Kalná KTR, s.r.o.      číslo licencie: T/239 
 
Uznesenie č. 16-22/31.839: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Kalná 
KTR, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 29. 9. 2016 v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. mohol vysielať programovú službu 
Infokanál v rozpore s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/940: 
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: 3. 1. 2017  Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 812/M/2016 
(monitorované dni: 30. 9. 2016) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.    číslo licencie: T/78; TD/92 
 
Uznesenie č. 16-22/32.840: 
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 po prerokovaní správy č. 812/M/2016 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Mestská televízia Trnava, s.r.o., 
číslo licencie T/78 a TD/92 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 30. 9. 2016 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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



Pék  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/941: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 840/M/2016 
(monitorované dni: 27. 9. 2016) 
Vysielateľ: ANTIK Telecom s.r.o.     číslo licencie: TD/66 
 
Uznesenie č. 16-22/33.841: 
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 po prerokovaní správy č. 840/M/2016 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa ANTIK Telecom s.r.o., číslo 
licencie TD/66, skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 27. 9. 2016 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/942: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 561/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 374/SO/2016, 375/SO/2016, 376/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Bean: Najväčšia filmová katastrofa/ 
Návštevníci/Návštevníci 2/25.3.2016, 27.3.2016, 17.4.2016, 18.4.2016, 24.4.2016, 25.4.2016/TV 
MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/41, TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 16-22/34.842: 
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. 
561/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 



p o r u š i l  

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

tým, že 

1. dňa 25. 3. 2016 v čase o cca 11:14 hod. a dňa 27. 3. 2016 v čase o cca 9:20 hod. v rámci 
programovej služby TV MARKÍZA odvysielal program Bean: Najväčšia filmová katastrofa, 

2. dňa 17. 4. 2016 v čase o cca 8:08 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA a dňa 
18. 4. 2016 v čase o cca 16:16 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal program 
Návštevníci, 

3. dňa 24. 4. 2016 v čase o cca 8:14 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA a dňa 
25. 4. 2016 v čase o cca 15:58 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal program 
Návštevníci 2, 

v ktorých došlo k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok 
dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam tým, že predmetné diela odvysielal bez ich záverečných 
titulkov, 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/943: 
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: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 



Úloha č. 16-22/944: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 30. 12. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 521/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 297/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne správy/Prihlásil sa na 
polícii/15.4.2016/IN TV 
ÚK: IN TV,  s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 16-22/35.843: 
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. 521/SKO/2016 IN TV, s.r.o. 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 

že dňa 15. 4. 2016 odvysielal na televíznej programovej službe IN TV program Televízne správy 
s príspevkom Prihlásil sa na polícii,  v ktorom odzneli kritické vyjadrenia P. Puškára na adresu Polície 
SR, ktoré neboli v rámci príspevku bezprostredne ani následne vyvážené reakciou dotknutej strany, 
čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu,   

 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby IN TV zo dňa 15. 4. 
2016 v čase od 17:00 hod. do cca 21:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto 
záznamu vysielania, 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/945: 
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: 20. 1. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-22/946: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti 
T: 30. 12. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 708/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Rádio Regina 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/2 
 
Uznesenie č. 16-22/36.844: 
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. 708/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa  
§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 



z a s t a v u j e, 
 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/947: 
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: 30. 12. 2016                                                   Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 709/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Rádio Piešťany 
ÚK: WINTER média, a.s.       číslo licencie: R/108 
 
Uznesenie č. 16-22/37.845: 
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. 709/SKO/2016 WINTER média, a.s. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že za mesiace apríl až jún 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Piešťany z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel, 
 
Hlasovanie: 

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/948: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia v správnom konaní a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                            Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 710/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/RADIO PLUS 
ÚK: JOLIN,  s.r.o.        číslo licencie: R/124 
 
Uznesenie č. 16-22/38.846: 
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. 710/SKO/2016 JOLIN, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že za mesiace apríl až jún 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe RADIO PLUS z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 



Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/949: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia v správnom konaní a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                            Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 805/SKL/2016 zo dňa 14. 11. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: LifeTv s.r.o.        číslo licencie: TD/165 
 
Uznesenie č. 16-22/39.847: 
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. 805/SKL/2016 zo dňa 14. 11. 2016 posúdila 
podľa § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) 
oznámenie o zmene licencie č. TD/165 účastníka konania: 
 
LifeTv s.r.o. 
Svarín 400 
032 33 Kráľova Lehota 
 



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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. TD/165 nasledovne, 

 
v časti I. : 
 
„5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 4620/2016/P zo dňa 14. 11. 2016): 
a) Programová služba (100 %) 
Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
Programy -  min. 80 % ( z toho podiel programov preberaných od iných vysielateľov 0 %) 
Programy (100 %)  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 1,21 % 
Dokumentárne programy – 1,82 %  
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 2,91 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 91,68 % 
Detské programy – 2,38 % 
Šport – 0 % 
 
6.   Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom     
záujme: 100 % 

 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 65,1 %“ 
 
Úloha č. 16-22/950: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 805/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania spoločnosti LifeTv s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poriadku. 
T: 20. 1. 2016                    Z: PLO 
 
40/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č.: RL/36/2016 
 
Uznesenie č. 16-22/40.848: 
Rada berie na vedomie rozhodnutie v predloženom znení.  
 
Hlasovanie: 

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



Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č.: RL/35/2016   
 
Uznesenie č. 16-22/40.849: 
Rada berie na vedomie rozhodnutie v predloženom znení.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ SK č.: 886/SKI/2016 zo dňa 14. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: EUROPA 2, a.s.        číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 16-22/27.850: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 14. 12. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 886/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, EUROPA 2, a.s. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/951: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                 Z: PLO   
 



4/ Návrh legislatívnych zmien v súvislosti s mediálnou komerčnou komunikáciou týkajúcou sa 
určitých kategórií výživových doplnkov 
 
Bod sa odročil. 
 
 
5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 2016 
 
Uznesenie č. 16-22/27.851: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie. 
 
 
6/ SK č.: 891/SKI/2016 zo dňa 16. 12. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Marek Petráš        číslo licencie: R/93 
 
Uznesenie č. 16-22/27.852: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 16. 12. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 891/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, Marek Petráš 
 

z a m i e t a 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-22/952: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2017                 Z: PLO 
 
 
 
              PhDr. Marta Danielová 
                        predsedníčka 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
  
     
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. art. Ingrid Fašiangová 
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	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
	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.
	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.

	40/ Rôzne
	Rada berie na vedomie rozhodnutie v predloženom znení.
	Rada berie na vedomie rozhodnutie v predloženom znení.
	3/ SK č.: 886/SKI/2016 zo dňa 14. 12. 2016
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
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	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
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