
Zápisnica č. 02/2017 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 1. 2017 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 659/SKL/2016 zo dňa 5. 9. 2016            
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 779/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 11. 2016 a Teleráno zo dňa 2. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 797/SO/2016     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 3. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 835/SO/2016      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 23. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 830/SO/2016      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 25. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 766/SO/2016     
(na vysielanie programu Prvá pomoc zo dňa 31. 10. 2016)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/163 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 816/SO/2016      
(na vysielanie programu Kameňák 5 zo dňa 20. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 760/SO/2016      
(na vysielanie programu Eva Nová zo dňa 24. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 790/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 09. 2016 – 04. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 867/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.        číslo licencie: T/41 TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 822/SO/2016     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 22. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 73/M/2017  
(monitorované dni: TV REGION z 03.10.2016 od 17:00 do 22:00) 
Vysielateľ: MV Media, s.r.o.      číslo licencie: T/224 
 
14/ SK č.: 775/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa č. 658/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Štúrovský magazín/27.6.2016/Televízia Centrum 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video    číslo licencie: TD/18 
 
15/ SK č.: 846/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016 
Doplnenie: Správa č. 759/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný súvislý  záznam z vysielania dňa 
3.10.2016/Krupinská televízia (KTV) 
ÚK: ATELIER TV s.r.o.       číslo licencie: T/228 
 
16/ SK č.: 847/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016 
Doplnenie: Správa č. 738/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný 4-hodinový  záznam z vysielania dňa 
14.9.2016/INFO KANÁL Pliešovce (IKP) 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.     číslo licencie: T/235 
 
17/ SK č.: 810/SKO/2016 zo dňa 8. 11. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 636/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) a § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: nedodaný súvislý  záznam z vysielania 
Púchovský magazín dňa 26.8.2016 /Za balíky zaplatíme/Púchovská televízia 
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o.       číslo licencie: TD/101 
 
18/ SK č.: 674/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 569/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Majstrovský plán /16.7.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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19/ SK č.: 208-PLO/O-2365/2013  zo dňa 7. 5. 2013 
                209-PLO/O-2366/2013  zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013/JOJ 
www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Martina(+28) prešiel kamarát. Videla to jeho 
mama /13. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
20/ SK č.: 739/SKO/2016 zo dňa 11. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 607/SL/2016) 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. a § 13 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 220/2007 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: nevysielanie programovej služby/IN TV 
ÚK: IN TV, s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 15/SKL/2017 zo dňa 4. 1. 2017 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.      číslo licencie: R/90  
 
22/ SK č.: 23/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.     číslo licencie: R/91  
 
23/ SK č.: 24/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/110  
 
24/ SK č.: 887/SKL/2016 zo dňa 14. 12. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON  s.r.o.     číslo licencie: R/99 
 
25/ SK č.: 824/SKL/2016 zo dňa 24. 11. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
26/ SK č.: 859/SKL/2016 zo dňa 2. 12. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/110 
 
27/ SK č.: 16/SKL/2017 zo dňa 4. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT     číslo registrácie: TKR/233 
 
28/ SK č.: 38/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SANTOV, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/332 
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29/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby TV Senec 
Poskytovateľ: TV Senec s.r.o.. 
Stanovisko č. 4/AMS/2017 
 
30/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod. 659/SKL/2016 RADIO KISS s.r.o. 
10:20 hod. 739/SKO/2016 IN TV, s.r.o. 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 37 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 17-02/1.036: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 659/SKL/2016 zo dňa 5. 9. 2016            
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 17-02/2.037: 
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 účastníkovi správneho konania č. 
659/SKL/2016 vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. 
 
vzhľadom na to, že v dňoch 10. 8. 2016 a 4. 11. 2016 nevyužíval frekvenciu 89,0 MHz Rožňava 
a v dňoch 8. 8. 2016 a 2. 11. 2016 nevyužíval frekvenciu 97,8 MHz Medzilaborce na účely, na 
ktoré mu boli pridelené, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
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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 zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/037: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 779/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 11. 2016 a Teleráno zo dňa 2. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-02/3.038-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 1. 11. 2016 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA program Televízne noviny, v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom 
Nový spôsob vysielania, v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-01/038: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-01/039: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-02/3.038: 
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. 779/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť v časti odvysielania programu Teleráno dňa 2. 11. 2016 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  neprítomný 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/040: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 797/SO/2016     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 3. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-02/4.039: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 3. 11. 2016 v čase o cca 17:28 hod. odvysielal na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA program Reflex, v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/041: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/042: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2017  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-02/4.040: 
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. 797/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) 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 za 
Holan   za 
Kolenič  neprítomný 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/043: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 835/SO/2016      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 23. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-02/5.041: 
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 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
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308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23. 11. 2016 v čase o cca 17:00 hod. v rámci programovej 
služby TV MARKÍZA odvysielal príspevok s názvom Ďalší opitý vodič v programe Prvé televízne 
noviny, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti muža 
označeného v príspevku ako „rodinný príbuzný“. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/044: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 830/SO/2016      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 25. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-02/6.042: 
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. 830/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 za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  neprítomný 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-02/046: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 766/SO/2016     
(na vysielanie programu Prvá pomoc zo dňa 31. 10. 2016)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/163 
 
Uznesenie č. 17-02/7.043: 
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. 766/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 8 vysielateľa PHONOTEX, spol. 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  neprítomný 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 816/SO/2016      
(na vysielanie programu Kameňák 5 zo dňa 20. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-02/8.044: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r. o.  vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 20. 11. 2016 v čase cca o 20:33 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA program Kameňák 5, 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 proti 
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Holan   zdržal sa 
Kolenič  za 
Mistrík  proti 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/048: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/049: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 760/SO/2016      
(na vysielanie programu Eva Nová zo dňa 24. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-02/9.045: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RTVS, vysielateľ na 
základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 24. 10. 2016 v čase cca o 20:25 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka 
program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/050: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/051: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2017  Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 790/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 09. 2016 – 04. 10. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 17-02/10.046: 
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. 790/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v častiach týkajúcich sa vysielania programu Správy 
RTVS zo dňa 10. 9. 2016, 22. 9. 2016 a 24. 9. 2016 až 4. 10. 2016 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  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/052: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-02/10.047: 
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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 790/SO/2016 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť v častiach týkajúcich sa vysielania 
programu Správy RTVS zo dňa 11. 9. 2016 až 21. 9. 2016 a 23. 9. 2016 podľa ustanovenia § 14a ods. 
11 zákona č. 308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-02/053: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 867/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 11. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.        číslo licencie: T/41 TD/17 
    
Uznesenie č. 17-02/11.048: 
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. 867/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 za 
Kmec   zdržal sa 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/054: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 822/SO/2016     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 22. 11. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-02/12.049: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 11. 2016 
v čase cca o 10:00:53 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Aféry, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/055: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/056: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2017  Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 73/M/2017  
(monitorované dni: TV REGION z 03.10.2016 od 17:00 do 22:00) 
Vysielateľ: MV Media, s.r.o.      číslo licencie: T/224 
 
Uznesenie č. 17-02/13.050: 
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 MV Média, 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 TV REGION zo dňa 
3. 10. 2016 v čase od 17:00 hod. do 22:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/057: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 775/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Doplnenie: Správa č. 658/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Štúrovský magazín/27.6.2016/Televízia Centrum 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video    číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 17-02/14.051: 
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
775/SKO/2016 samostatne podnikajúca fyzická osoba Július Pereszlényi – Servis TV- Video, držiteľ 
licencie č. TD/18 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že v rámci vysielania televíznej programovej služby Televízia Centrum dňa 27. 6. 2016 v čase od cca 
10:00 hod. do 18:00 hod. neodvysielal program Štúrovský magazín, čím došlo k vysielaniu televíznej 
programovej služby Televízia Centrum v rozpore s udelenou licenciou, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-02/058: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2017                 Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 846/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016 
Doplnenie: Správa č. 759/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný súvislý  záznam z vysielania dňa 
3.10.2016/Krupinská televízia (KTV) 
ÚK: ATELIER TV s.r.o.       číslo licencie: T/228 
 
Uznesenie č. 17-02/15.052: 
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. 846/SKO/2016 ATELIER TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 24 – hodinový záznam vysielania programovej služby 
Krupinská televízia (KTV) zo dňa 3. 10. 2016, 
 
Hlasovanie: 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/059: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 847/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016 
Doplnenie: Správa č. 738/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný 4-hodinový  záznam z vysielania dňa 
14.9.2016/INFO KANÁL Pliešovce (IKP) 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.     číslo licencie: T/235 
 
Uznesenie č. 17-02/16.053: 
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. 847/SKO/2016 INFO KANÁL Pliešovce, spol. s.r.o.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 4 – hodinový záznam vysielania programovej služby INFO 
KANÁL Pliešovce (IKP) zo dňa 14. 9. 2016 v čase od 19:00 hod. do 23:00 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/060: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 810/SKO/2016 zo dňa 8. 11. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 636/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) a § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: nedodaný súvislý  záznam z vysielania 
Púchovský magazín dňa 26.8.2016 /Za balíky zaplatíme/Púchovská televízia 
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o.       číslo licencie: TD/101 
 
Uznesenie č. 17-02/17.054: 
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. 810/SKO/2016 MEDIAL TV, s.r.o. 

 
I. 
 

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 televíznej programovej služby 
Púchovská televízia zo dňa 26. 8. 2016 v celom požadovanom rozsahu v čase od 13:00 hod. do 19:00 
hod. v zodpovedajúcej kvalite, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v §31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 26. 8. 2016 v čase o cca 13:00 hod. v rámci televíznej programovej služby Púchovská televízia 
v programe Púchovský magazín odvysielal príspevok Za balíky zaplatíme menej obsahujúci 
informácie týkajúce sa spoločnosti Slovenská pošta a.s., ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej 
komerčnej komunikácie, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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. úhrnnú 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  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/061: 
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: 24. 2. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/062: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti 
T: 3. 2. 2017                    Z: PgO 
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K bodu 18/ 
SK č.: 674/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 569/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Majstrovský plán /16.7.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 17-02/18.055: 
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. 
674/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 16.7.2016 v čase o cca 20:33 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal 
program Majstrovský plán, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium obscénne vyjadrovanie, expresívne 
vyjadrovanie, a kritérium vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich 
kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a 
vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno 
považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 
Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX/17, KS6548. 
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Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/063: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/064: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.:  208-PLO/O-2365/2013  zo dňa 7. 5. 2013 
            209-PLO/O-2366/2013  zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013/JOJ 
www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Martina(+28) prešiel kamarát. Videla to jeho 
mama /13. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39/, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-02/19.056: 
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. 208-PLO/O-2365/2013 MAC TV s.r.o. 
  

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na  televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod odvysielal v rámci programu 
Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete 
tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
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Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS*****, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/065: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/066: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 17-02/19.057: 
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. 209-PLO/O-2366/2013 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
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že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke www.joj.sk v sekcii NOVINY.SK 
a podsekcii Krimi dňa 13. 3. 2013 poskytoval program s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. 
Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a 
autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, 
zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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. 15 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 500,- €, slovom dvetisícpäťsto 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*****, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/067: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/068: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
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K bodu 20/ 
SK č.: 739/SKO/2016 zo dňa 11. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 607/SL/2016) 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. a § 13 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 220/2007 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: nevysielanie programovej služby/IN TV 
ÚK: IN TV, s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 17-02/20.058: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 739/SKO/2016 vedené voči 
účastníkovi konania, spoločnosti IN TV, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 17-02/069: 
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: 3. 2. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 17-02/070: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 15/SKL/2017 zo dňa 4. 1. 2017 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.      číslo licencie: R/90  
 
Uznesenie č. 17-02/21.059: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 15/SKL/2017 zo dňa 4.1.2017 posúdila doručenú žiadosť  vo veci zmeny 
licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelová 17 
821 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmeny technických parametrov frekvencie 103,6 
MHz Bratislava, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

 mení 
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licenciu č. R/90 na rozhlasové vysielanie v článku II. a IV. nasledovne:  
 
1. Článok II. Právne skutočnosti spoločnosti sa mení a znie: 
„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 Bratislava 1 zo dňa  3.1.2017, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 30972/B, zoznam výpisov: el.- 358/2017/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 3.1.2017, oddiel: Sro, vložka číslo: 
30972/B, zoznam výpisov: el.- 358/2017/B“ 

 
2. Článok IV. Bod 3, podbod 3.2 sa mení a znie: 

„Frekvencia: 103,6 MHz  Bratislava 
Lokalita:  Bratislava - Polus 
Frekvenčný list:15004/OSFS/2016“ 

 
Úloha č. 17-02/071: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 15/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spol. T.W. Rádio s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 24. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 23/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.     číslo licencie: R/91  
 
Uznesenie č. 17-02/22.060: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 23/SKL/2017 zo dňa 5.1.2017, posúdila doručené oznámenie  vo veci 
zmeny licencie č. R/91 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
RADIO ONE, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 
 
z dôvodu zmeny územného rozsahu 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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

 mení 
 
licenciu č. R/91 na rozhlasové vysielanie v článku I., bode 5 nasledovne:  
 
Článok I. bod 5. Územný rozsah vysielania sa mení takto:  
Vypúšťa sa text: „5. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie ( vysielanie 
prostredníctvom terestriálnych frekvencií a prostredníctvom satelitu Thor 3“ 
Zapisuje sa text:  
„5. Územný rozsah vysielania: regionálny ( prostredníctvom terestriálnych frekvencií)“ 
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Úloha č. 17-02/072: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 23/SKL/2017 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spol. RADIO ONE, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 24. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 24/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/110  
 
Bod sa odročil. 
 
Úloha č. 17-02/073: 
Kancelária Rady predloží bod na najbližšie zasadnutie Rady. 
T: 7. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 887/SKL/2016 zo dňa 14. 12. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON  s.r.o.     číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 17-02/24.061: 
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. 887/SKL/2016 zo dňa 14. 12. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. R/99 účastníka konania: 
 
Radio ON s.r.o. 
Pribišova 19/A  
Bratislava 841 05 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení licenciu č. R/99 na vysielanie rozhlasovej programovej služby ALIGATOR – CLASSIC 
ROCK RADIO 

 
v článku II. nasledovne: 
 
„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 Bratislava I, vložka číslo: 42748/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 04. 01. 2017 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 42748/B, oddiel: Sro, zo dňa 04. 01. 
2017“ 
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Úloha č. 17-02/074: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 887/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 824/SKL/2016 zo dňa 24. 11. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Bod sa odročil. 
 
Úloha č. 17-02/075: 
Kancelária Rady predloží bod na najbližšie zasadnutie Rady. 
T: 7. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 859/SKL/2016 zo dňa 2. 12. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/110 
 
Bod sa odročil. 
 
Úloha č. 17-02/076: 
Kancelária Rady predloží bod na najbližšie zasadnutie Rady. 
T: 7. 2. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 16/SKL/2017 zo dňa 4. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT     číslo registrácie: TKR/233 
 
Uznesenie č. 17-02/27.062: 
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. 16/SKL/2017 zo dňa 4. 1. 2017, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233 z dôvodu zmeny počtu pripojených 
účastníkov a zmeny v ponuke programových služieb účastníka konania: 
 
Družstvo BELSAT 
SNP 362/63 
067 81 Belá nad Cirochou 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/233 v bode 3 – 4 nasledovne: 
 
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
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„3. Počet prípojok:  678“ 
 
2. Bod 4. Ponuka programových služieb: vypúšťa sa programová služba  „Universal Channel“ 
 
Úloha č. 17-02/077: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 16/SKL/2017 zašle ho  účastníkovi 
konania, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 2. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 38/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SANTOV, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/332 
 
Uznesenie č. 17-02/28.063: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 38/SKL/2017 zo dňa 
9.1.2017, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/332 podľa ustanovenia § 60 
ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
SANTOV, s.r.o.  
Kúpeľná 510/5 
935 87 Santovka 
 
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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/332  nasledovne: 
 
Bod 3  Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet  prípojok:  
Žarnovica:  327“    
 
Úloha č. 17-02/078: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia v SK č. 38/SKL/2017, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SANTOV, 
s.r.o.  a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 2.2017                               Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby TV Senec 
Poskytovateľ: TV Senec s.r.o.. 
Stanovisko č. 4/AMS/2017 
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Uznesenie č. 17-02/29.064: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa TV Senec s.r.o. doručené dňa 11. 11. 2016 
o prevádzkovaní služby TV Senec prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.senec.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. 17-02/079: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť TV Senec s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 
11. 11. 2016 a zaevidovaného pod. č. 4627/2016/P. 
T: 3. 2. 2017                                Z: PgO 
 
30/ Rôzne 
 
1/ Správa č. 86/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Programová služba: JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
Číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 17-02/30.065: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

1. dňa 11. 9. 2016 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
program Noviny s príspevkom Problém centra problémových detí, 

2. dňa 14. 9. 2016 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
program Noviny s príspevkami Problémové centrum hrozí médiám a Problémové centrum 
zrejme zlyhalo, 

3. dňa 16. 9. 2016 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
program Noviny s príspevkom Kauza rozdelila rodičov, 

4. dňa 21. 9. 2016 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
program Noviny s príspevkom Čo a ako hovoria deti?, 

5. dňa 22. 9. 2016 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
program Noviny s príspevkom Čistému dňu radil Erik Tomáš, 

6. dňa 28. 9. 2016 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
program Noviny s príspevkom Chyby vo vyšetrovaní, 

v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 17-02/080: 
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: 7. 2. 2017  Z: PLO 
 
 
2/ Sťažnosť na postup Rady pri preverovaní sťažnosti č. 785/SO/2016 
 
Uznesenie č. 17-02/30.066: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 11 Zákona  
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v spojení s § 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 § 18 zákona č. 9/2010 Z. 
z. o sťažnostiach preverila sťažnosť evidovanú pod č. 19/P/2017-1 smerujúcu voči  postupu Rady pri 
preverovaní sťažnosti č. 785/SO/2016 a uznala sťažnosť za neopodstatnenú. 

        
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 17-02/081: 
Kancelária Rady oznámi v súlade s § 20 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sťažovateľovi výsledok 
posúdenia žiadosti o opätovné prehodnotenie podnetu. 
T: 3. 2. 2017                               Z: PLO 
 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2016 
 
Uznesenie č. 17-02/30.067: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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4/ Správa o pracovnej ceste 
 
Uznesenie č. 17-02/30.067: 
Rada berie na vedomie ústne podanú správu zo služobných ciest  

- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. a pracovníka Kancelárie Martina Dorociaka 
na zasadnutie vedenia ERGA, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 1. 2017 v Bruseli, Belgicko,  

- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. a pracovníka Kancelárie Martina Dorociaka 
na zasadnutie skupiny ERGA - Ochrana maloletých, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 1. 2017 
v Bruseli, Belgicko,  

- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na stretnutie so zástupcami združenia ICT 
coalition, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 1. 2017 v Bruseli, Belgicko,  

- riaditeľa Kancelárie JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. na zasadnutie skupiny AUDIO, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 20. 1. 2017 v Bruseli, Belgicko. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 1. 2017 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                                

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Ing. Peter Alakša 
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