
Zápisnica č. 12/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 20. 6. 2018 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: Mgr. Milan Blaha  
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 480/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 15/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.  
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 496/SO/2018      
(na vysielanie programu Tyran zo dňa 2. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/109 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 583/SO/2018      
(na vysielanie programu Sám so strýkom Buckom zo dňa 22. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 539/SO/2018      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 3.4.2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 608/SO/2018     
(na vysielanie programu K veci zo dňa 26. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 568/SO/2018     
(na vysielanie programu Otvorené nebo zo dňa 15. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/1   
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 493/SO2018      
(na vysielanie programu Hokej – Tipsport liga zo dňa 29. 3. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/2  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 649/SO/2018     
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 15. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/1   
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 582/SO/2018      
(na vysielanie programu Tango a Cash zo dňa 28., 30 a 31. 3. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 488/SO/2018      
(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 27. 3. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 578/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/1   
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 576/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 17. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/2   
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 581/SO/2018     
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 17. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/2   
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 569/SO/2018      
(na vysielanie programu Dobrodružstvá bielej koaly zo dňa 14. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 621/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 622/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 503/SO/2018      
(na vysielanie programu Nikdy ťa neopustím zo dňa 5. a 6. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 559/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ SK č.: 383/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 9/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/ 11.12. 2017 / Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1                                                                                                           

 2 



21/ SK č.: 598/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 257/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba:  v čase od 00:00 hod do 24:00  hod./31.1.2018 /Rádio 
Antena Rock 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
22/SK č.: 546/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 168/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z. a vyhlášky MK SR č. 
468/2013 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/hlasitosť/deň/programová služba: reklamný blok od cca 20:43:49 do 
20:52:28 hod./ 18.1.2018 / WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
23/ SK č.: 451/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1804/SO/2017, č. 1793/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 18b ods. 2, § 18aa ods. 1  písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c)   zákona č. 
308/2000 Z. z. o. i. v súvislosti s možným porušením vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nekonečná láska/ 20.12.2017/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/SK č.: 550/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 205/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Život je boj/ 28.1.2018 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
25/ SK č.: 450/SKO/2018  zo dňa 12.3.2018 
                 543/SKO/2018  zo dňa 4.4.2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1795/SO/2017, č. 31/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Smrtonosná pasca 4.0, Smrtonosná pasca:Opäť v akcii / 
18. 12. 2017, 5.1. a 7.1.2018/ JOJ PLUS, JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219; TD/16, T/39, TD/15 
  
26/ SK č.: 482/SKO/2018  zo dňa 21.3.2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 141/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Správy RTVS / 14.1.2018/ Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
                 
27/ SK č.: 544/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 259/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 39 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: SENEC.TV-SPRAVODAJSTVO 27.11.2017/ 6.2. 
2018 /http:///www.senec.tv 
ÚK: TV Senec, s.r.o.         
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NEVEREJNÉ 
 
28/ SK č.: 686/SKL/2018 zo dňa 22. 5. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                 číslo licencie: R/121, RD/20 
 
29/ SK č.: 752/SKL/2018 zo dňa 31. 5. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                 číslo licencie: R/121, RD/20 
ÚP: 11:30 hod.  
 
30/ SK č.: 672/SKL/2018 zo dňa 17. 5. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.     číslo licencie: R/126 
 
31/ Oznámenie o prevádzkovaní služby mojenmnv.sk, nmnvlive.sk, nmnv.travel, onlinetelka.sk, 
mesta.sk, dedina.sk, revomind.com, revomind.sk, youtube.com, facebook.com, 
Oznámenie č. 612/AMS/2018 
Poskytovateľ: RevoMind.com s.r.o       
 
32/ Oznámenie o prevádzkovaní služby otta (https://sleduj.otta.sk) 
Oznámenie č. 500/AMS/2018 
Poskytovateľ: TOWERCOM, a.s.       
 
33/ Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.sita.sk 
Oznámenie č. 685/AMS/2018 
Poskytovateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra        
 
34/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
 
11:30 hod.     752/SKL/2018 C.S.M. group s.r.o. 
 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 406 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-12/1.407: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/  
SK č.: 480/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 15/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.  
Predkladá: PLO         
 
Uznesenie č. 18-12/2.409:  
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. 
480/SKL/2018 Kinet Inštal s.r.o. 

 
p o r u š i l   

 
§ 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že v dňoch 29. 12. 2017 a 30. 12. 2017 vysielal bez udelenej licencie, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-12/408: 
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. 7. 2018        Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/409: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018        Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 496/SO/2018      
(na vysielanie programu Tyran zo dňa 2. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 18-12/3.410: 
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 v rámci televíznej 
programovej služby WAU odvysielal dňa 2.4.2018 v čase o cca 20:01 hod. program Tyran, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/410: 
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: 4. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/411: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2.7.2018                                            Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 583/SO/2018      
(na vysielanie programu Sám so strýkom Buckom zo dňa 22. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 18-12/4.411:   
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. 2 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 4. 2018 o cca 08:18 hod. v rámci programovej služby 
TV MARKÍZA odvysielal audiovizuálne dielo Sám so strýkom Buckom, 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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/412: 
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: 4. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/413: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 7. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 539/SO/2018      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 3.4.2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-12/5.412: 
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. 539/SO/2018 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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
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Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-12/414: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2.7.2018                                            Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 608/SO/2018     
(na vysielanie programu K veci zo dňa 26. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1  
  
Uznesenie č. 18-12/6.413: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 608/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/415: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 568/SO/2018     
(na vysielanie programu Otvorené nebo zo dňa 15. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1   
 
Uznesenie č. 18-12/7.414: 
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. 578/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/416: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 493/SO2018      
(na vysielanie programu Hokej – Tipsport liga zo dňa 29. 3. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/2      
 
Uznesenie č. 18-12/8.415: 
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. 493/SO/2018 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 za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/417: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 649/SO/2018     
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 15. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1   
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Uznesenie č. 18-12/9.416: 
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. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 4. 2018 v čase o cca 13:00 hod. odvysielal na televíznej 
programovej službe Jednotka program Občan za dverami s príspevkom Nová Dubnica – starý prístup 
II., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického 
programu. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   proti 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   proti 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/418: 
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: 4. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/419: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 7. 2018  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-12/9.417: 
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. 649/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa 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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-12/420: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 582/SO/2018      
(na vysielanie programu Tango a Cash zo dňa 28., 30 a 31. 3. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47  
 
Uznesenie č. 18-12/10.418: 
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. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2018 o cca 20:14 hod. a dňa 30. 3. 2018 o cca 01:51 hod. na 
programovej službe DAJTO a dňa 31. 3. 2018 o cca 01:08 hod. na programovej službe TV MARKÍZA 
odvysielal audiovizuálne dielo Tango a Cash, 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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/421: 
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: 4. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/422: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 7. 2018  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-12/10.419: 
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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango 
a Cash odvysielaného na programovej službe DAJTO dňa 30. 3. 2018 v čase o cca 01:51 hod. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
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Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/423: 
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: 4. 7. 2018  Z: PLO 
  
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 488/SO/2018      
(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 27. 3. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-12/11.420: 
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. a) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 27. 3. 
2018 v čase o cca 14:40 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Policajti v akcii, 
v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu 
v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   proti 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/424: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2.7.2018                                            Z: PgO 
  
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 578/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1   
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Uznesenie č. 18-12/12.421: 
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. 578/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/425: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 576/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 17. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/2   
 
Uznesenie č. 18-12/13.422: 
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. 576/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/426: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 581/SO/2018     
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 17. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/2   
 
Uznesenie č. 18-12/14.423: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 581/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/427: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 569/SO/2018      
(na vysielanie programu Dobrodružstvá bielej koaly zo dňa 14. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-12/15.424: 
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. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
14. 4. 2018 o cca 07:25 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal audiovizuálne dielo 
Dobrodružstvá bielej koaly, 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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
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Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/428: 
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: 4. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/429: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 7. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 621/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-12/16.425: 
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. 621/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/430: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 622/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-12/17.426: 
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 

 15 



podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 622/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/431: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 503/SO/2018      
(na vysielanie programu Nikdy ťa neopustím zo dňa 5. a 6. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 18-12/18.427: 
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. 503/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť v časti odvysielania programu Nikdy ťa neopustím zo dňa 2. 4. 2018 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/432: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-12/18.428: 
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. 
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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. v súvislosti s tým, že  
 
I. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 11:02 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Nikdy ťa 
neopustím (21. časť), čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu,   
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím,  
- § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko pri vysielaní predmetného programu 
neuplatnil označenie programu sprevádzaného titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím 
podľa ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; 
 

II. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 12:18 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Nikdy ťa 
neopustím (22. časť), čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu,   
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím,  
- § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko pri vysielaní predmetného programu 
neuplatnil označenie programu sprevádzaného titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím 
podľa ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; 
 

III. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 10:52 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Nikdy ťa 
neopustím (23. časť),  čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu,   
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím,  
- § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko pri vysielaní predmetného programu 
neuplatnil označenie programu sprevádzaného titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím 
podľa ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; 
 

IV. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 12:07 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Nikdy ťa 
neopustím (24. časť), čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu,   
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím,  
- § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko pri vysielaní predmetného programu 
neuplatnil označenie programu sprevádzaného titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím 
podľa ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; 
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Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/433: 
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: 4. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/434: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 7. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 559/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 18-12/19.429: 
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. 559/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/435: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 7. 2018                             Z: PgO 
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K bodu 20/ 
SK č.: 383/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 9/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/ 11. 12. 2017 / Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
  
Uznesenie č. 18-12/20.430: 
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. 383/SKO/2018 
vedené proti spoločnosti 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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/436: 
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: 4. 7. 2018                                       Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/437: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 7. 2018                                              Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 598/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 257/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba:  v čase od 00:00 hod do 24:00  hod./31.1.2018 /Rádio 
Antena Rock 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: R/88 
  
Uznesenie č. 18-12/21.431: 
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. 
598/SKO/2018 GES Slovakia, s.r.o. 
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porušil 
 

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 Rádio Anténa Rock 
zo dňa 31. 1. 2018 v čase od cca 00:00 hod. do 24:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/438: 
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. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 546/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 168/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z. a vyhlášky MK SR č. 
468/2013 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/hlasitosť/deň/programová služba: reklamný blok od cca 20:43:49 do 
20:52:28 hod./ 18.1.2018 / WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: TD/109 
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Uznesenie č. 18-12/22.432: 
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. 
546/SKO/2018 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 18. 1. 2018 od cca 20:43:49 hod. do 
20:52:28 hod. reklamný blok podľa § 2 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., pričom integrovaná 
hlasitosť tohto reklamného bloku bola -21,7 LUFS, čiže o 1,3 LU vyššia, ako je cieľová úroveň 
stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním 
vysielanej programovej služby WAU bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými 
vyhláškou č. 468/2013 Z. z., 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc 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***18,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-12/439: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí o účastníkovi konania. 
T: 20. 7. 2018                                           Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/440: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 7. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 451/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1804/SO/2017, č. 1793/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 18b ods. 2, § 18aa ods. 1  písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c)   zákona č. 
308/2000 Z. z. o. i. v súvislosti s možným porušením vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nekonečná láska/ 20.12.2017/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 18-12/23.433: 
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.  451/SKO/2018 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

I. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 20. 12. 
2017 v čase o cca 13:31 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci programu Nekonečná 
láska odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, 
ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 
postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu; 

II. povinnosť ustanovenú v  § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 20.12. 
2017 v čase o cca 13:31 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci programu Nekonečná 
láska odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, 
ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadavkami ustanovenými vyhláškou Ministerstva 
kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím:  
- § 1 písm. a), nakoľko text titulkov nebol zarovnaný na stred, 
- § 1 písm. e), nakoľko titulky neboli zobrazené na tmavom podklade a ich farba nebola 

v kontraste voči farbe podkladu; 
III. povinnosť ustanovenú v § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 20. 12. 2017 

v čase o cca 13:31 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV DOMA program 
Nekonečná láska, ktorý bol sprevádzaný titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, 
pričom pri vysielaní tohto programu neuplatnil označenie podľa § 18b ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z.  

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
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Rothmayerová  za 
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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/441: 
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. 7. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/442: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 7. 2018                                     Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 550/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 205/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Život je boj/ 28.1.2018 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-12/24.434: 
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. 550/SKO/2018 MAC TV, s.r.o. 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 28.1.2018 o cca 14:36:44 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ upútavku 
na program Život je boj, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény 
násilia, 
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Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 6 638,- €, slovom šesťtisíc šesťstotridsaťosem 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***18, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/443: 
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. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 25/  
SK č.: 450/SKO/2018  zo dňa 12.3.2018 
            543/SKO/2018  zo dňa 4.4.2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1795/SO/2017, č. 31/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Smrtonosná pasca 4.0, Smrtonosná pasca:Opäť v akcii / 
18. 12. 2017, 5.1. a 7.1.2018/ JOJ PLUS, JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219; TD/16, T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 18-12/25.435: 
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.“) 
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postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.  
450/SKO/2018 a 543/SKO/2018 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým že, 
 
1.) v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 18.12.2017 v čase o cca 20:32 
hod. program Smrtonosná pasca 4.0,  ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritéria podľa ustanovenia 
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
vulgárne  vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 2 písm. a) JSO  detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
- § 1 ods. 2 písm. f)  JSO expresívne vyjadrovanie,  
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 JSO, 
 
2.) v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 7.1.2018 v čase o cca 14:30 hod. 
a v rámci programovej služby  JOJ PLUS dňa 5.1.2018 v čase o cca 20:32 hod. program Smrtonosná 
pasca: Opäť v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritéria podľa ustanovenia 
- § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
- § 1 ods. 2 písm. f)  JSO expresívne vyjadrovanie  
ktoré 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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000,- €, slovom sedemtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18, KS6548. 
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Hlasovanie:  
Danielová proti 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/444: 
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: 20.7.2018                         Z: PLO 
 
Úloha č. 18-12/445: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 6.7.2018                                        Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 482/SKO/2018  zo dňa 21.3.2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 141/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Správy RTVS / 14.1.2018/ Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-12/26.436: 
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.  
482/SKO/2018 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, že 
 

1.) dňa 14. 1. 2018 v čase o cca 19:50 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka upútavku 
na program Sváko Ragan a upútavku na program Kohút na víne 2, pričom nezabezpečil 
označenie každej z upútaviek grafickým symbolom vekovej vhodnosti  v pravom alebo ľavom 
hornom rohu televíznej obrazovky, 

 
2.) dňa 14. 1. 2018  v čase o cca 19:49 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka upútavku 

na program Inšpektor Max a v čase o cca 19:51 hod. upútavku na program Silná zostava, 
pričom nezabezpečil označenie každej z upútaviek grafickým symbolom vekovej vhodnosti  
v pravom alebo ľavom hornom rohu televíznej obrazovky po celý čas jej trvania, 

 
čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 prvá veta vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
č. 589/2007 Z. z.,  
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Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 5 000,- €, slovom päťtisíc 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***18, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/446: 
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. 7. 2018                         Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 544/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 259/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 39 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: SENEC.TV-SPRAVODAJSTVO 27.11.2017/ 6.2. 
2018 /http:///www.senec.tv 
ÚK: TV Senec, s.r.o.    
 
Uznesenie č. 18-12/27.437: 
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.“) 
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postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 544/SKO/2018 TV Senec, s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
že dňa 6. 2. 2018 na internetovej stránke http://www.senec.tv poskytoval program SENEC.TV – 
SPRAVODAJSTVO 27. 11. 2017, ktorý bol sponzorovaný predajňou FF Pneuservis, čím porušil 
zákaz sponzorovať spravodajské programy, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/447: 
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. 7. 2018                    Z: PLO 
 
 

 28 



NEVEREJNÉ 
 
K bodu 28/  
SK č.: 686/SKL/2018 zo dňa 22. 5. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                         číslo licencie: R/121, RD/20 
 
Uznesenie č. 18-12/28.438: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/121 
a RD/20 v správnom konaní č. 686/SKL/2018 zo dňa 22.5.2018 vedenom s účastníkom konania: 
 
C.S.M. group s.r.o. 
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

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

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 686/SKL/2018 zo dňa 22.5. 2018, nakoľko účastník konania vzal svoj návrh na 
začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania. 
 
Úloha č. 18-12/448: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 2.7.2018                    Z: PLO 
 
K bodu 29/  
SK č.: 752/SKL/2018 zo dňa 31. 5. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                   číslo licencie: R/121, RD/20 
ÚP: 11:30 hod.  
  
Uznesenie č. 18-12/29.439: 
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. 752/SKL/2018 zo dňa 31.5.2018 posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
C.S.M. group s.r.o. 
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

mení 
licenciu č. R/121 na vysielanie rozhlasovej programovej služby RÁDIO AKTUAL takto : 
Čl. I. bod 2., 5. a 6. sa menia a znejú: 
„ 2.   Názov programovej služby: Rádio Jazz 
   5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č.  752/SKL/2018-2 z 31.5.2018):  
 
a) Spravodajstvo – 0% 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika –0% 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0% 
3. literárno-dramatické programy – 0% 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy – 0% 
d) Ostatný program – 100% 
 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 0 %“ 
 

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

mení 
 
licenciu č. RD/20 na vysielanie rozhlasovej programovej služby RÁDIO AKTUAL takto : 
 
Čl. I. bod 2., 5. a 6. sa menia a znejú: 
„  2.   Názov programovej služby: Rádio Jazz 
    5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č.  752/SKL/2018-2 z 31.5.2018): 
 
a) Spravodajstvo – 0% 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika –0% 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0% 
3. literárno-dramatické programy – 0% 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy – 0% 
d) Ostatný program – 100% 
 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 0 %“ 
 
Úloha č. 18-12/449: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 20.7.2018                    Z: PLO 
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K bodu 30/ 
SK č.: 672/SKL/2018 zo dňa 17. 5. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.      číslo licencie: R/126 
  
Uznesenie č. 18-12/30.440: 
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. 672/SKL/2018 zo dňa 17. 5. 2018, posúdila oznámenie o zmene licencie  
č. R/126 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
KISS rádio s. r. o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a podielov programových typov vysielateľa a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/126 v Čl. III., bod 1. a bod 2 takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 17.5.2018, podanie 672/SKL/2018-1 a dňa 4.6.2018, podanie 672/SKL/2018-2: 

   1.1 Spravodajstvo: 4,26% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 11,51% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 2,40 % 

 Ostatný program: 81,83 % 
2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

4,25 %.“ 
 
Úloha č. 18-12/450: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 672/SKL/2018 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby mojenmnv.sk, nmnvlive.sk, nmnv.travel, onlinetelka.sk, mesta.sk, 
dedina.sk, revomind.com, revomind.sk, youtube.com, facebook.com 
Oznámenie č. 612/AMS/2018 
Poskytovateľ: RevoMind.com s.r.o 
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Uznesenie č. 18-12/31.441: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa RevoMind.com, s.r.o., doručené dňa 19. 4. 2018, 
o prevádzkovaní služby onlinetelka.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke https://onlinetelka.sk 
a v časti týkajúcej sa tejto služby ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. Vo 
zvyšnej časti týkajúcej sa služieb mojenmnv.sk, nmnvlive.sk, nmnv.travel, mesta.sk, dedina.sk, 
revomind.com, revomind.sk, youtube.com, facebook.com oznámenie prevádzkovateľa RevoMind.com 
s.r.o. neprijíma z dôvodu, že predmetné služby nespĺňajú kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie a nespadajú tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 18-12/451: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť RevoMind.com s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 19. 4. 2018 a zaevidovaného pod. č. 612/AMS/2018-1. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby otta (https://sleduj.otta.sk) 
Oznámenie č. 500/AMS/2018 
Poskytovateľ: TOWERCOM, a.s. 
 
Uznesenie č. 18-12/32.442: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti TOWERCOM, a. s., doručené dňa 26. 3. 2018 
o prevádzkovaní služby otta prevádzkovanej na stránke https://sleduj.otta.sk a prijíma ho ako 
oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 18-12/452: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť TOWERCOM, a. s. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 26. 3. 2018 a zaevidovaného pod. č. 500/AMS/2018-1. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.sita.sk 
Oznámenie č. 685/AMS/2018 
Poskytovateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra 
  
Uznesenie č. 18-12/33.443: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti SITA Slovenská tlačová agentúra, doručené dňa 
21. 5. 2018 o prevádzkovaní služby tv.sita.sk prevádzkovanej na stránke http://tv.sita.sk/videoservis/ 
a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko spĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 18-12/453: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť SITA Slovenská tlačová agentúra o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 21. 5. 2018 a zaevidovaného pod. č. 685/AMS/2018-1. 
T: 2. 7. 2018                                Z: PgO 
 
34/ Rôzne  
 
1/ Oboznámenie Rady s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 7Sžo/36/2016 v súvislosti s vysielaním 
programu Z prvej ruky dňa 5. 6. 2008, za ktorý Rada vysielateľovi Slovenskému rozhlasu uložila 
sankciu vo forme povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona   
 
 
2/ Oboznámenie Rady so žiadosťou Generálnej prokuratúry SR o poskytnutie administratívneho spisu 
vzťahujúceho sa k rozhodnutiu Rady v súvislosti s vysielaní príspevku informujúcom o priebehu 
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parlamentných volieb v ČR a údajnom vplyve A. Babiša na média, ktoré vlastnil, v programe Správy 
RTVS dňa 20. 10. 2017, za ktorý Rada vysielateľovi RTVS uložila sankciu vo forme povinnosti 
odvysielať oznam o porušení zákona 
 
 
3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 18-12/37.444: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady  
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa 
konalo v dňoch 22. - 23. mája 2018.    
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-12/402: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac jún 2018.  
T: 9. 7. 2018                   Z: ÚRK 
 
 
4/ Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 18-12/37.445: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená 
vo výplatnom termíne za mesiac jún 2018.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 18-12/454: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac jún 2018.  
T: 9. 7. 2018                   Z: ÚRK 
 
 
5/ Vyplácanie cestovných náhrad členom Rady 
 
 
6/ Oboznámenie Rady s listom Rade RTVS a GR RTVS týkajúceho sa príspevkov odvysielaných  
v dňoch 8. 3. 2018 a 26. 3. 2018 v programe Správy RTVS 
 
 
7/ Schválenie zahraničných služobných ciest 
 
Uznesenie č. 18-12/37.445: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady Ľubošovi Kuklišovi 
a pracovníkovii Kancelárie Michalovi  Hradickému na zasadnutie pracovnej podskupiny ERGA č. 3 
(AVMS smernica) a jej dvoch akčných skupín (jurisdikcia a podpora európskych diel), ktoré sa 
uskutoční v dňoch 9. a 10. 7. 2018 v Bruseli (Belgicko). 
 
Rada schvaľuje prípadné zahraničné služobné cesty pracovníkov Kancelárie Rady určených podľa 
potreby daného podujatia v období júl až august 2018 súvisiacich s medzinárodnými aktivitami RVR – 
najmä činnosťou spojednou s ERGA. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 20. 6. 2018 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Milan Blaha 
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