
Zápisnica č. 13/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 4. 7. 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. Ľubomír Kmec  
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 382/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 1580/SL/2017 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie: R/91 
        
3/ SK č.: 124/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 202/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 755/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Rebeca,  s.r.o.       číslo licencie: R/123 
 
5/ SK č.: 207/SKI/2016 zo dňa 12. 2. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.ss 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 687/SO/2018  
(na vysielanie programu Na rovinu zo dňa 6. 10. 2017) 
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o,               číslo licencie: TD/159 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 627/SO/2018     
(na vysielanie upútavky na Televízne noviny zo dňa 2. 5. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/SO/2018     
(na vysielanie programu Krimi a Ranné noviny zo dňa 28. 3. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 615/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 3. 2018 a Teleráno zo dňa 28. 3. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 617/SO/2018, 618/SO/2018     
(na vysielanie programu Rádiožurnál, Správy RTVS  a Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 
zo dňa 27. 3. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1, TD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 616/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 27.,28.3.2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 678/SO/2018     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                        číslo licencie: na základe zákona, TD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 664/SO/2018     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 14. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                číslo licencie: na základe zákona, RD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 671/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                číslo licencie: na základe zákona, TD/1 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 675/SO/2018     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 15. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 505/SO/2018      
(na vysielanie Humenskej televízie zo dňa 22.2.2018 a 4.3.2018)  
Vysielateľ: 1. Humenská, a.s.        číslo licencie: TD/161 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 584/SO/2018     
(na vysielanie programu Talk show Z. Martinákovej zo dňa 20. 4. 2018)  
Vysielateľ: C.S.M. group s.r.o.                            číslo licencie: R/121, RD/20 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 633/SO/2018     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 5. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                        číslo licencie: na základe zákona, RD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 679/SO/2018     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 17. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                        číslo licencie: na základe zákona, RD/1 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 692/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                číslo licencie: na základe zákona, TD/1 



21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 634/SO/2018      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 6. 5. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 625/SO/2018     
(na vysielanie programu Kontakty zo dňa 2. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 613/SO/2018 a 668/SO/218     
(na vysielanie zo dní 4., 13., 14., 20., 21. a 24. 4. 2018, 4. a 5. 5. 2018)  
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 623/SO/2018     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 1. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                 číslo licencie: na základe zákona, RD/1, RD/2 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 579/SO/2018     
(na vysielanie programu 41 ročný panic zo dňa 8.1.2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 740/SO/2018      
(na vysielanie programu Sám sebe lekárom zo dňa 20.5.2018)  
Vysielateľ: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť     
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 541/SO/2018      
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 8. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 680/SO/2018     
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 20. 5. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 620/SO/2018      
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 29. 4. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 631/SO/2018     
(na vysielanie reklamy Black Fox zo dňa 29. 4. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 592/SO/2018      
(na vysielanie programu Semafor zo dňa 24. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 



32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 691/SO/2018     
(na vysielanie programu Most špiónov zo dňa 27. 5. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 624/SO/2018     
(na vysielanie programu Shrek 2 zo dňa 30. 3. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 676/SO/2018     
(na vysielanie programu Únos cez internet zo dňa 18. 5. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 669/SO/2018     
(na vysielanie z dní 17., 24. 4. a 1. 5. 2018)  
Vysielateľ: Západoslovenská televízia s. r.o.    číslo licencie: TD/150 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 571/SO/2018     
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti zo dňa 16. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 575/SO/2018     
(na vysielanie programu celodenné vysielanie zo dňa 16., 20., 21. 4. 2018)  
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                                číslo licencie: R/113  
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/SO/2018     
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 27. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                        číslo licencie: na základe zákona, TD/1 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 626/SO/2018     
(na vysielanie programu Spektrum zo dňa 2. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 674/SO/2018      
(na vysielanie programov sprevádzaných titulkami pre nepočujúcich)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 677/SO/2018  
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 20. 5. 2018) 
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                číslo licencie: R/115 
 
42/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 267/M/2018  
(monitorované dni: 4. 2. 2018 ) 
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                číslo licencie: R/115 
 



43/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 593/M/2018  
(monitorované dni: 24. a 26. 4. 2018) 
Vysielateľ: Decora, s.r.o.             číslo licencie: T/229 
 
44/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 606/M/2018  
(monitorovaný deň: 30. 4. 2018) 
Vysielateľ: IN TV, s.r.o.             číslo licencie: T/181, TD/13 
 
45/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 435/M/2018  
(monitorované dni:16.3.2018) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
46/ SK č.: 384/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 8/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b)    zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zápisník jednej lásky/26.12.2017/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:TD/7 
 
47/ SK č.: 444/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 26/SO/2018 a 90/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 
zákona č. 181/2014 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mimoriadne správy o 12:00, Mimoriadne správy 
o 16:00/4.11.2017/Jednotka, http://www.rtvs.sk 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona, poskytovateľ AVMS  číslo licencie: TD/1, AVMS 
 
48/ SK č.: 545/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 260/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Braňo Závodský  naživo/30.1. 2018/EXPRES 
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112, RD/27 
ÚP: 10:00 hod. 
 
49/ SK č.:  479/SKO/2018 zo dňa 21. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 167/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS / 11. 1. 2018/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
50/ SK č.: 481/SKO/2018 zo dňa 21. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 171/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Strašidelný dom / 21.1.2018 / JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
 



51/ SK č.: 547/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 354/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 11:00 hod do 14:00  hod./19.2.2018/ 
Západoslovenská televízia 
ÚK: Západoslovenská televízia,  s.r.o.      číslo licencie: TD/150 
 
52/ SK č.: 549/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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zúbková víla 2/28. 1. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
53/ SK č.: 443/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 100/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Magická mriežka/ 
11.1.2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
54/ SK č.: 603/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 318/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Kuchyňa/ 17.2.2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
55/ SK č.: 452/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa č. 33/M/2018  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 39 ods. 1 s odkazom na § 33 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: v čase od cca 18:55 hod do 22:04 hod.22.12.2017/ 
v čase od cca 18:55 hod do 23:04 hod.25.12.2017/ v čase od cca 18:55 hod do 00:04 hod. 31.12.2017/ 
TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
56/ SK č.: 600/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 403/SL/2018) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 
57/ SK č.:  599/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018  
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 207/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Na rovinu / 13. 10. 2017/Považie 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 



NEVEREJNÉ 
 
58/ SK č.: 604/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 403/SL/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h)   
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
   
59/ SK č.: 757/SKL/2018 zo dňa 4. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o., Považská Bystrica 
 
60/ SK č.: 760/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra 
 
61/ SK č.: 787/SKL/2018 zo dňa 13. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ASTEON Trade, s.r.o., Bratislava 
 
62/ SK č.: 769/SKL/2018 zo dňa 8. 6. 2018 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: CRYSTAL TRADE s.r.o., Bratislava      
 
63/ SK č.: 702/SKL/2018 zo dňa 30. 5. 2018 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE:DNES s.r.o.                 číslo licencie: TD/56 
 
64/ SK č.: 802/SKL/2018 zo dňa 18. 6. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: 3M media, s.r.o.                  číslo licencie: TD/123 
 
65/ SK č.: 2/SKL/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne  vysielanie 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: T/182  
 
66/ Oznámenie o prevádzkovaní služby RÁDIO HUMAN (www.radiohuman.sk) 
Oznámenie č. 701/AMS/2018 
Poskytovateľ: HUMAN INSIDE s.r.o.       
 
67/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod. 545/SKO/2018 D.EXPRES, k.s.  
 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 454 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 



Uznesenie č. 18-13/1.446: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
SK č.: 382/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 1580/SL/2017 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie: R/91 
      
Uznesenie č. 18-13/2.447:  
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. 382/SKL/2018 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 
 
vzhľadom na to, že v dňoch 29. 1. 2018 a 12. 4. 2018 nevyužíval frekvenciu 93,5 MHz Lučenec 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  
 
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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/455: 
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: 4. 8. 2018                    Z: PLO 



Úloha č. 18-13/456: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 124/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018 
Doplnenie: Sťažnosť č. 202/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 18-13/3.448: 
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. 124/SKL/2018 
vedené voči spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/457: 
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: 18. 7. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/458: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Sťažnosť č. 755/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Rebeca,  s.r.o.       číslo licencie: R/123 
 
Uznesenie č. 18-13/4.449:   
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 Rádio Rebeca, s.r.o. 
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona  



č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/459: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18. 7. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/460: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 207/SKI/2016 zo dňa 12. 2. 2016            
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 18-13/5.450: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 12. 2. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 207/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, D.EXPRES, k.s. 
 

z a m i e t a 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-13/461: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 4. 8. 2018                    Z: PLO 



K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 687/SO/2018  
(na vysielanie programu Na rovinu zo dňa 6. 10. 2017) 
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o.               číslo licencie: TD/159 
  
Uznesenie č. 18-13/6.451: 
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. 687/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Považie, vysielateľa MEDIA COMPANY s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/462: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 627/SO/2018     
(na vysielanie upútavky na Televízne noviny zo dňa 2. 5. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-13/7.452: 
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. 627/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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/463: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                            Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/SO/2018     
(na vysielanie programu Krimi a Ranné noviny zo dňa 28. 3. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-13/8.453: 
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. 614/SO/2018, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV, 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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/464: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia tejto sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 615/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 3. 2018 a Teleráno zo dňa 28. 3. 2018)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-13/9.454: 
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. 615/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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/465: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia tejto sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                             Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 617/SO/2018, 618/SO/2018     
(na vysielanie programu Rádiožurnál, Správy RTVS  a Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 
zo dňa 27. 3. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1, TD/1, TD/2 
 
Uznesenie č. 18-13/10.455: 
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. 617/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznych programových služieb Jednotka a 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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/466: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-13/10.456: 
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. 618/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej 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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/467: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                             Z: PgO 
  
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 616/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 27., 28.3.2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-13/11.457: 
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. 616/SO/2018, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. 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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/468: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia tejto sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                             Z: PgO 
  
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 678/SO/2018     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                        číslo licencie: na základe zákona, TD/1 
 
Uznesenie č. 18-13/12.458: 
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. 678/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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/469: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 664/SO/2018     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 14. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                číslo licencie: na základe zákona, RD/1 
 
Uznesenie č. 18-13/13.459: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 664/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/470: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 671/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                číslo licencie: na základe zákona, TD/1 



Uznesenie č. 18-13/14.460: 
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. 671/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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/471: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 675/SO/2018     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 15. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 18-13/15.461: 
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. 675/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/472: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                          Z: PgO 
 



K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 505/SO/2018      
(na vysielanie Humenskej televízie zo dňa 22.2.2018 a 4.3.2018)  
Vysielateľ: 1. Humenská, a.s.        číslo licencie: TD/161 
 
Uznesenie č. 18-13/16.462: 
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. 505/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Humenská televízia vysielateľa 1. Humenská, a.s. a uznala 
sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 9 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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/473: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-13/16.462-1: 
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 1. Humenská, a.s. vo 
veci možného porušenia 

1. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 2. 2018 
a 4. 3. 2018 odvysielal na programovej službe Humenská televízia program Humenská 
radnica informuje, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť politickopublicistických programov; 

2. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 2. 2018 
a 4. 3. 2018 mohol vysielať televíznu programovú službu Humenská televízia v rozpore 
s udelenou licenciou. 

 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/474: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
Úloha č. 18-13/430: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 584/SO/2018     
(na vysielanie programu Talk show Z. Martinákovej zo dňa 20. 4. 2018)  
Vysielateľ: C.S.M. group s.r.o.                            číslo licencie: R/121, RD/20 
 
Uznesenie č. 18-13/17.463: 
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. 584/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby RÁDIO AKTUAL, vysielateľa C.S.M. group s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/475: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 633/SO/2018     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 5. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                        číslo licencie: na základe zákona, RD/1 
   
Uznesenie č. 18-13/18.464: 
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. 633/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 



Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/476: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 679/SO/2018     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 17. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                        číslo licencie: na základe zákona, RD/1 
 
Uznesenie č. 18-13/19.465: 
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. 679/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/477: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 692/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                číslo licencie: na základe zákona, TD/1 



Uznesenie č. 18-13/20.466: 
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. 692/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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak proti 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/478: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 634/SO/2018      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 6. 5. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-13/21.467: 
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. 634/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. 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 za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/479: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                          Z: PgO 
 



K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 625/SO/2018     
(na vysielanie programu Kontakty zo dňa 2. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 18-13/22.468: 
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. 625/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/480: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 613/SO/2018 a 668/SO/218     
(na vysielanie zo dní 4., 13., 14., 20., 21. a 24. 4. 2018, 4. a 5. 5. 2018)  
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195   
 
Uznesenie č. 18-13/23.469: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3  
a § 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 Kinet Inštal s.r.o. vo 
veci možného porušenia 
1. § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej 

služby Kinet TV v dňoch 13. 4. 2018, 14. 4. 2018, 20. 4. 2018, 21. 4. 2018, 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom); 

2. § 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 Kinet TV z dní 13. 4. 2018, 14. 4. 2018, 20. 4. 
2018, 21. 4. 2018, 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018. 
 

Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 



Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 18-13/481: 
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: 18. 7. 2018                     Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/482: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-13/23.470: 
 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3  
a § 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 Kinet Inštal s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 
13. 4. 2018, 14. 4. 2018, 20. 4. 2018, 21. 4. 2018, 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018 odvysielal na televíznej 
programovej službe Kinet TV záznamy zo zasadnutí MsZ v Novákoch, čím mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu všestrannosti a názorovej plurality informácií v rámci vysielanej programovej 
služby. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/483: 
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: 18. 7. 2018                     Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/484: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-13/23.471 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 



podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 613/SO/2018  
a č. 668/SO/2018 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby Kinet TV, vysielateľa 
Kinet Inštal s.r.o. a uznala uvedené sťažnosti v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) a § 19 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/485: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 7. 2018                     Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 623/SO/2018     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 1. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                 číslo licencie: na základe zákona, RD/1, RD/2 
 
Uznesenie č. 18-13/24.472: 
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. 623/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko a rozhlasovej programovej služby 
Rádio Regina, 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 18-13/486: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
 
 



K bodu 25/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 579/SO/2018     
(na vysielanie programu 41 ročný panic zo dňa 8.1.2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-13/25.473: 
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. 579/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/487: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 740/SO/2018      
(na vysielanie programu Sám sebe lekárom zo dňa 20.5.2018)  
Vysielateľ: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť     
 
Uznesenie č. 18-13/26.474: 
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. 740/SO/2018 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi služby SLOBODNÝ VYSIELAČ, Združeniu ľudí za lepšiu budúcnosť, 
prevádzkovanej na internetovej stránke https://slobodnyvysielac.sk a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/488: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 541/SO/2018      
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 8. 4. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
   
Uznesenie č. 18-13/27.475: 
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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že dňa 8.4. 2018 v čase o cca 20:33 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal program SuperStar, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do 
ľudskej dôstojnosti účinkujúcich zobrazených o cca 20:35 hod., 21:36 hod., 22:11 hod. a 22:33 hod. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/489: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/490: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 680/SO/2018     
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 20. 5. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-13/28.476: 
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. 680/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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/491: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                            Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 620/SO/2018      
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 29. 4. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-13/29.477: 
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. 620/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/492: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 631/SO/2018     
(na vysielanie reklamy Black Fox zo dňa 29. 4. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 



Uznesenie č. 18-13/30.478: 
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 § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 4. 2018 o cca 19:12:37 
hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., reklamu na alkoholický nápoj Black Fox. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/493: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/494: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 592/SO/2018      
(na vysielanie programu Semafor zo dňa 24. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-13/31.479: 
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. 592/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/495: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 691/SO/2018     
(na vysielanie programu Most špiónov zo dňa 27. 5. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-13/32.480: 
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. 691/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/496: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 624/SO/2018     
(na vysielanie programu Shrek 2 zo dňa 30. 3. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-13/33.481: 
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 30. 3. 2018 o cca 16:10 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal audiovizuálne dielo Shrek 2, 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/497: 
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: 18. 7. 2018 Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/498: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018 Z: PgO 
  
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 676/SO/2018     
(na vysielanie programu Únos cez internet zo dňa 18. 5. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-13/34.482:   
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. 676/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/499: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
        
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 669/SO/2018     
(na vysielanie z dní 17., 24. 4. a 1. 5. 2018)  
Vysielateľ: Západoslovenská televízia s. r.o.    číslo licencie: TD/150 
 



Uznesenie č. 18-13/35.483:   
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. 669/SO/2018, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Západoslovenská televízia vysielateľa Západoslovenská 
televízia s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/500: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-13/35.484:   
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 Západoslovenská 
televízia 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 
Západoslovenská televízia z dní 17.4, 24.4. a 1.5.2018 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/501: 
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: 18. 7. 2018 Z: PLO 
 
 
 
 



K bodu 36/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 571/SO/2018     
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti zo dňa 16. 4. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-13/36.485:   
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 JOJ odvysielal dňa 16.4.2018 v čase o cca 10:34 hod. program Rodinné 
záležitosti, 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/502: 
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: 18. 7. 2018 Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/503: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018 Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 575/SO/2018     
(na vysielanie programu celodenné vysielanie zo dňa 16., 20., 21. 4. 2018)  
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                                číslo licencie: R/113  
 
Uznesenie č. 18-13/37.486:   
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 Rádio WOW s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 
16., 20. a 21.4. 2018 mohol vysielať rozhlasovú programovú službu Rádio WOW v rozpore 
s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/412: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/504: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018                              Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/SO/2018     
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 27. 4. 2018)  
Vysielateľ: RTVS                                číslo licencie: na základe zákona, TD/1 
 
Uznesenie č. 18-13/38.487:   
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. 619/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/505: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 626/SO/2018     
(na vysielanie programu Spektrum zo dňa 2. 5. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 



Uznesenie č. 18-13/39.488:   
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. 626/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/506: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 674/SO/2018      
(na vysielanie programov sprevádzaných titulkami pre nepočujúcich)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-13/40.489:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) 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 C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedoručil 
Rade do 15 dní po skončení mesiaca máj 2018 štatistiku o odvysielanom programe programovej 
služby TA3 obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom 
záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu 
programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za tento mesiac. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 18-13/507: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-13/40.490:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o.  
v súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18a písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko 
vzniklo dôvodné podozrenie, že v rámci vysielania televíznej programovej služby TA3 mohlo prísť  
v mesiaci máj 2018 k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných 
programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do 
posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich a najmenej 3% všetkých 
vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/508: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/509: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 7. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 677/SO/2018  
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 20. 5. 2018) 
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                číslo licencie: R/115 
 
Uznesenie č. 18-13/41.491:   
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. 677/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Frontinus, vysielateľa FRONTINUS s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   proti 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/510: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 267/M/2018  
(monitorované dni: 4. 2. 2018 ) 
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                číslo licencie: R/115 
 
Uznesenie č. 18-13/42.492:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o., 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  
4. 2. 2018 v čase o cca 9:30 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus 
program Debata na telefón, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť politicko-publicistického programu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/511: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 593/M/2018  
(monitorované dni: 24. a 26. 4. 2018) 
Vysielateľ: Decora, s.r.o.             číslo licencie: T/229 



Uznesenie č. 18-13/43.493:   
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 Decora, 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 Vaša TV z dní 24. a 26.4.2018 v čase 
od 17:00 do 20:00 hod. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/412: 
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: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 606/M/2018  
(monitorovaný deň: 30. 4. 2018) 
Vysielateľ: IN TV, s.r.o.             číslo licencie: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 18-13/44.494:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi IN TV, s.r.o. vo veci 
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 IN TV zo dňa 30.4.2018 v čase od 
17:00 hod. do 23:00 hod. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 18-13/512: 
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: 18. 7. 2018 Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 435/M/2018  
(monitorované dni:16.3.2018) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 18-13/45.495:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní správy č. 435/M/2018 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa TV ORAVIA s.r.o., číslo licencie 
TD/36 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 16.3.2018 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/513: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 16. 7. 2018                                       Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 384/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 8/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b)    zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zápisník jednej lásky/26.12.2017/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:TD/7 
 
Uznesenie č. 18-13/46.496:   
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. 384/SKO/2018 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/514: 
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: 18. 7. 2018                  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/515: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                  Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 444/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 26/SO/2018 a 90/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 
zákona č. 181/2014 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mimoriadne správy o 12:00, Mimoriadne správy 
o 16:00/4.11.2017/Jednotka, http://www.rtvs.sk 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona, poskytovateľ AVMS  číslo licencie: TD/1, AVMS 
 
Uznesenie č. 18-13/47.497:   
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. 444/SKO/2018 
vedené proti účastníkovi konania Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa  
§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 

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

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

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



Úloha č. 18-13/516: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18. 7. 2018  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/517: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 545/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 260/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Braňo Závodský  naživo/30.1. 2018/EXPRES 
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112, RD/27 
ÚP: 10:00 hod.        
 
Uznesenie č. 18-13/48.498:   
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. 545/SKO/2018 
vedené proti účastníkovi konania D.EXPRES, k.s. 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 za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/518: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:18. 7. 2018                                       Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/519: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T:16. 7. 2018                                              Z: PgO 
 



K bodu 49/ 
SK č.:  479/SKO/2018 zo dňa 21. 3. 2018  
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 167/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS / 11. 1. 2018/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-13/49.499:   
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. 479/SKO/2018 
vedené proti účastníkovi konania Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa  
§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/520: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18. 7. 2018                            Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/521: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 16. 7. 2018                                   Z: PgO 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 481/SKO/2018 zo dňa 21. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 171/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Strašidelný dom/ 21.1.2018/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-13/50.500:   
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. 481/SKO/2018 



vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/522: 
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: 18. 7. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/523: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 547/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 354/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 11:00 hod do 14:00  hod./19.2.2018/ 
Západoslovenská televízia 
ÚK: Západoslovenská televízia,  s.r.o.      číslo licencie: TD/150 
 
Uznesenie č. 18-13/51.501:   
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. 547/SKO/2018 Západoslovenská televízia, 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 záznam vysielania programovej služby Západoslovenská 
televízia zo dňa 19. 2. 2018 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
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. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/524: 
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: 6. 8. 2018                       Z: PLO 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 549/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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zúbková víla 2/28. 1. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-13/52.502:   
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.  549/SKO/2018 MAC TV s.r.o.  



p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 28.1.2018 v čase o cca 11:40 hod. oznam 
o vlastnom programe Život je boj, označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, ktorý 
predchádzal programu Zúbková víla 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 
rokov, čím došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek 
programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
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. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 18-13/525: 
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: 4. 8. 2018                           Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/526: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 2. 8. 2018                                           Z: PgO 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 443/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 100/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Magická mriežka/ 
11.1.2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 18-13/53.503:   
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.  443/SKO/2018 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým,  
 

že dňa 11. 1. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA v rámci 
programu Televízne noviny informácie o programe #tbt s Matúšom Krnčokom, cit.: 
 
Redaktorka: „A takto, ale už naživo si budú spomínať na svoje detstvo alebo rozpovedia svoj životný 
príbeh aj známe slovenské a zaujímavé tváre.“ (Redaktorka je snímaná  v štúdiu relácie #tbt 
s Matúšom Krnčokom. Prechádza cez  štúdio a sadá si do kresla pre účinkujúcich hostí, pričom 
kamera zachytáva celý názov relácie, ktorý je zreteľný - #tbt s Matúšom Krnčokom).   
M. Krnčok, moderátor: „...kým sa dostali až do tohto bodu, kde sú teraz. Ema Drobná napríklad 
svojho času predávala hamburgre v Londýne. Ema je síce ešte mladá, čiže ona ešte nemá až taký veľký 
background za sebou, ale má skúsenosti napríklad s tým, že ako mladá si musela privyrábať, keď bola 
v Londýne, tak predávala hamburgre. A predala napríklad aj takej významnej herečke, ako je Keira 
Knightley. Aj na toto si zaspomínala.“ (V obraze sú  zábery z  relácie  #tbt s Matúšom Krnčokom 
s hosťom-speváčkou Emou Drobnou (zábery počas rozhovoru a robenia spoločného selfie, za 
protagonistami relácie je viditeľný názov relácie #tbt s Matúšom Krnčokom). Interviewovaný  
moderátor je nasnímaný pred panelom, na ktorom je  logo názvu relácie #tbt). 
Ema Drobná, speváčka: „Ja som bola otočená na tých mojich 30 burgrov, ktoré na mňa prskali.“  
(Zostrih z relácie natočenej v štúdiu, s viditeľným nápisom #tbt s Matúšom Krnčokom). 
M. Krnčok, moderátor: „Aha. Si bola taká olejová Ema?“ (V obraze zostrih z relácie natočenej 
v štúdiu, s viditeľným nápisom #tbt s Matúšom Krnčokom). 
Ema Drobná, speváčka: „Taká, taká, hej“. (V obraze zostrih z relácie natočenej v štúdiu,  
s viditeľným nápisom #tbt s Matúšom Krnčokom). 
M. Krnčok, moderátor: „Vidíš, ja som preto sem  chcel tie sáčky dať. Ja som to hovoril, že dajme sem 
sáčky pre istotu.“ (V obraze zostrih z relácie natočenej v štúdiu, s viditeľným nápisom #tbt s Matúšom 
Krnčokom). 



Ema Drobná, speváčka: „No, no. A kopala do mňa moja kamarátka, čo so mnou predávala tie 
burgre, tak kopala do mňa už asi tretíkrát, a ja som bola už nervózna, že čo, ako, že či si mám pohnúť, 
alebo čo chce odo mňa. Som sa tak otočila a potom som zbadala Keiru .“ (V obraze zostrih z relácie 
natočenej v štúdiu, s viditeľným nápisom #tbt s Matúšom Krnčokom). 
M. Krnčok, moderátor: „Ou..“ (V obraze zostrih z relácie natočenej v štúdiu, s viditeľným nápisom 
#tbt s Matúšom Krnčokom). 
Redaktorka: „Andrea Marcišiaková, TV Markíza.“ 
Moderátorka: „Celý rozhovor s Emou Drobnou nájdete na našom portáli Markíza.sk.“ 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
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. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 17 000,- €, slovom sedemnásťtisíc 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  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/527: 
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: 6. 8. 2018                    Z: PLO 
 
 
 



K bodu 54/ 
SK č.: 603/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 318/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Kuchyňa/ 17.2.2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-13/54.504:   
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. 603/SKL/2018 
vedené proti vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/528: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 14. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 55/ 
SK č.: 452/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 
Doplnenie: Správa č. 33/M/2018  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 39 ods. 1 s odkazom na § 33 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: v čase od cca 18:55 hod do 22:04 hod.22.12.2017/ 
v čase od cca 18:55 hod do 23:04 hod.25.12.2017/ v čase od cca 18:55 hod do 00:04 hod. 31.12.2017/ 
TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 18-13/55.505:   
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. 452/SKO/2018 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/529: 
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: 18. 7. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 56/ 
SK č.: 600/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 403/SL/2018) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
  
Uznesenie č. 18-13/56.506:   
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. 600/SKL/2018 MEDIA COMPANY s. r. o. 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 5. 9. 2017, 13. 10. 2017 a dňa 27. 3. 2018 vysielal programovú službu Považie bez udelenej 
licencie, 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/530: 
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: 6. 8. 2018        Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/531: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                                            Z:PLO 
 
K bodu 57/ 
SK č.:  599/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018  
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 207/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Na rovinu / 13. 10. 2017/Považie 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 18-13/57.507:   
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. 599/SKO/2018 
vedené proti spoločnosti MEDIA COMPANY s. r. o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 

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

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  neprítomný 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-13/532: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho spoločnosti MEDIA COMPANY s. r. o. 
T: 18. 7. 2018                                                                                                                          Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/533: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                                            Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 58/ 
SK č.: 604/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 403/SL/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h)   
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.      číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 18-13/58.508:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku televíznej 
licencie č. TD/159 držiteľa licencie, spoločnosti  MEDIA COMPANY s. r. o., keďže ku dňu 29. 4. 
2016, podľa ustanovenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z., licencia na digitálne vysielanie zanikla uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom 
mal vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak. 
              
Úloha č. 18-13/534: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi spoločnosti 
MEDIA COMPANY s. r. o. zánik licencie na digitálne vysielanie č. TD/159. 
T: 18. 7. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-13/58.509:   
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. 604/SKL/2018 
vedené proti spoločnosti MEDIA COMPANY s. r. o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s možným naplnením skutočností 
predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 18-13/535: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho spoločnosti MEDIA COMPANY s. r. o. 
T: 18. 7. 2018                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 18-13/536: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 7. 2018                                                  Z: PLO 



K bodu 59/ 
SK č.: 757/SKL/2018 zo dňa 4. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 18-13/59.510:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 757/SKL/2018 začatom 
dňa 4.6.2018, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MEDIA COMPANY, s.r.o. 
M. R. Štefánika 149 
017 01 Považská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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

udeľuje spoločnosti 
 

MEDIA COMPANY, s.r.o. 
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na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
I. 

 
1. Druh licencie: regionálne digitálne televízne vysielanie 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: Považie 
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov v bežnom týždni, podľa navrhovanej programovej  
skladby doručenej  4.6.2018 č.p. 757/SKL/2018-1: 
 
a) Programová služba  (100 %): 

Doplnkové vysielanie -       max. 17,22 % 
Programy –        min. 82,78 % 

 
b) Programy (100 %): 

1. Spravodajstvo –    25,17% 
2. Publicistika: 

2.1 polit. publicistika –   2,35 % 
2.2 ostatná publicistika –  63,09 % 

3. Dokumentárne programy –   5,03 % 
4. Dramatické programy -   0 % 
5. Zábavné programy –    0 % 
6. Hudobné programy -    0 % 



7. Vzdelávacie programy -   0 % 
8. Náboženské programy –   4,36 % 
9. Detské programy -    0 % 
10. Šport -     0 % 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 34 % 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného predpisu 
záznam vysielania programovej služby:  DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 95% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti. (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania. (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 33172/R, oddiel: 
Sro, zo dňa 30.05.2018. 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 33172/R, oddiel: Sro, zo dňa 
30.05.2018. 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
EPG, TXT 
 
Doložky iného verejného prenosu: 
DVB-C, DVB-S, IPTV  
 
Úloha č. 18-13/537: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 757/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 8. 2018                              Z: PLO 
 
K bodu 60/ 
SK č.: 760/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 18-13/60.511:   
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  760/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018, 



podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania:  
 
CE MEDIA s.r.o. 
Staničná 8  
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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

udeľu je  
 

spoločnosti CE MEDIA s.r.o. 
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na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2.   Názov programovej služby: Televízia CENTRAL 
3.   Jazyk vysielania: slovenský  

      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou - podľa podania účastníka konania č. 760/SKL/2018-1 zo dňa 6. 6. 2018 a podania 
760/SKl/2018-2 zo dňa 15. 6. 2018: 
a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 12,92 % 
    2. Programy:                         min. 87,08 % (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    24,88% 
    2. Publicistika: a) politická:   2,20 %      
                             b) ostatná:      65,74 %    
    3. Dokumentárne programy:   7,18 % 
    4. Dramatické programy:        0 %    
    5. Zábavné programy:             0 %    
    6. Hudobné programy:            0 % 
    7. Vzdelávacie programy:        0,0 % 
    8. Náboženské programy:        0 % 
    9. Detské programy:               0 % 
  10. Šport:                                  0 % 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: min. 15%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného predpisu 
záznam vysielania programovej služby: DVD, blue ray disk, HDD  v požadovanom formáte a kvalite 
 



8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 51 % 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 21% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
  
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18304/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 1. 6. 2018, č. dožiadania: el- 41212/2018/N 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18304/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 1. 6. 2018, č. dožiadania: el- 41212/2018/N 
 

III. 
  

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: EPG - elektronický programový sprievodca 
Doložka doplnkových obsahových služieb: EPG - elektronický programový sprievodca 

 
Doložky iného verejného prenosu: 
DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS, MMDS, IPTV 
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu 
 
Zahraničná doložka:  
1. Teritórium, na ktorom sa bude vysielať: Česká republika 
2. Jazyk, v ktorom sa bude vysielať: Slovenský jazyk, Český jazyk 
 
Úloha č. 18-13/538: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 760/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi 
konania, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 8. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 61/ 
SK č.: 787/SKL/2018 zo dňa 13. 6. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ASTEON Trade, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 18-13/61.512:   
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 787/SKL/2018 zo dňa  13.6.2018, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania: 
 



ASTEON Trade, s.r.o.    
Andreja Mráza 3157/3 
82103 Bratislava - Ružinov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

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

 
spoločnosti  ASTEON Trade, s.r.o.    

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 9 7  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: Orange Infokanál 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 787/SKL/2018-1 zo dňa 13.6.2018: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100% 
Programy - min. 0% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 0%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 0%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  
 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 0%   
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%  

 



10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov, (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 

systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
vzťahuje sa 

II. 
 

„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 zo 
dňa 1.6.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 86249/B, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
129183/2018/R 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.6.2018, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 86249/B, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-129183/2018/R 

 
III. 

Údaje o doložke: 
 1. Doložka doplnkových obsahových služieb: - 
       

2. Doložka iného verejného prenosu: DVB-S, DVB-C, DVB-H, IPTV, KDS 
 
Úloha č. 18-13/539: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.787/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania, ASTEON Trade, s.r.o.   a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 8. 2018                    Z: PLO  
 
K bodu 62/ 
SK č.: 769/SKL/2018 zo dňa 8. 6. 2018 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: CRYSTAL TRADE s.r.o., Bratislava      
 
Uznesenie č. 18-13/62.513:   
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 § 71 citovaného zákona 
v správnom konaní č. 769/SKL/2018  zo dňa 8.6.2018, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie,  
doručenú účastníkom konania: 
 
CRYSTAL TRADE s.r.o. 
Mostová 2  
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.:    
 

vydáva 
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/370 
 
za nasledovných podmienok : 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 



  Retransmisia je poskytovaná prostredníctvom: DVB-T 
  Hlasná stanica: vysielač Kamzík, kanál 37 

 
2. Územný rozsah retransmisie: Bratislava a okolie – daný dosahom vysielača 
   
3. Počet  prípojok: 250 
 
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby: 
základný súbor: Západoslovenská televízia, Šlágr TV  
 
Úloha č. 18-13/540: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v  SK č. 769/SKL/2018, zašle ho  účastníkovi 
konania a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 8. 2018                                   Z: PLO 
 
K bodu 63/ 
SK č.: 702/SKL/2018 zo dňa 30. 5. 2018 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE:DNES s.r.o.                 číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 18-13/63.514:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5  
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 702/SKL/2018 zo dňa 30.5. 2018, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/56 v časti týkajúcej sa zmeny 
programovej skladby vysielania, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV KOŠICE: DNES s.r.o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. 
mení 

 
licenciu č. TD/56 nasledovne: 
 
Článok I., body 4 - 6. sa menia a znejú: 
    „4. Časový rozsah vysielania programovej služby:  
 pondelok – piatok 10 hod./denne (od 9:00 do 19:00) 
 sobota – nedeľa 1 hod./denne (od 18:00 do 19:00) 

 
5. Podiely programových typov za bežný týždeň/mesiac určené z programovej skladby (podľa 

podania účastníka konania č. 702/SKL/2018-1 zo dňa 30.5. 2018 a dňa 12.6.2018: 
 a)   Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 15 % 
2. Programy: min. 85 % (z toho preberaný program: 0 %)  

b)   Programy (100 %)  
Spravodajstvo – 0 % 



Publicistika:  
1) polit. publicistika – 8 %  
2) ostatná publicistika – 92 %  

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

   
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 15 %“ 
 
Úloha č. 18-13/541: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 702/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 8. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 64/ 
SK č.: 802/SKL/2018 zo dňa 18. 6. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: 3M media, s.r.o.                  číslo licencie: TD/123 
 
Uznesenie č. 18-13/64.515:   
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia  
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 
z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 802/SKL/2018 zo dňa 18.6.2018, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/123 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
3M media, s.r.o. 
Vodná 1119/9 
949 01 Nitra 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/123 na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
 
I. Článok I., bod 2. Názov programovej služby sa mení a znie: „ Televízia Zobor“  
 
II. Článok I., bod 5 - 6 .  sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej  
v podaní, doručenom Rade dňa 18.6.2018 (802/SKL/2018-1): 

a)  Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 



2. Programy: min. 80 % ( z toho preberaný program 0%) 
b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 100% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 0%  

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

  6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 100%“. 
 
Úloha č. 18-13/542: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 802/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 8. 2018                                           Z: PLO 
 
K bodu 65/ 
SK č.: 2/SKL/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
Oznámenie o zmene licencie na televízne  vysielanie 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: T/182  
 
Uznesenie č. 18-13/65.516:   
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. 2/SKL/2018 zo dňa 27. 12. 2017 
o zmene licencie č. T/182 spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. podľa § 30 ods. 1 
písm. a) 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. 18-13/543: 
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: 18. 7. 2018                      Z: PLO 
 
K bodu 66/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby RÁDIO HUMAN (www.radiohuman.sk) 
Oznámenie č. 701/AMS/2018 
Poskytovateľ: HUMAN INSIDE s.r.o.       
 
Uznesenie č. 18-13/66.517:   
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti HUMAN INSIDE s.r.o., Bratislava doručené dňa 
15.5.2018 o prevádzkovaní služby RÁDIO HUMAN prevádzkovanej na stránke www.radiohuman.sk 
a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba 
vzhľadom na účel, na ktorý je poskytovaná, nespĺňa kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 



 
Úloha č. 18-13/544: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť HUMAN INSIDE s.r.o., Bratislava o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 15.5.2018 a zaevidovaného pod. č. 701/AMS/2018-1. 
T: 16. 7. 2018                                Z: PgO 
 
67/ Rôzne  
 
1/ Oboznámenie Rady s odpoveďou na žiadosť GP SR vo veci podnetu voči rozhodnutiu Rady  
č. RO/1/2018 zo dňa 18. 4. 2018, vydanom v správnom konaní č. 246/SKO/2018. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2018 
 
Uznesenie č. 18-13/67.518:   
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Dodatok č. 1 k Smernici č. 2/2017 o cestovných náhradách 
 
Uznesenie č. 18-13/67.519:   
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 
 
Hlasovanie:  

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

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

4/ SK č.: 838/SKL/2018 zo dňa 21. 6. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
Účastník konania: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote    číslo registrácie: TKR/100 
 
Uznesenie č. 18-13/67.520: 
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. 838/SKL/2018 zo dňa 21. 6. 
2018, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/100 z dôvodu zmeny počtu 
prípojok a zmeny programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie:  
 
Okresné stavebné bytové družstvo v  Rimavskej Sobote  
Okružná 50 
979 01 Rimavská Sobota 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/100 v časti 2 - 4 nasledovne: 
 
1. Časť  3. Počet prípojok sa mení nasledovne a znie: 
„3. Počet prípojok:  k 31. 3. 2018   3918 
          od 1. 4. 2018        0“ 
2. Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:  
„od 1. 4. 2018 neposkytuje žiadne programové služby“  
 
Úloha č. 18-13/545: 
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. 838/SKL/2018, zašle ho  
účastníkovi konania, OSBD v Rimavskej Sobote, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 6. 8. 2018                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-13/67.521: 
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 Okresnému stavebnému bytovému 
družstvu v Rimavskej Sobote vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 60 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmenu počtu prípojok v lehote do 15 dní po 
tom, čo sa tento počet zmenil o 20 % od posledného oznámenia. 
 
Úloha č. 18-13/546: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 18. 7. 2018          Z: PLO 
 
 
5/ Oboznámenie Rady s rozsudkom NS SR č. 2Sžo/64/2016 
 
V Bratislave dňa 4. 7. 2018 
 

                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu    
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
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