
Zápisnica č. 14/2018 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28. 8. 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: Vladimír Holan 

 

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 446/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

Doplnenie: Sťažnosť č. 16/SO/2018 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: SENZI, a.s.           

        

3/ SK č.: 447/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

               448/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018  

               449/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018    

Doplnenie: Sťažnosť č. 16/SO/2018 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: VIP Media, s.r.o. 

        VIP Media EU, s.r.o.   

        VIP Media SK, s.r.o.          

   

4/ SK č.: 594/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Sťažnosť č. 276/SL/2018 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: EM – KOM, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/303 

        

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 

Doplnenie: Sťažnosť č. 823/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 

        

6/ SK č.: 595/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 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 

        

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 797/SO/2018     

(na vysielanie programu Nočný bežec zo dňa 17. 6. 2018)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

        

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 798/SO/2018     

(na vysielanie programu Nočný bežec zo dňa 17. 6. 2018/hlasitosť)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 762/SO/2018     

(na vysielanie programu Ste múdri ako rádio? zo dňa 5. 6. 2018)  



Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 

       

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 786/SO/2018     

(na vysielanie programu Návštevníci 3: Revolúcia zo dňa 8. a 10. 6. 2018)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16 

                                               T/39,TD/1

    

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 763/SO/2018     

(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 5. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2 

        

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 770/SO/2018     

(na vysielanie programu Ranné správy RTVS zo dňa 6. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

        

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 799/SO/2018     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

        

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 776/SO/2018     

(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 6. 6. 2018)  

Vysielateľ: D. EXPRES, k.s.                                                číslo licencie: R/112, RD/27 

        

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 753/SO/2018      

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 30. 5. 2018)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 

        

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 772/SO/2018 a 773/SO/2018     

(na vysielanie programu V politike zo dňa 10. 6. 2018)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

        

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 784/SO/2018     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 

        

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 771/SO/2018     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

        

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 765/SO/2018       

(na vysielanie programu Chart Show zo dňa 6. 6. 2018)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17

                       

20/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 766/SO/2018     



(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 5. a 7. 6. 2018)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

      

21/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 754/SO/2018     

(na vysielanie programu Ahoj Slovensko zo dňa 1. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 

       

22/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 758/SO/2018     

(na vysielanie programu KONTAKTY zo dňa 28. 5. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 

        

23/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 817/SO/2018     

(na vysielanie programu Popo_FM zo dňa 22. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/4 

         

24/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 796/SO/2018     

(na vysielanie programu Krimi zo dňa 6. 5. 2018)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15 

        

25/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 775/SO/2018     

(na vysielanie piesne Jackie Chan zo dňa 11. 6. 2018)  

Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.      číslo licencie: R/92 

        

26/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 761/SO/2018     

(na vysielanie reklamy rukyprec.sk zo dňa 5. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

        

27/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2018 

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  

          MAC TV s.r.o. 

          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

         

28/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2018 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  

        

29/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 847/SO/2018     

(na vysielanie programu centrum.sk/Šport24 zo dňa 23. 6. 2018)  

Vysielateľ: News and Media Holding, a.s.               číslo licencie: AVMS 

         

30/ SK č.: 445/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 30/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Pýcha a predsudok/5. 1. 2018/TV DOMA 

ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:TD/7 

        

31/ SK č.: 697/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  



(Sťažnosť č. 418/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Šport/6. 3. 2018/JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 

       

32/ SK č.: 601/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 280/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Novoročný príhovor Milana Jambora starostu 

Devínskej Novej Vsi /3. 1.a 5. 1. 2018/DTV 

ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/54 

        

33/ SK č.:  699/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018  

Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW 

nedoručil Rade do 15 kalendárnych dní  po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch - vyhodnotenie SHD za mesiac január 2018 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 

        

34/ SK č.:  700/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018  

Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby radio.MAX –

nedoručil Rade do 15 kalendárnych dní  po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch - vyhodnotenie SHD za mesiac marec 2018 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: R/114 

        

35/ SK č.: 655/SKO/2018 zo dňa 2. 5. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 368/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: SuperStar/25. 2. 2018/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 

        

36/ SK č.: 694/SKO/2018  zo dňa 23. 5. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 391/SO/2018) 

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Zámena manželiek/28. 2. 2018/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 

        

37/ SK č.: 597/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 227/SO/2018) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Ranný blok s Tomaggiom o cca  6:00 hod. a o cca 

10:00 hod./25. 1. 2018/Rádio Anténa Rock 

ÚK: GES Slovakia, s.r.o.          číslo licencie: R/88 

        

38/ SK č.: 602/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 243/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: komunikát o XII. Ročníku Festivalu 

dobrodružných filmov HoryZonty 2017/29. 1. 2018/TV Karpaty 



ÚK: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany     číslo licencie: TD/151 

        

39/ SK č.: 453/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

Doplnenie: Správa č. 39/M/2018  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 34 ods. 3, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000  

Z. z.) 

Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: 22. a 25. a 31. 12. 2017/Vtierka Castle,  

Najlepšie počasie, Krimi, Profesionáli, Kameňák 2, Myšlienky vraha, Česko Slovensko má talent, 

Cesta bojovník, sponzorský odkaz Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., komunikát Zbohatnite s  

JOJkou/JOJ, JOJ PLUS, WAU 

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15, 

T/219, TD/16, TD/109 

    

NEVEREJNÉ 

 

40/ SK č.: 681/SKL/2018 zo dňa 21. 5. 2018 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchov 

      

41/ SK č.: 888/SKL/2018 zo dňa 11. 7. 2018 

Oznámenie o zmene licencie  na rozhlasové  vysielanie 

ÚK: Rádio WOW s.r.o.      číslo licencie: R/113 

      

42/ SK č.: 958/SKL/2018 zo dňa 20. 7. 2018 

Oznámenie o zmene licencie  na televízne  vysielanie 

ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: T/210 

      

43/ SK č.: 972/SKL/2018 zo dňa 1. 8. 2018 

Oznámenie o zmene licencií  na televízne vysielanie 

ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.      číslo licencie: T/99,  TD/97 

      

44/ SK č.: 875/SKL/2018 zo dňa 10. 7. 2018 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 

ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/54 

      

45/ SK č.: 980/SKL/2018 zo dňa 7. 8. 2018 

Oznámenie o zmene licencie  na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mediaworks s.r.o.       číslo licencie: TD/189 

      

46/ SK č.: 938/SKL/2018 zo dňa 13. 7. 2018 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Orange Slovensko, a.s.      číslo licencie: TKR/257 

      

47/ SK č.: 876/SKL/2018 zo dňa 10. 7. 2018 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: MsBP Servis, s.r.o.      číslo licencie: TKR/208 

     

48/ Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.dnes24.sk 

Oznámenie č. 785/AMS/2018 

Vysielateľ: Global 24, s.r.o.         

  

49/Oznámenie o prevádzkovaní služby www.zivot.sk, www.eva.sk, www.casprezeny.sk, 

www.autobild.sk, adam.sk  

Oznámenie č. 880/AMS/2018 

Poskytovateľ: Život Publishing, a.s.        



        

50/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.parlamentnelisty.sk/galerie/videa 

Oznámenie č. 658/AMS/2018 

Vysielateľ: Parlamentné listy SK, s.r.o.       

        

51/ Oznámenie o prevádzkovaní služby SME.sk 

Oznámenie č. 841/AMS/2018 

Vysielateľ: Petit Press, a.s.     

        

52/ Rôzne 

 

************************* 

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 546 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 18-14/1.522: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 2/  

SK č.: 446/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

Doplnenie: Sťažnosť č. 16/SO/2018 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: SENZI, a.s. 

      

Uznesenie č. 18-14/2.523:  

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. 446/SKL/2018 

vedené voči spoločnosti SENZI, a.s. 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/547: 

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: 7. 9. 2018                    Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

SK č.: 447/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

           448/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018  

           449/SKL/2018 zo dňa 12. 3. 2018    

Doplnenie: Sťažnosť č. 16/SO/2018 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: VIP media, s.r.o. 

        VIPmedia EU, s. r. o.   

        VIPmedia SK, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 18-14/3.524: 

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. 447/SKL/2018 

vedené voči spoločnosti VIP media, 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/548: 

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: 7. 9. 2018                    Z: PLO 

 

Uznesenie č. 18-14/3.525: 

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. 448/SKL/2018 

vedené voči spoločnosti VIPmedia EU, 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/549: 

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: 7. 9. 2018                    Z: PLO 

 

Uznesenie č. 18-14/3.526: 

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. 449/SKL/2018 

vedené voči spoločnosti VIPmedia SK, 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/550: 

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: 7. 9. 2018                    Z: PLO 

 

 



K bodu 4/ 

SK č.: 594/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Sťažnosť č. 276/SL/2018 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: EM – KOM, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/303 

 

Uznesenie č. 18-14/4.527:   

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 účastník správneho konania č. 594/SKL/2018 

prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/303 spoločnosť EM – KOM, s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 28. 3. 2018 poskytoval retransmisiu 

programových služieb HBO HD, TV LocAll, Nova International, JOJ Cinema HD, Disney Channel, 

SENZI, Film+, Fishing & Hunting bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá  

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie 

zákona. 

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 



Úloha č. 18-14/551: 

Kancelária Rady podľa § 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:  28. 9. 2018 

                                Z: PLO 

Úloha č. 18-14/552: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T:  10. 9. 2018                                Z: PLO 

 

K bodu 5/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 

Doplnenie: Sťažnosť č. 823/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. 18-14/5.528: 

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. 823/SL/2018 smerujúcu 

voči spoločnosti RADIO ONE ROCK, 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

   

Úloha č. 18-14/553: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 10. 9. 2018                               Z: PLO 

 

K bodu 6/ 

SK č.: 595/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 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. 18-14/6.529: 

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. 595/SKL/2018 

vedené proti 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 zdržala sa 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/554: 

Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 12. 9. 2018                               Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/555: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 10. 9. 2018                               Z: PLO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 797/SO/2018     

(na vysielanie programu Nočný bežec zo dňa 17. 6. 2018)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

Uznesenie č. 18-14/7.530: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 797/SO/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   za 

Holeštiak zdržal sa 

Kolenič  zdržal sa 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 18-14/556: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7.9.2018                    Z: PgO 



K bodu 8/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 798/SO/2018     

(na vysielanie programu Nočný bežec zo dňa 17. 6. 2018/hlasitosť)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

Uznesenie č. 18-14/8.531: 

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. 798/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  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/557: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 9/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 762/SO/2018     

(na vysielanie programu Ste múdri ako rádio? zo dňa 5. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1  

 

Uznesenie č. 18-14/9.532: 

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. 762/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   zdržal sa 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  zdržala sa 



Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 18-14/558: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7.9.2018                              Z: PgO 

  

K bodu 10/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 786/SO/2018     

(na vysielanie programu Návštevníci 3: Revolúcia zo dňa 8. a 10. 6. 2018)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16 

                                     T/39, TD/15   

Uznesenie č. 18-14/10.533: 

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 

1. § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2018 v čase o cca 

20:33 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS a dňa 10. 6. 2018 v čase o cca 12:59 hod. 

v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Návštevníci 3: Revolúcia, pričom mohlo 

dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok 

dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam; 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Návštevníci 3: Revolúcia 

odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 10. 6. 2018 o cca 12:59:29 hod. 

v trvaní cca 146 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 

reklamy päťkrát. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/559: 

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: 12. 9. 2018  Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/560: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 11/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 763/SO/2018     

(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 5. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2 



 

Uznesenie č. 18-14/11.534: 

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. 763/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 

zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/561: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

  

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 770/SO/2018     

(na vysielanie programu Ranné správy RTVS zo dňa 6. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 18-14/12.535: 

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. 770/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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 

 



Úloha č. 18-14/562: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 799/SO/2018     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 18-14/13.536: 

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. 799/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 

zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   proti 

Blaha  proti 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak proti 

Kolenič  za 

Pék  proti 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 18-14/563: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 776/SO/2018     

(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 6. 6. 2018)  

Vysielateľ: D. EXPRES, k.s.                                               číslo licencie: R/112, RD/27 

 

Uznesenie č. 18-14/14.537: 

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. 776/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Expres, vysielateľa D.EXPRES, k.s. 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   za 



Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/564: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 753/SO/2018      

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 30. 5. 2018)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 

  

Uznesenie č. 18-14/15.538: 

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 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci 

programovej služby JOJ v programe Noviny TV JOJ zo dňa 30. 5. 2018 odvysielaného o cca 19:30 

hod. odvysielal príspevok Na koho sa usmeje šťastie, v rámci ktorého odvysielal informácie o hre 

EUROJACKPOT spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., ktoré mohli naplniť 

definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za  

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/565: 

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: 12. 9. 2018  Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/566: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 7. 9. 2018                               Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 772/SO/2018 a 773/SO/2018     

(na vysielanie programu V politike zo dňa 10. 6. 2018)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 



Uznesenie č. 18-14/16.539:  

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. 772/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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/567: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                              Z: PgO 

 

Uznesenie č. 18-14/16.539-1: 

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. 773/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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/568: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                             Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 784/SO/2018     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 

 

 



Uznesenie č. 18-14/17.540: 

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. 784/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 

zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/569: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 771/SO/2018     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

   

Uznesenie č. 18-14/18.541: 

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. 771/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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/570: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 



 

K bodu 19/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 765/SO/2018       

(na vysielanie programu Chart Show zo dňa 6. 6. 2018)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 

Uznesenie č. 18-14/19.542: 

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. 765/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  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/571: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 20/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 766/SO/2018     

(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 5. a 7. 6. 2018)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 

Uznesenie č. 18-14/20.543: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 766/SO/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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 



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

 

Úloha č. 18-14/572: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7.9.2018                   Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 754/SO/2018     

(na vysielanie programu Ahoj Slovensko zo dňa 1. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 

 

Uznesenie č. 18-14/21.544: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 

Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 

že na televíznej programovej službe Dvojka dňa 1. 6. 2018 v čase o cca 8:45 hod. odvysielal program 

Ahoj Slovensko, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so 

zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová zdržala sa 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/573: 

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: 12. 9. 2018  Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/574: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 7. 9. 2018                               Z: PgO 

 

K bodu 22/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 758/SO/2018     

(na vysielanie programu KONTAKTY zo dňa 28. 5. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 

 

Uznesenie č. 18-14/22.545: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 758/SO/2018 smerujúcu 



voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko 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  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  zdržal sa 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/575: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 23/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 817/SO/2018     

(na vysielanie programu Popo_FM zo dňa 22. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/4 

 

Uznesenie č. 18-14/23.546: 

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. 817/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio_FM 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/576: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7.9.2018                            Z: PgO 

 

K bodu 24/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 796/SO/2018     

(na vysielanie programu Krimi zo dňa 6. 5. 2018)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15 



 

Uznesenie č. 18-14/24.547: 

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. 796/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  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/577: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                               Z: PgO 

 

K bodu 25/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 775/SO/2018     

(na vysielanie piesne Jackie Chan zo dňa 11. 6. 2018)  

Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.      číslo licencie: R/92 

 

Uznesenie č. 18-14/25.548: 

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. 775/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Beta vysielateľa Rádio Bojnice 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/578: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7.9.2018                    Z: PgO 

 



K bodu 26/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 761/SO/2018     

(na vysielanie reklamy rukyprec.sk zo dňa 5. 6. 2018)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

    

Uznesenie č. 18-14/26.549: 

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. 761/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  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/579: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 27/ 

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2018 

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  

          MAC TV s.r.o. 

          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

   

Uznesenie č. 18-14/27.550: 

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. 

štvrťrok 2018. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   neprítomný 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 18-14/27.551: 

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 apríl a jún 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   neprítomný 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/580: 

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: 11.9.2018  Z: PLO 

 

K bodu 28/  

Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2018 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  

 

Uznesenie č. 18-14/28.552: 

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 

obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2018. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   neprítomný 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 29/   

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 847/SO/2018     

(na vysielanie programu centrum.sk/Šport24 zo dňa 23. 6. 2018)  

Vysielateľ: News and Media Holding, a.s.               číslo licencie: AVMS 

 

Uznesenie č. 18-14/29.553: 

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. 847/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sport24.pluska.sk prevádzkovateľa 

News and Media Holding, a.s. 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/581: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7.9.2018                    Z: PgO 

 

K bodu 30/ 

SK č.: 445/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 30/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Pýcha a predsudok/5. 1. 2018/TV DOMA 

ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:TD/7 

 

Uznesenie č. 18-14/30.554: 

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. 445/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  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 



Úloha č. 18-14/582: 

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: 10. 9. 2018                    Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/583: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018                    Z: PgO 

 

K bodu 31/ 

SK č.: 697/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 418/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Šport/6. 3. 2018/JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 

 

Uznesenie č. 18-14/31.555: 

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.  697/SKO/2018 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 6. 3. 2018 v čase o cca 20:25 hod. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal program 

Šport obsahujúci príspevok Disciplinárka SZĽH rieši ich štart, ktorý informoval o možnom 

neoprávnenom štarte hokejistov za HK Dukla Trenčín v  najvyššej slovenskej hokejovej súťaži, 

v rámci čoho odznela kritika postupu funkcionárov Disciplinárnej komisie SZĽH, ktorá nebola priamo 

ani sprostredkovane vyvážená reakciou dotknutej strany, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť 

objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu,   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 

 



Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/584: 

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: 28. 9. 2018                            Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/585: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 7. 9. 2018                                     Z: PgO 

 

K bodu 32/ 

SK č.: 601/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 280/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba:  Novoročný príhovor Milana Jambora starostu 

Devínskej Novej Vsi /3. 1.a 5. 1. 2018/DTV 

ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/54 

 

Uznesenie č. 18-14/32.556: 

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. 601/SKO/2018 

vedené voči spoločnosti Devínskonovoveská televízia, 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  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 



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

 

Úloha č. 18-14/586: 

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: 10. 9. 2018                    Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/587 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 7. 9. 2018                                     Z: PgO 

 

K bodu 33/ 

SK č.: 699/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018  

Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW 

nedoručil Rade do 15 kalendárnych dní  po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch - vyhodnotenie SHD za mesiac január 2018 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 

 

Uznesenie č. 18-14/33.557: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 

1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 

č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 

Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 

konania č. 699/SKO/2018, spoločnosť Rádio WOW s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW obsahujúcu 

vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac január 2018, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100,- €, slovom sto eur.  

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 



 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  zdržal sa 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/588: 

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: 28.9.2018                               Z: PLO 

  

K bodu 34/  

SK č.: 700/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018  

Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby radio.MAX –

nedoručil Rade do 15 kalendárnych dní  po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch - vyhodnotenie SHD za mesiac marec 2018 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: R/114 

 

Uznesenie č. 18-14/34.558:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 

700/SKO/2018, spoločnosť MAXMEDIA, s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 

programoch rozhlasovej programovej služby radio.MAX obsahujúcu vyhodnotenie podielu 

slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac marec 2018, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 



Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/589: 

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: 28.9.2018                      Z:PLO 

        

K bodu 35/ 

SK č.: 655/SKO/2018 zo dňa 2. 5. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 368/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: SuperStar/25.2.2018/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 

 

Uznesenie č. 18-14/35.559:   

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. 655/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  za 

Fašiangová za 



Holan   zdržal sa 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 18-14/590: 

Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 10. 9. 2018                     Z: PLO 

  

Úloha č. 18-14/591:              

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 7. 9. 2018                                      Z: PgO 

   

K bodu 36/ 

SK č.: 694/SKO/2018  zo dňa 23. 5. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 391/SO/2018) 

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Zámena manželiek/28.2.2018/TV MARKÍZA 

ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 

 

Uznesenie č. 18-14/36.560:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania 

č. 694/SKO/2018 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 8:47 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 

program Zámena manželiek, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 2 písm. f) Vyhlášky Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky 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 

(ďalej len „Jednotný systém označovania“) expresívne vyjadrovanie, ktoré podmieňuje jeho 

klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 

Jednotný systém označovania, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 



Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur.  

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX/18, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   proti 

Blaha  za 

Fašiangová proti 

Holan   zdržal sa 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 18-14/592: 

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: 28. 9. 2018  Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/593: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 9. 2018  Z: PgO 

 

K bodu 37/ 

SK č.: 597/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 227/SO/2018) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Ranný blok s Tomaggiom o cca  6:00 hod. a o cca 

10:00 hod./25. 1. 2018/Rádio Anténa Rock 

ÚK: GES Slovakia, s.r.o.          číslo licencie: R/88 

 

Uznesenie č. 18-14/37.561:   

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 účastník správneho konania č. 597/SKO/2018, GES 

Slovakia, s.r.o. 

 

 



porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 25. 1. 2018 o cca 6:00 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Anténa Rock vysielací 

blok Ranný blok s Tomaggiom a o cca 10:03 hod. vysielací blok Rock Music Nonsop, v rámci ktorých 

odzneli informácie týkajúce sa témy Bizarné predmety, ktoré lekári vytiahli z pohlavných orgánov, 

ktoré obsahovali kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) Vyhlášky 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 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 

pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov „sexuálne deviácie prezentované alebo spracované 

v texte“, pričom došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto programov v súlade s 

podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 tejto vyhlášky, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000 eur slovom tisíc eur.  

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  zdržal sa 

Rothmayerová  za 

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

 

 

 



Úloha č. 18-14/594: 

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: 28.9.2018                    Z: PLO 

 

Úloha č. 18-14/595: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7.9.2018                    Z: PgO 

 

K bodu 38/ 

SK č.: 602/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 243/SO/2018)  

(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: komunikát o XII. Ročníku Festivalu 

dobrodružných filmov HoryZonty 2017/29. 1. 2018/TV Karpaty 

ÚK: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany     číslo licencie: TD/151 

 

Uznesenie č. 18-14/38.562:   

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. 602/SKO/2018 vedené voči spoločnosti TV 

Karpaty, 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   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 18-14/596: 

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: 28. 9. 2018                    Z: PLO 

 

K bodu 39/ 

SK č.: 453/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018 

Doplnenie: Správa č. 39/M/2018  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 34 ods. 3, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. 

z.) 

Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: 22. a 25. a 31. 12. 2017/Vtierka Castle,  

Najlepšie počasie, Krimi, Profesionáli, Kameňák 2, Myšlienky vraha, Česko Slovensko má talent, 



Cesta bojovník, sponzorský odkaz Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., komunikát Zbohatnite s 

JOJkou/JOJ, JOJ PLUS, WAU 

ÚK: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/101 

 

Uznesenie č. 18-14/39.563:   

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. 453/SKO/2018 MAC TV s.r.o. 

 

I. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 

tým, že 

 

1. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 25. 12. 2017 v čase o cca 20:28:51 hod.  

a 20:35:09 hod. pred a po programe Najlepšie počasie komunikát označujúci za sponzora 

programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy 

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:28:51 hod. na konci 

a v čase o cca 20:35:09 hod. na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, 

aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

2. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 22. 12. 2017 v čase o cca 19:34:04 

hod. a 20:25:25 hod. pred a po programe Profesionáli komunikát označujúci za sponzora 

programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy 

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v oboch prípadoch na začiatku a na 

konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 

zložkami programovej služby, 

3. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 25. 12. 2017 v čase o cca 22:48:13 

hod. pred programom Let Fénixa komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 

zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných 

častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

4. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 19:41:23 

hod. a 20:42:42 hod. pred a po programe Profesionáli komunikát označujúci za sponzora 

programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy 

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v oboch prípadoch na začiatku a na 

konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 

zložkami programovej služby, 

5. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 22:55:55 

hod., 23:12:37 hod. a 23:36:37 hod. pred programom Kameňák 2 a pred jeho pokračovaním po 

prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát označujúci za sponzora programu 

spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 

32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol vo všetkých troch prípadoch na začiatku a na 

konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 

zložkami programovej služby, 

6. na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 22. 12. 2017 v čase o cca 20:14:05 hod. 

a 21:03:07 hod. pred a po programe Vtierka Castle komunikát označujúci za sponzora programu 

spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 

32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:14:05 hod. na konci a v čase 

o cca 21:03:07 hod. na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 

nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 



7. na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 22. 12. 2017 v čase o cca 21:03:35 hod. 

a 22:57:13 hod. pred a po programe Myšlienky vraha komunikát označujúci za sponzora programu 

spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 

32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v oboch prípadoch na začiatku a na konci 

zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 

programovej služby, 

8. na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 22:17:49 hod., 

22:55:19 hod. a 23:18:54 hod. pred programom Česko Slovensko má talent a pred jeho 

pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát označujúci za 

sponzora programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu 

reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol vo všetkých troch 

prípadoch na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 

nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

9. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 22:53:31 

hod. komunikát Zbohatnite s JOJkou, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 

písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku zreteľne oddelený od iných častí 

programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

10. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 19:08:40 hod. 

v rámci programu Krimi komunikát informujúci o možnosti vyhrať 40 000 €, ktorý naplnil 

definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby 

bol na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný 

s inými zložkami programovej služby; 

 

II. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že vo vysielaní v komunikáte informujúcom o možnosti vyhrať 40 000 €, ktorý bol odvysielaný na 

programovej službe JOJ dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 19:08:40 hod. v rámci programu Krimi, a ktorý 

naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., účinkovali 

moderátori spravodajského programu televízie JOJ; 

 

III. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že program Cesta bojovníka odvysielaný na televíznej programovej službe WAU dňa 31. 12. 2017 

o cca 20:15:28 hod. v trvaní cca 118 minút a 30 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 

zaradením reklamy štyrikrát; 

 

IV. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, že 



 

1. na televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 12. 2017 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. 

odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:16:58 hod. do cca 20:22:23 hod. v trvaní 5 minút a 25 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:53:01 hod. do cca 20:59:36 hod. v trvaní 6 minút a 35 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 20:59:39 hod. do cca 

20:00:09 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 308/2000 Z. z. a ktorý do 20:59:59 hod. trval cca 20 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 20 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 20 sekúnd, 

2. na televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 12. 2017 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod. 

odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:25:02 hod. do cca 21:31:01 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:51:30 hod. do cca 21:57:29 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 20:59:39 hod. do cca 

20:00:09 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z. a ktorý od 21:00:00 hod. trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 7 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 7 sekúnd, 

3. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 12. 2017 v čase od 20:00:00 hod. do 

20:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:02:10 hod. do cca 20:08:14 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 

– reklamný blok v čase od cca 20:25:56 hod. do cca 20:31:50 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Profesionáli spoločnosť Angelini Pharma 

Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 20:25:25 hod. do cca 20:25:34 hod., ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 7 sekúnd, čím došlo 

k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 7 

sekúnd, 

4. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 12. 2017 v čase od 21:00:00 hod. do 

21:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:02:27 hod. do cca 21:09:01 hod. v trvaní 6 minút a 34 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:33:39 hod. do cca 21:39:03 hod. v trvaní 5 minút a 24 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 21:09:05 hod. do cca 

21:09:35 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 28 sekúnd, 

5. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 12. 2017 v čase od 22:00:00 hod. do 

22:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 22:03:38 hod. do cca 22:09:52 hod. v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 22:32:46 hod. do cca 22:38:30 hod. v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 22:09:56 hod. do cca 

22:10:26 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 28 sekúnd, 

6. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 19:00:00 hod. do 19:59:59 

hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 19:15:01 hod. do cca 19:20:49 hod. v trvaní 5 minút a 48 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 19:45:44 hod. do cca 19:51:53 hod. v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 



– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 19:20:55 hod. do cca 

19:21:24 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 26 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 26 sekúnd, 

7. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 

hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:06:18 hod. do cca 20:12:22 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 

– reklamný blok v čase od cca 20:46:16 hod. do cca 20:52:09 hod. v trvaní 5 minút a 53 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Vtierka Castle spoločnosť Angelini Pharma 

Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 20:14:05 hod. do cca 20:14:14 hod., ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 6 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 6 sekúnd, 

8. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 

hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:15:13 hod. do cca 21:21:12 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:40:50 hod. do cca 21:46:49 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 21:21:18 hod. do cca 

21:21:46 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Vtierka Castle spoločnosť Angelini Pharma 

Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 21:03:07 hod. do cca 21:03:16 hod., ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Myšlienky vraha spoločnosť Angelini Pharma 

Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 21:03:35 hod. do cca 21:03:44 hod., ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 45 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 45 sekúnd, 

9. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 

hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 22:15:54 hod. do cca 22:21:38 hod. v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 22:39:39 hod. do cca 22:45:23 hod. v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 22:45:28 hod. do cca 

22:45:57 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Myšlienky vraha spoločnosť Angelini Pharma 

Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 22:57:13 hod. do cca 22:57:22 hod., ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 6 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 6 sekúnd, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 



Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 

podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 35 000,-€ slovom tridsaťpäťtisíc 

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 zdržala sa 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová zdržala sa 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 18-14/597: 

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: 28. 9. 2018                    Z: PLO 

 

NEVEREJNÉ: 

 

K bodu 40/  

SK č.: 681/SKL/2018 zo dňa 21. 5. 2018 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchov 

      

Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady.  

 

K bodu 41/ 

SK č.: 888/SKL/2018 zo dňa 11. 7. 2018 

Oznámenie o zmene licencie  na rozhlasové  vysielanie 

ÚK: Rádio WOW s.r.o.      číslo licencie: R/113 

 

Uznesenie č. 18-14/41.565:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 888/SKL/2018 zo dňa 11.7.2018, posúdila 

oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/113 na rozhlasové vysielanie 

účastníka: 

 



Rádio WOW s.r.o. 

Považská 1706/35 

911 01 Trenčín 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/113 zo dňa 10.5.2011 v znení neskorších zmien a doplnkov 

nasledovne v čl. II a čl. III bod 3: 

 

„II.  

Právne skutočnosti  spoločnosti:  

(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: 26150/R, oddiel: Sro, zo dňa 16.7.2018, zoznam výpisov č.: el-41802/R 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 26150/R, oddiel: Sro, zo dňa 

16.7.2018, zoznam výpisov č.: el-41802/R“ 

  

  III. bod 3: 

 

„3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 

    0 %“ 

 

Úloha č. 18-14/598: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 28.9.2018                    Z: PLO 

 

K bodu 42/ 

SK č.: 958/SKL/2018 zo dňa 20. 7. 2018 

Oznámenie o zmene licencie  na televízne  vysielanie 

ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: T/210 

 

Uznesenie č. 18-14/42.566:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 

308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“), v správnom 

konaní č. 958/SKL/2018 zo dňa 20.7.2018 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka 

konania: 

 

Slovak Telekom, a.s. 

Bajkalská 28  

817 62 Bratislava  

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     



 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne: 

 

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie 

„Právne skutočnosti:  

       2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 

výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 1.8.2018, Oddiel: Sa, 

vložka číslo 2081/B, zoznam výpisov č.: C-10176/18.“ 

 

Úloha č. 18-14/599: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Slovak 

Telekom, a.s., Bratislava.  

T: 28.9.2018                    Z: PLO 

 

K bodu 43/ 

SK č.: 972/SKL/2018 zo dňa 1. 8. 2018 

Oznámenie o zmene licencií  na televízne vysielanie 

ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.      číslo licencie: T/99,  TD/97 

 

Uznesenie č. 18-14/43.567:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 

308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 

„zákon č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 

„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 972/SKL/2018  zo dňa 1.8.2018, posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 

 

TV PEZINOK, s.r.o. 

Holubyho 42 

902 01 Pezinok 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. T/99 nasledovne: 

 

 

Článok II sa mení a znie: 

 

„Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 15401/B, 

oddiel: Sro, zo dňa  6.8.2018, č. dožiadania: el-183119/2018/B 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 15401/B, oddiel: Sro, zo dňa 

6.8.2018, č. dožiadania: el-183119/2018/B“ 

 

 

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

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/97 nasledovne: 

 

Článok II. sa mení a znie:  

 

 „Právne skutočnosti spoločnosti: 

1.  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 15401/B, 

oddiel: Sro, zo dňa  6.8.2018, č. dožiadania: el-183119/2018/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 15401/B, oddiel: Sro, zo dňa 

6.8.2018, č. dožiadania: el-183119/2018/B“ 

 

Úloha č. 18-14/600: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 972/SKL/2018 a zašle 

ho účastníkovi konania, TV PEZINOK, s.r.o. 

T: 28.9.2018                Z: PLO 

            

K bodu 44/ 

SK č.: 875/SKL/2018 zo dňa 10. 7. 2018 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie 

ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/54 

 

Uznesenie č. 18-14/44.568:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 875/SKL/2018 zo dňa 

10. 7. 2018, posúdila doručené oznámenie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 

vysielaní vo veci zmeny licencie č. TD/54 na televízne vysielanie účastníka konania: 

 

Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. 

Milana Marečka 18 

841 07 Bratislava 

 

z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 

a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/54  na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 

 

„Článok II. sa mení a znie:  



1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 19395/B, 

oddiel: Sro, zo dňa 09. 07. 2018, č. dožiadania: el-160306/2018/B 

2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 19395/B, oddiel: Sro, zo dňa 09. 

07. 2018, č. dožiadania: el-160306/2018/B“ 

 

Úloha č. 18-14/601: 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 

v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 28. 9. 2018           Z: PLO 

 

K bodu 45/ 

SK č.: 980/SKL/2018 zo dňa 7. 8. 2018 

Oznámenie o zmene licencie  na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mediaworks s.r.o.      číslo licencie: TD/189 

 

Uznesenie č. 18-14/45.569:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 

308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 

vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho 

prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 

vysielaní “), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“), v správnom konaní č. 980/SKL/2018 zo dňa 

7.8.2018, posúdila žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie účastníka konania: 

 

Mediaworks s.r.o. 

Severná 1133/22 

045 01 Moldava nad Bodvou 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/189  na vysielanie televíznej programovej služby TV Mediamax nasledovne: 

 

Článok I. bod 2 znie: 

 

„Názov programovej služby: TV Moldava – Szepsi TV, MsTV Moldava – Szepsi VTV“ 

 

Úloha č. 18-14/602: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 28.9.2018                    Z: PLO 

 

K bodu 46/ 

SK č.: 938/SKL/2018 zo dňa 13. 7. 2018 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Orange Slovensko, a.s.      číslo licencie: TKR/257 



 

Uznesenie č. 18-14/46.570:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 938/SKL/2018 zo dňa 13.7. 2018, posúdila 

oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 z dôvodu zmeny spôsobu šírenia ponuky 

programových služieb a počtu prípojok účastníka konania: 

 

Orange Slovensko, a.s. 

Metodova 8 

821 08 Bratislava 

 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 

toto 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/257 nasledovne: 

 

Bod 1.  a bod  3. sa mení a znie: 

1. „Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: V zmysle oznámenia spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s., Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 14.04.2004.  

 

1.1. Hlavná stanica:  

 -  Orange BA 1, Kopčianska 92/C, 851 01 Bratislava, 

 -  Orange BB MSC, Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica. 

 

 1.2. Spôsob vykonávania retransmisie: 

  - prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS), 

  - prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete 

  - prostredníctvom satelitu: satelitná platforma na pozícii 16 stupňov východne – EutelSAT 16E, 

    partnerské uplink stanice:  AflenzTeleport A1 Earth Station, Aflenz-Grassnitz, Rakúsko.“ 

         EUTELSAT RAMBOUILLET TELEPORT, Rambouillet, Francúzsko“ 

 

„3.    Počet  prípojok: 230 000“ 

 

Úloha č. 18-14/603: 

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 správnom konaní č. 938/SKL/2018, zašle 

ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 28.9.2018                    Z: PLO 

 

K bodu 47/ 

SK č.: 876/SKL/2018 zo dňa 10. 7. 2018 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: MsBP Servis, s.r.o.    číslo licencie: TKR/208  

       

Uznesenie č. 18-14/47.571:   

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 



zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 

876/SKL/2018 zo dňa 10.7.2018, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/208, 

účastníka konania: 

 

MsBP Servis, s.r.o. 

Sedlišťská 1446/7 

020 01 Púchov 

 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie 

 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zrušuje 

 

registráciu retransmisie č. TKR/208  

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: MsBP Servis, s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 

retransmisie listom doručeným Rade dňa 10.7.2018 písomne  požiadal.  

 

Úloha č. 18-14/604: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/208 a zašle ho účastníkovi konania   

T: 28.9.2018                    Z: PLO 

  

K bodu 48/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.dnes24.sk 

Oznámenie č. 785/AMS/2018 

Vysielateľ: Global 24, s.r.o.       

 

Uznesenie č. 18-14/48.572:   

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Global 24, s.r.o., doručené dňa 12. 6. 2018 

o prevádzkovaní služby tv.dnes24.sk prevádzkovanej na stránke https://tv.dnes24.sk a prijíma ho ako 

oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko uvedená služba spĺňa všetky kritériá 

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 

 

Úloha č. 18-14/605: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Global 24, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 

12. 6. 2018 a zaevidovaného pod. č. 785/AMS/2018-1. 

T: 7. 9. 2018                        Z: PgO 

 

K bodu 49/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.zivot.sk, www.eva.sk, www.casprezeny.sk, www.autobild.sk, 

adam.sk  

Oznámenie č. 880/AMS/2018 

Poskytovateľ: Život Publishing, a.s.        

      

Uznesenie č. 18-14/49.573:   

Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Život Publishing, a.s., doručené dňa 2. 7. 2018, 

o prevádzkovaní služby eva.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.eva.sk a v časti 

týkajúcej sekcie „VIDEOzóna“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. 

a taktiež berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa o prevádzkovaní služby casprezeny.sk, 

prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.casprezeny.sk a v časti týkajúcej sa sekcie 

„Videosekcia“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. nakoľko uvedené 



služby spĺňajú všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Vo zvyšnej časti 

týkajúcej sa služieb zivot.sk, autobild.sk, adam.sk oznámenie prevádzkovateľa Život Publishing, a.s. 

neprijíma z dôvodu, že predmetné služby nespĺňajú kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 

požiadanie a nespadajú tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Úloha č. 18-14/606: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Život Publishing, a.s. o vybavení jej oznámenia doručeného 

dňa 2. 7. 2018 a zaevidovaného pod. č. 880/AMS/2018-1. 

T: 7. 9. 2018                         Z: PgO 

 

K bodu 50/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.parlamentnelisty.sk/galerie/videa 

Oznámenie č. 658/AMS/2018 

Vysielateľ: Parlamentné listy SK, s.r.o. 

  

Uznesenie č. 18-14/50.574:   

Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Parlamentné listy SK, s.r.o., doručené dňa 2. 

5. 2018, o prevádzkovaní služby Parlamentné listy, prevádzkovanej na internetovej stránke 

https://www.parlamentnelisty.sk a v časti týkajúcej sa sekcie „Galéria“, podsekcie „Video“ ho prijíma 

ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba v tejto časti 

vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej 

služby na požiadanie. 

 

Úloha č. 18-14/607: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Parlamentné listy SK, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 

doručeného dňa 2. 5. 2018 a zaevidovaného pod. č. 685/AMS/2018-1. 

T: 7. 9. 2018                    Z: PgO 

               

K bodu 51/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby SME.sk 

Oznámenie č. 841/AMS/2018 

Vysielateľ: Petit Press, a.s. 

 

Uznesenie č. 18-14/51.575:   

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti PETIT PRESS, a. s., doručené dňa 21. 6. 2018 o zmene 

v prevádzkovaní služby SME.sk, prevádzkovanej na stránke http://www.sme.sk. a poskytovanej v časti 

sekcie „TV SME“ ako Radou registrovaná audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, ktoré sa 

týkalo rozšírenia poskytovania tejto služby na všetky stránky na doméne SME.sk. Rada zároveň 

uvedené oznámenie neprijíma podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko zvyšný obsah 

poskytovaný na stránke SME.sk nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 

a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Úloha č. 18-14/608: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť PETIT PRESS, a. s. o vybavení jej oznámenia doručeného 

dňa 21. 6. 2018 a zaevidovaného pod. č. 841/AMS/2018-1. 

T: 7. 9. 2018                         Z: PgO 

 

52/ Rôzne  

 

1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RZŽ/2/2018  

 

Uznesenie č. 18-14/52.576:   

Rada schvaľuje znenie predloženého rozhodnutia. 

 

Hlasovanie:  



Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

2/ Stanovisko k voľbám do orgánov samosprávy obcí vo vysielaní 2018 

 

Uznesenie č. 18-14/52.577: 

Rada schvaľuje predložené stanovisko.   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

     

3/ SK č.: 877/P/2018 zo dňa 28. 6. 2016  

Oznámenie o zmene vo vlastníckej  štruktúre           

ÚK: EUROPA 2, a.s.        číslo licencie: R/105 

 

Uznesenie č. 18-14/52.578  

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti EUROPA 2, a.s. o zmene vo vlastníckej štruktúre 

spoločnosti. 

 

Úloha č. 18-14/609: 

Kancelária Rady oznámi spoločnosti EUROPA 2, a.s., že Rada zobrala na vedomie ním zaslané 

informácie.  

T: 7. 9. 2018                               Z: PLO 

        

4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2018 

 

Uznesenie č. 18-14/52.579 

Rada berie na vedomie predložený materiál.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 



Rothmayerová  za 

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

 

5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 2018 

 

Uznesenie č. 18-14/52.580 

Rada berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

6/ Schválenie zahraničných služobných ciest 

 

Uznesenie č. 18-14/52.581 

Rada schvaľuje nasledujúce zahraničné služobné cesty: 

  

1. Služobnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady Ľubošovi Kuklišovi na podujatie Okrúhly stôl 

organizovaný Európskou komisiou na tému „Perspektívy EÚ politiky k audiovizuálnym 

mediálnym službám na požiadanie“, bilaterálne rokovania so zástupcami Európskej komisie 

a rôznych zúčastnených spoločností, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. 8 - 2. 9. 2018 

v Benátkach.  

2. Služobnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady Ľubošovi Kuklišovi a pracovníkom Kancelárie 

Rady Ivanovi Tarabčákovi a Michalovi Hradickému na rokovanie pracovnej skupiny ERGA 

SG1 k téme internej mediálnej plurality pod vedením RVR, ktoré sa uskutoční v dňa 6. 9. 

2018 v Bruseli. 

3. Služobnú cestu pracovníkovi Kancelárie Rady Ivanovi Tarabčákovi na rokovanie pracovnej 

skupiny ERGA SG4 k téme samo- a koregulácie, ktoré sa uskutoční dňa 7. 9. 2018 v Bruseli. 

4. Služobnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady Ľubošovi Kuklišovi a pracovníkom Kancelárie 

Rady Martinovi Dorociakovi a Michalovi Hradickému na rokovanie pracovnej skupiny ERGA 

SG3 k téme revízie Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré sa uskutoční dňa 

13. 9. 2018 v Bruseli. 

5. Služobnú cestu pracovníkovi Kancelárie Rady Michalovi Hradickému na plenárne zasadnutie 

EFADs, zasadnutie pracovných skupín EFADs a workshop so zástupcami spoločnosti Netflix, 

ktoré sa uskutoční v dňoch 22. 9. – 24. 9. 2018 (z toho 1 pracovný deň) v San Sebastian 

(Španielsko). 

6. Služobnú cestu pracovníkovi Kancelárie Rady Jánovi Hurtíkovi na rokovanie pracovnej 

skupiny ERGA SG2 k téme výmeny najlepších skúseností medzi regulačnými orgánmi, ktoré 

sa uskutoční v dňa 25. 9. 2018 v Bruseli.  

7. Služobnú cestu pracovníkom Kancelárie Rady Martinovi Dorociakovi a Michalovi 

Hradickému a členovi Rady Zoltánovi Pékovi na zasadnutie Stredoeurópskeho regulačného 

fóra CERF, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. 9. – 28. 9. 2018 v Belehrade (Srbsko).  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 



Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič neprítomný 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 18-14/52.582 

Rada schvaľuje zahraničné služobné cesty riaditeľa Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša a ním 

poverených zamestnancov Kancelárie Rady, v súvislosti s predsedníctvom riaditeľa Kancelárie Rady v 

ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  neprítomný 

Pék  za 

Rothmayerová  za 

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

 

7/ Prevod prebytočného majetku 

 

Uznesenie č. 18-14/52.583 

Rada schvaľuje prevod správy hnuteľného majetku štátu:  

 

Inventárne číslo: 00122 

Názov majetku: Osobný automobil Škoda Octavia 

Evidenčné číslo: BA212SF 

VIN:   TMBCS21Z572151608 

Číslo motora:  549767 

Rok výroby:  2007 

Farba:   čierna metalíza 

Obstarávacia cena: 20.682,57 EUR 

Dátum obstarania: 18.12.2007 

Počet najazdených km: 81.794 km 

 

ktorý je podľa rozhodnutia  o prebytočnosti majetku štátu zo dňa 18. 4. 2018 vydaného podľa § 3 ods. 

3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia 

Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 18-09/199.323 prebytočný, v prospech Detský domov Jesenské, 

Mieru 155, 980 02 Jesenské, IČO 35994517. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  za 



Rothmayerová  za 

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

 

 

V Bratislave dňa 28. 8. 2018 

 

 

 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

              predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu    

 

 

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: Vladimír Holan 


