
Zápisnica č. 15/2016  

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 13. 9. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 

 

 

Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 491/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 23.5.2016)  

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

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 492/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 24.5.2016)  

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

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 493/SO/2016, 494/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 25. a 26. 5. 2016)  

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 495/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 27.5.2016)  

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 496/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 28.5.2016)  

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 497/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 29.5.2016)  

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 498/SO/2016, 499/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 30. a 31. 5. 2016)  

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 500/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 1. 6. 2016)  

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

 

 



10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 501/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 2. 6. 2016)  

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 502/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 3. 6. 2016)  

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 503/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 4. 6. 2016)  

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 504/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 5. 6. 2016)  

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 505/SO/2016      

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 6.6.2016)  

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 527/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 14. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 528/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 15. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 529/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 17. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 530/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 19. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 531/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 21. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

20/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 532/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 22. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 



21/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 533/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 13. 5. 2016 (hokej MS 2016 Česko – Kazachstan)  

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

 

22/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 534/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 14. 5. 2016 (hokej MS 2016 Rusko – Švajčiarsko)  

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

 

23/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 535/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 15. 5. 2016 (Hokej MS 2016 Nemecko – USA))  

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

 

24/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 536/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 16. 5. 2016 (Hokej MS 2016, Nemecko – Maďarsko)  

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

 

25/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 537/SO/2016, 538/SO2016      

(na vysielanie programu Hokej MS 2016 zo dňa 17. 5. 2016 (Bielorusko – Francúzsko; Kanada – 

Fínsko) a 19. 5. 2016 (Kanada – Švédsko) 

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

 

26/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 539/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 21. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

27/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 540/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 22. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

28/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 609/SO/2016     

(na vysielanie programu Sexi show zo dňa 14. 8. 2016)  

Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.     číslo licencie: T/190 TD/33 

 

29/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 576/SO/2016     

(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22.7.2016)  

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

 

30/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 582/SO/2016     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30.7.2016)  

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

 

31/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 508/SO/2016     

(na vysielanie spravodajstva Rádia Anténa Rock  zo dňa 19. 6. 2016)  

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



 

32/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 569/SO/2016     

(na vysielanie programu Majstrovský plán  zo dňa 16.7.2016)  

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

 

33/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 489/SO/2016      

(na vysielanie programu Futbal EURO 2016 CZE - CRO 17. 6. 2016)  

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

 

34/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 541/SO/2016      

(na vysielanie programu Zamenení zo dňa 2. 7. 2016)  

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

 

35/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 568/SO/2016      

(na vysielanie programu Eldorádo zo dňa 17. 7. 2016)  

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

 

36/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 567/SO/2016      

(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 16.7.2016)  

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

 

37/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 597/M/2016  

(monitorované dni: 22. 6. 2016 ) 

Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.               číslo licencie: T/168 

 

38/ SK č.: 359/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

Doplnenie: Správa  č. 279/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

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

Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Vyzerá to na 

dvojkoalíciu/Posledný prieskum/15. 2. a 19. 2. 2016 /TV MARKÍZA 

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

 

39/ SK č.: 354/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

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

(Sťažnosť č. 122/SO/2016)  

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

Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál 5. 2. 2016/Rádio Slovensko 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 

 

40/ SK č.: 445-PLO/O/5444/2012  zo dňa 23. 10. 2012 

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

(Sťažnosť č. 4173/291-2012)  

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy STV/Pacient, pre pacienta, kvôli 

pacientovi/8. 8. 2012/Jednotka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 

      

 

 



41/ SK č.: 361/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

Doplnenie: Správa č.  281/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

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

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Kronika /18. 2. a 19. 2. 2016/Rádio Patria 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/5 

 

42/ SK č.: 322/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 

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

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

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: neodvysielal oznam o porušení zákona na základe 

rozhodnutia Rady č. RO/1/2015 / 21. 12., 22. 12., 23. 12. 2015/TV MARKÍZA 

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

 

43/ SK č.: 355/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

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

(Sťažnosť č. 152/SO/2016) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/U školského 

ombudsmana/16. 2. 2016/TV MARKÍZA 

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

 

44/ SK č.: 254/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 

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

(Sťažnosť č. 41/SO/2016) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/19. 1. 2016/TV MARKÍZA 

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

 

             

NEVEREJNÉ 

 

45/ SK č.: 616/SKL/2016 zo dňa 15.8. 2016 

Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/3 

   

46/ Rôzne 

 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 643 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 16-15/1.571: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 



Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 2/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 491/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 23.5.2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

  

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 492/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 24.5.2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 4/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 493/SO/2016, 494/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 25. a 26. 5. 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

  

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 495/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 27.5.2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 496/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 28.5.2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 497/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 29.5.2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

 

 

 



K bodu 8/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 498/SO/2016, 499/SO/2016     

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 30. a 31. 5. 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 500/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 1. 6. 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 501/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 2. 6. 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 11/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 502/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 3. 6. 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 503/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 4. 6. 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 504/SO/2016       

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 5. 6. 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 14. 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 505/SO/2016      

(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 6.6.2016)  

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

 

 



Uznesenie č. 16-15/14.572: 

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 491/SO/2016 až 

505/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/644: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 23. 9. 2016                                Z: PgO 
 

Uznesenie č. 16-15/14.573: 

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, že vo vysielaní v komunikátoch Dnes večer uvidíte, ktoré boli odvysielané na programovej 

službe TV MARKÍZA dňa 23. 5. 2016 o cca 20:09 hod., dňa 24. 5. 2016 o cca 20:13 hod., dňa 

25. 5. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 26. 5. 2016 o cca 20:13 hod., dňa 27. 5. 2016 o cca 20:12 hod., dňa 

28. 5. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 29. 5. 2016 o cca 20:12 hod., dňa 30. 5. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 

31. 5. 2016 o cca 20:13 hod., dňa 1. 6. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 2. 6. 2016 o cca 20:14 hod., dňa 

3. 6. 2016 o cca 20:13 hod., dňa 4. 6. 2016 o cca 20:10 hod., dňa 5. 6. 2016 o cca 20:11 hod. a dňa 

6. 6. 2016 o cca 20:12 hod., a ktoré mohli naplniť definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 

zákona č. 308/2000 Z. z. a tým reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., účinkovali 

moderátori spravodajských programov. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

 

 



Úloha č. 16-15/645: 

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: 27. 9. 2016                    Z: PLO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 527/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 14. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 528/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 15. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 529/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 17. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 530/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 19. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 19/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 531/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 21. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 20/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 532/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 22. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

 



K bodu 21/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 533/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 13. 5. 2016 (hokej MS 2016 Česko – Kazachstan)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 22/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 534/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 14. 5. 2016 (hokej MS 2016 Rusko – Švajčiarsko)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 23/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 535/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 15. 5. 2016 (Hokej MS 2016 Nemecko – USA))  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 24/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 536/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 16. 5. 2016 (Hokej MS 2016, Nemecko – Maďarsko)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 25/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 537/SO/2016, 538/SO2016      

(na vysielanie programu Hokej MS 2016 zo dňa 17. 5. 2016 (Bielorusko – Francúzsko; Kanada – 

Fínsko) a 19. 5. 2016 (Kanada – Švédsko) 

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 26/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 539/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 21. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 

Uznesenie je v bode č. 27. 

 

K bodu 27/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 540/SO/2016      

(na vysielanie zo dňa 22. 5. 2016 (hokej MS 2016)  

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

 



Uznesenie č. 16-15/27.574: 

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 527/SO/2016, 

528/SO/2016, 529/SO/2016, 530/SO/2016, 531/SO/2016, 532/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu 

televíznej programovej služby Jednotka a sťažnosti evidované pod č. 533/SO/2016, 534/SO/2016, 

535/SO/2016, 536/SO/2016, 537/SO/2016, 538/SO/2016, 539/SO/2016, 540/SO/2016 smerujúce voči 

vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ 

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

neopodstatnené. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/646: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 23. 9. 2016                                Z: PgO 
 

Uznesenie č. 16-15/27.575: 

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

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

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

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

Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 

Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

1. v rámci televíznej programovej služby Jednotka 

- dňa 14. 5. 2016 o cca 19:07 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Slovensko – Kanada), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 15. 5. 2016 o cca 19:07 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Slovensko – Fínsko), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 17. 5. 2016 o cca 11:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Slovensko – USA), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 19. 5. 2016 o cca 14:56 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 19. 5. 2016 o cca 15:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Česko – USA), pričom 

v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 21. 5. 2016 o cca 14:56 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 21. 5. 2016 o cca 15:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Fínsko – Rusko), pričom 

v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 



- dňa 22. 5. 2016 o cca 19:29 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 22. 5. 2016 o cca 19:33 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Fínsko – Kanada), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

2. v rámci televíznej programovej služby Dvojka 

- dňa 13. 5. 2016 o cca 14:57 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 13. 5. 2016 o cca 15:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Česko - Kazachstan), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 14. 5. 2016 o cca 15:13 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Rusko - Švajčiarsko), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 15. 5. 2016 o cca 14:57 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 15. 5. 2016 o cca 15:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Nemecko - USA), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 16. 5. 2016 o cca 18:56 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 16. 5. 2016 o cca 19:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Nemecko - Maďarsko), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 17. 5. 2016 o cca 14:57 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 17. 5. 2016 o cca 15:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Bielorusko - 

Francúzsko), pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a 

ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 17. 5. 2016 o cca 18:57 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 17. 5. 2016 o cca 19:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Kanada - Fínsko), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 19. 5. 2016 o cca 18:56 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 19. 5. 2016 o cca 19:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Kanada - Švédsko), 

pričom v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 21. 5. 2016 o cca 18:57 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 21. 5. 2016 o cca 19:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Kanada - USA), pričom 

v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

- dňa 22. 5. 2016 o cca 14:56 hod. odvysielal program Mixzóna, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 22. 5. 2016 o cca 15:00 hod. odvysielal program Hokej MS 2016 (Rusko - USA), pričom 

v jeho časti Štúdio MS došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 

308/2000 Z. z., 

pričom v jednotlivých programoch mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť 

o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku programu, príp. na konci programu, príp. 

pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 



Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/647: 

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: 27. 9. 2016                    Z: PLO 

 

K bodu 28/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 609/SO/2016     

(na vysielanie programu Sexi show zo dňa 14. 8. 2016)  

Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.     číslo licencie: T/190 TD/33 

 

Uznesenie č. 16-15/28.576: 

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 INTERACTIV.ME, 

s.r.o. vo veci možného porušenia 

1. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14. 8. 2016 v čase od cca 05:37 

hod. do cca 06:55 hod. v rámci programovej služby RING TV odvysielal komunikát Sexi 

show, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť 

zložky programovej služby pre maloletých a zabezpečiť jej časové zaradenie v súlade 

s podmienkami ustanovenými Jednotným systémom označovania, 

2. § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14. 8. 2016 v čase od cca 05:37 

hod. do cca 06:55 hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., v rámci programovej 

služby RING TV odvysielal komunikát Sexi show, v rámci ktorého mohlo dôjsť 

k odvysielaniu telenákupu na erotické audiotextové služby. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/648: 

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: 27. 9. 2016  Z: PLO 



Úloha č. 16-15/649: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania. 

T: 23. 9. 2016      Z: PgO 
 

Uznesenie č. 16-15/28.577: 

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 609/SO/2016 smerujúce 

voči vysielaniu televíznej programovej služby RING TV vysielateľa INTERACTIV.ME, s.r.o. 

a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 

porušenia povinností ustanovených v § 20 ods. 1 a 3 za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/650: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 

T: 23. 9. 2016                                Z: PgO 

 

K bodu 29/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 576/SO/2016     

(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22.7.2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/29.578: 

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 576/SO/2016 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 



Úloha č. 16-15/651: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 23. 9. 2016          Z: PgO 

 

K bodu 30/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 582/SO/2016     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30.7.2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/30.579: 

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. 582/SO/2016 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/652: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 23. 9. 2016          Z: PgO 

 

K bodu 31/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 508/SO/2016     

(na vysielanie spravodajstva Rádia Anténa Rock  zo dňa 19. 6. 2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/31.580: 

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 vysielaniu vysielateľa GES 

Slovakia, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, že dňa 19. 6. 2016 v čase od cca 12:00 hod. do cca 15:00 hod. odvysielal na programovej službe 

Rádio Anténa Rock program Správy, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 

objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.  

 

Hlasovanie: 

Mistrík  proti 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 



Fašiangová proti 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 16-15/653: 

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: 27. 9. 2016                    Z: PLO 
 

Úloha č. 16-15/654: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 23. 9. 2016         Z: PgO 

 

K bodu 32/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 569/SO/2016     

(na vysielanie programu Majstrovský plán  zo dňa 16.7.2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/32.581: 

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, že dňa 16.7. 2016 v čase o cca 20:33 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV 

MARKÍZA program Majstrovský plán, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 

rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová zdržala sa 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 16-15/655: 

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: 27. 9. 2016                    Z: PLO 
 

Úloha č. 16-15/656: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 23. 9. 2016                                Z: PgO 



K bodu 33/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 489/SO/2016      

(na vysielanie programu Futbal EURO 2016 CZE - CRO 17. 6. 2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/33.582: 

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. 489/SO/2016 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/657: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 23. 9. 2016          Z: PgO 

 

K bodu 34/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 541/SO/2016      

(na vysielanie programu Zamenení zo dňa 2. 7. 2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/34.583: 

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, že dňa 2.7. 2016 v čase o cca 20:33 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 

program Zamenení, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 



Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/658: 

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: 27. 9. 2016                    Z: PLO 
 

Úloha č. 16-15/659: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 23. 9. 2016                                Z: PgO 

 

K bodu 35/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 568/SO/2016      

(na vysielanie programu Eldorádo zo dňa 17. 7. 2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/35.584: 

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. 568/SO/2016 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 

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

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 16-15/660: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 23. 9. 2016                                Z: PgO 
 

K bodu 36/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 567/SO/2016      

(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 16.7.2016)  

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

 

Uznesenie č. 16-15/36.585: 

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. 567/SO/2016 smerujúcu 



voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/661: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 23. 9. 2016                                Z: PgO 
 

K bodu 37/ 

Kontrolný monitoring 

Správa č. 597/M/2016  

(monitorované dni: 22. 6. 2016 ) 

Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.               číslo licencie: T/168 

 

Uznesenie č. 16-15/37.586: 

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 Gúta TV s.r.o. vo 

veci možného porušenia  

a) § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 6. 2016 v čase o 

cca 18:00 hod. v rámci televíznej programovej služby Gúta TV odvysielal program Magazín, 

čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných 

zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a 

cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi, 

b) § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 6. 2016 v čase o cca 18:00 

hod. v rámci televíznej programovej služby Gúta TV odvysielal program Magazín, čím mohlo 

dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne označiť sponzorovaný program názvom sponzora, ak 

ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o 

fyzickú osobu, príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na 

začiatku tohto programu a na konci tohto programu. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 



Úloha č. 16-15/662: 

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: 27.  9. 2016                    Z: PLO 

 

K bodu 38/ 

SK č.: 359/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

Doplnenie: Správa  č. 279/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

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

Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Vyzerá to na 

dvojkoalíciu/Posledný prieskum/15. 2. a 19. 2. 2016 /TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 16-15/38.587: 

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. 359/SKO/2016 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

p o r u š i l  

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

tým, 

že v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 15. 2. 2016 v čase o cca 19:00 hod. 

v programe Televízne noviny príspevok s názvom Vyzerá to na dvojkoalíciu, v ktorom došlo 

k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu tým, že účastník konania 

v rámci predmetného príspevku, ktorý informoval o výsledkoch prieskumov volebných preferencií 

v súvislosti s parlamentnými voľbami 2016, nezverejnil výsledky preferencií všetkých politických 

subjektov, ktoré v týchto voľbách kandidovali,  

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

 



Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/663: 

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: 13. 10. 2016                    Z: PLO 
 

Uznesenie č. 16-15/38.588: 

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. 359/SKO/2016 

vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti možného porušenia povinnosti 

ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku 

s názvom Posledný prieskum v programe Televízne noviny dňa 19. 2. 2016 v čase o cca 19:00 hod. 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/664: 

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

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

T: 13. 10. 2016                    Z: PLO 

 

K bodu 39/ 

SK č.: 354/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

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

(Sťažnosť č. 122/SO/2016)  

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

Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál 5. 2. 2016/Rádio Slovensko 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 



Uznesenie č. 16-15/39.589: 

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. 354/SKO/2016  

vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, podľa § 30 

ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/665: 

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: 13. 10. 2016                    Z: PLO 
 

Úloha č. 16-15/666: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 23. 9. 2016                                       Z: PgO 

 

K bodu 40/ 

SK č.: 445-PLO/O/5444/2012  zo dňa 23. 10. 2012 

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

(Sťažnosť č. 4173/291-2012)  

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy STV/Pacient, pre pacienta, kvôli 

pacientovi/8. 8. 2012/Jednotka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 16-15/40.590: 

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-PLO/O-

5444/2012 vedené proti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 

písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

 



Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/667: 
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: 13. 10. 2016                            Z: PLO 

 

Úloha č. 16-15/668: 

Kancelária Rady vypracuje podnet pre NSSR týkajúci sa úrovne spracovania jeho rozsudku 

v predmetnej veci a predloží ho Rade. 

T: 13. 10. 2016                            Z: PLO 

 

Úloha č. 16-15/669: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 23. 9. 2016                                      Z: PgO 

 

K bodu 41/ 

SK č.: 361/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

Doplnenie: Správa č.  281/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

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

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Kronika /18. 2. a 19. 2. 2016/Rádio Patria 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/5 

 

Uznesenie č. 16-15/41.591: 

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. 

361/SKO/2016 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 

p o r u š i l  

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

tým, 

že v rámci programovej služby Rádio Patria odvysielal dňa 19. 2. 2016 v čase o cca 12:10 hod. 

v programe Kronika príspevok o prieskume volebných preferencií agentúry AKO, v ktorom došlo 

k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu tým, že účastník konania 

v rámci predmetného príspevku, ktorý informoval o výsledkoch prieskumov volebných preferencií 

v súvislosti s parlamentnými voľbami 2016, nezverejnil výsledky preferencií všetkých politických 

subjektov, ktoré v týchto voľbách kandidovali, 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 



Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/670: 

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: 13. 10. 2016                    Z: PLO 
 

Uznesenie č. 16-15/41.591-1: 

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

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

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

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 361/SKO/2016 

vedené proti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona v časti týkajúcej sa programu 

Kronika odvysielaného dňa 18. 2. 2016 na programovej službe Rádio Patria podľa § 30 ods. 1 písm. h) 

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

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 



Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/671: 

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

rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 13. 10. 2016                    Z: PLO 
 

K bodu 42/ 

SK č.: 322/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 

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

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

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: neodvysielal oznam o porušení zákona na základe 

rozhodnutia Rady č. RO/1/2015 / 21. 12., 22. 12., 23. 12. 2015/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 16-15/42.592: 

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

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

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

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

322/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 p o r u š i l 

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

tým, 

 

že v dňoch 21. 12. 2015, 22. 12. 2015 a 23. 12. 2015 neodvysielal na televíznej programovej službe 

TV MARKÍZA oznam o porušení zákona, ktorého odvysielanie bolo účastníkovi konania uložené 

rozhodnutím Rady č. RO/1/2015 zo dňa 27. 10. 2015 ako sankcia za porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 

písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. odvysielaním príspevku Zvláštne správanie lekára dňa 31. 3. 2015 

v programe Televízne noviny na programovej službe TV MARKÍZA, čím došlo k porušeniu povinnosti 

odvysielať oznam o porušení zákona v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom Radou, 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 5 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 30 000,- €, slovom tridsaťtisíc 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***16, KS6548. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   proti 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 16-15/672: 

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: 13. 10. 2016                    Z: PLO 

 

K bodu 43/ 

SK č.: 355/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

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

(Sťažnosť č. 152/SO/2016) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/U školského 

ombudsmana/16. 2. 2016/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 16-15/43.593: 

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. 355/SKO/2016 

vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 

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

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 



Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/673: 

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: 13. 10. 2016                           Z: PLO 
 

Úloha č. 16-15/674: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 23. 9. 2016                    Z: PgO 

 

K bodu 44/ 

SK č.: 254/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 

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

(Sťažnosť č. 41/SO/2016) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/19. 1. 2016/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 16-15/44.594: 

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. 254/SKO/2016 

vedené proti spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) 

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

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová proti 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   proti 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 16-15/675: 
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: 13. 10. 2016                    Z: PLO 
 

Úloha č. 16-15/676: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 23. 9. 2016                    Z: PgO 

 

 

 



NEVEREJNÉ 

 

K bodu 45/ 

SK č.: 616/SKL/2016 zo dňa 15. 8. 2016 

Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/3 

 

Uznesenie č. 16-15/45.595: 

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. 616/SKL/2016 zo dňa 15.8.2016 posúdila 

žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. TD/3 účastníka konania: 

 

Rozhlas a televízia Slovenska  

Mlynská dolina 

845 45 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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

mení 

 

licenciu na  televízne vysielanie č. TD/3, v bode 2. 5. a 6.  nasledovne:  

 

„ 2. Názov programovej služby: RTV:Ultra HD 

5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa e-mailového podania účastníka konania č. 3350/2016 zo dňa 15.8.2016, doplnené písomným 

podaním 3388/2016 zo dňa 18.8.2016):  

 
Podiely programových typov: 

a) Programová služba (100 %) 

Doplnkové vysielanie – 0 % 

Programy - 100 % 

b) Programy (100 %) 

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0% 

2. ostatná publicistika – 0% 

Dokumentárne programy – 0% 

Dramatické programy – 0% 

Zábavné programy – 0% 

Hudobné programy – 0% 

Vzdelávacie programy – 0% 

Náboženské programy – 0% 

Detské programy – 0% 

Šport – 100 % 

 

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

záujme: 100 %“ 

 

 



Úloha č. 16-15/677: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 616/SKL/2016 a zašle 

ho účastníkovi konania, Rozhlas a televízia Slovenska spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 13. 10. 2016                     Z: PLO 

 

46/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2016 

 

Uznesenie č. 16-15/53.596: 

Rada schvaľuje predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

 

2/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne 

vysielanie – jeseň 2016 

 

Uznesenie č. 16-15/53.597: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 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.“) Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 

Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 19. 10. 2016  

2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 

3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 21. 11. 2016 

 

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA 
FREKVENCIA 

[MHz] 

VÝKON 

[W] 

Bratislava 

Dúbravka 
91,7 50 

Košice 88,6 500 

Lendak 92,9 200 

Nitra 93,6 50 

Nitra 104,1 100 

Poprad 90,3 200 

Poprad 91,7 500 



Spišská Nová Ves 101,9 50 

Trnava 97,6 100 

Trnava 103,9 100 

Žilina 88,2 500 

Žilina 101,0 200 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 16-15/678: 

Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 

webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 

T: 19. 9. 2016                    Z: PLO, ÚRK 

 

 

3/ Zahraničná služobná cesta 

 

Uznesenie č. 16-15/53.598: 

Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu členovi Rady PhDr. Petrovi Koleničovi, PhD., riaditeľovi 

Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, PhD. a vedúcemu Právneho a licenčného odboru 

Kancelárie Rady Mgr. Martinovi Dorociakovi na zasadnutie EPRA, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 

21. 10. 2016 v Jerevane, Arménsko. 

  

Hlasovanie: 

Mistrík  za 

Alakša  neprítomný 

Danielová za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Kmec   za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  za 

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

 

 

 

             prof. Miloš Mistrík 

            predseda 

 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

      

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
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