
Zápisnica č. 16/2018 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 9. 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: PhDr. Peter Kolenič, PhD.  

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  

Doplnenie: Sťažnosť č.  970/SL/2018, 971/SL/2018, 1020/SL/2018, 1021/SL/2018) 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie : R/91 

        RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 

        RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 851/SO/2018      

(na vysielanie programu Parker zo dňa 29. 6. 2018)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 941/SO/2018      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 17. 7. 2018)  

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 865/SO/2018      

(na vysielanie programu MS 2018 – Brazília – Mexiko zo dňa 2. 7. 2018)  

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 944/SO/2018     

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ  zo dňa 26. 6. 2018)  

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 940/SO/2018      

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 16. 7. 2018)  

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 960/SO/2018      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 7. 2018)  

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 955/SO/2018      

(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 25. 7. 2018)  

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

 



10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 947/SO/2018      

(na vysielanie z dní 26. 6., 3. 7., 13. 7. a 23. 7. 2018)  

Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195 

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 872/SO/2018, 964/SO/2018     

(na vysielanie reklamy Dermacol  z dní 7. 7., 28. 7., 29. 7. a 16. 8. 2018)  

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

                                                                                                                                           T/219, TD/16 

12/ SK č.: 344-PLO/O-4634/2009 zo dňa  3. 11. 2009 

Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/Jazykový zákon/1. 9. 2009/ Rádio 

Slovensko 

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

 

13/ SK č.: 781/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018 

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

(Sťažnosť č. 468/SO/2018)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/ 25. 3. 2018/Rádio Frontinus 

ÚK: FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115  

ÚP: 10:00 hod. 

 

14/ SK č.: 926/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 

Doplnenie: Správa  č. 267/M/2018 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.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/ 4. 2. 2018/Rádio Frontinus 

ÚK: FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115 

ÚP: 10:20 hod. 

 

15/ SK č.: 780/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018 

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

(Sťažnosť č. 431/SO/2018)  

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/R. Fico je pripravený podať 

demisiu/ 14. 3. 2018/Jednotka 

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

    

NEVEREJNÉ 

 

16/ SK č.: 1072/SKL/2018 zo dňa 31. 8. 2018 

Oznámenie o zmene licencií  na televízne vysielanie 

ÚK: TV LUX s.r.o.       číslo licencie: T/207,  TD/94 

 

17/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvdk.sk a www.respublika.sk/?id=18 

Oznámenie č. 992/AMS/2018 

Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                             

 

18/ Oznámenie o prevádzkovaní služby https://kukitv.sk 

Oznámenie č. 1067/AMS/2018 

Vysielateľ: SMART Comp. a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby 

 

19/ Rôzne   



Ústne pojednávanie: 

 

10:00 hod.  FRONTINUS s.r.o. (781/SKO/2018) 

10:20 hod.  FRONTINUS s.r.o. (926/SKO/2018) 
 

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

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 651úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 18-16/1.625: 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  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

K bodu 2/ 

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

Doplnenie: Sťažnosť č.  970/SL/2018, 971/SL/2018, 1020/SL/2018, 1021/SL/2018) 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie : R/91 

        RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 

        RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 

      

Uznesenie č. 18-16/2.626:  

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 RADIO ONE ROCK, 

s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 104,5 MHz Prievidza a 96,4 

MHz Partizánske na účely, na ktoré mu boli pridelené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 



Úloha č. 18-16/652: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 10. 10. 2018                    Z: PLO 

 

Uznesenie č. 18-16/2.627:  

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 RADIO ROCK, s. r. o. 

vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,9 MHz Liptovský Mikuláš na účely, 

na ktoré mu bola pridelená. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/653: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 10. 10. 2018                    Z: PLO 

 

Uznesenie č. 18-16/2.627-1: 

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 sťažnosti evidované pod č. 970/SL/2018 

a 1020/SL/2018 smerujúce voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. a uznala sťažnosť č. 970/SL/2018 

vcelku a sťažnosť č. 1020/SL/2018 v časti týkajúcej sa frekvencie 107,5 MHz Ružomberok podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/654: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 8. 10. 2018                   Z: PLO 



 

Uznesenie č. 18-16/2.627-2: 

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. 971/SL/2018 

a 1021/SL/2018 smerujúce voči vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. a uznala ich podľa ustanovenia § 

14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/655: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 8. 10. 2018                   Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 851/SO/2018      

(na vysielanie programu Parker zo dňa 29. 6. 2018)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 

 

Uznesenie č. 18-16/3.628: 

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 29. 6. 2018 v čase cca o 20:16 hod. odvysielal na televíznej programovej službe DAJTO 

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

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

 

 



Úloha č. 18-16/656: 

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: 10. 10. 2018  Z: PLO 

 

Úloha č. 18-16/657: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 8. 10. 2018  Z: PgO 

 

K bodu 4/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 941/SO/2018      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 17. 7. 2018)  

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

 

Uznesenie č. 18-16/4.629:   
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. 941/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 za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/658: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 8. 10. 2018                    Z: PgO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 865/SO/2018      

(na vysielanie programu MS 2018 – Brazília – Mexiko zo dňa 2. 7. 2018)  

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

 

Uznesenie č. 18-16/5.630: 

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. 865/SO/2018 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 

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

 



 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

   

Úloha č. 18-16/659: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 8. 10. 2018                                Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 944/SO/2018     

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ  zo dňa 26. 6. 2018)  

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

  

Uznesenie č. 18-16/6.631: 

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. 944/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  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/660: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 8. 10. 2018                             Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 940/SO/2018      

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 16. 7. 2018)  

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

 

 

 



Uznesenie č. 18-16/7.632: 

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 

veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na 

televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 16. 7. 2018 o cca 19:00 hod. program Noviny TV 

JOJ, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 

spravodajských a politickopublicistických programov. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/661: 

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: 10. 10. 2018  Z: PLO 

 

Úloha č. 18-16/662: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 8. 10. 2018                              Z: PgO 

   

K bodu 8/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 960/SO/2018      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 7. 2018)  

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

 

Uznesenie č. 18-16/8.633: 

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. 960/SO/2018 smerujúcu 

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

vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť, podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  

č. 308/2000 Z. z., za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak zdržal sa 

Kolenič  za 



Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/663: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 8. 10. 2018                             Z: PgO 

 

K bodu 9/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 955/SO/2018      

(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 25. 7. 2018)  

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

  

Uznesenie č. 18-16/9.634: 

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 

veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na televíznej 

programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 25. 7. 2018 o cca 19:47 hod. program Profesionáli, 

ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pričom mohlo dôjsť 

k nezabezpečeniu časového zaradenia tejto zložky programovej služby v súlade s podmienkami 

ustanovenými v § 4 ods. 3 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/664: 

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: 10. 10. 2018  Z: PLO 

 

Úloha č. 18-16/665: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 8. 10. 2018                                Z: PgO 

  

K bodu 10/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 947/SO/2018      

(na vysielanie z dní 26. 6., 3. 7., 13. 7. a 23. 7. 2018)  

Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195 



   

Uznesenie č. 18-16/10.664: 
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. 947/SO/2018  

smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Kinet TV, vysielateľa Kinet Inštal s.r.o. 

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/666: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 8. 10. 2018                     Z: PgO 

 

K bodu 11/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 872/SO/2018, 964/SO/2018     

(na vysielanie reklamy Dermacol  z dní 7. 7., 28. 7., 29. 7. a 16. 8. 2018)  

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

                                                                                                                              T/219, TD/16 

 

Uznesenie č. 18-16/11.636: 

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. 872/SO/2018, 964/SO/2018 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/667: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 



T: 8. 10. 2018                                Z: PgO 

  

K bodu 12/ 

SK č.: 344-PLO/O-4634/2009 zo dňa  3. 11. 2009 

Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/Jazykový zákon/1. 9. 2009/ Rádio 

Slovensko 

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

 

Uznesenie č. 18-16/12.637: 

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. 344-PLO/O-4634/2009 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom  

 

do 14. 12. 2009 

 

tým, 

 

že dňa 1. 9. 2009 v čase o cca 18:00 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Slovensko program 

Rádiožurnál s príspevkom, ktorým informoval o protestnom zhromaždení proti prijatiu jazykového 

zákona, v ktorom boli prezentované jednostranné vyjadrenia o novele jazykového zákona, pričom 

stanovisko jej predkladateľov nebolo v príspevku sprostredkované a v ktorom nezabezpečil povinnosť 

oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom): 

 

„Od dnes platí kontroverzná novela o štátnom jazyku. Na futbalovom štadióne  v Dunajskej  Strede 

sa zhromaždilo okolo 4000 ľudí, aby prejavili svoj protest proti spornej legislatíve. Občianske 

podujatie zorganizovala Strana maďarskej koalície s niekoľkými mimovládnymi organizáciami. 

S podrobnosťami sa priamo z Dunajskej Stredy  prihlásil Marián Kukelka. Dobrý deň.“ 

 

od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti 

a nestrannosti,  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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. 4 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  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/668: 

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

vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 26. 10. 2018                                    Z: PLO 

       
K bodu 13/ 

SK č.: 781/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018 

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

(Sťažnosť č. 468/SO/2018)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/ 25. 3. 2018/Rádio Frontinus 

ÚK: FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115  

ÚP: 10:00 hod. 

 

Uznesenie č. 18-16/13.638: 

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. 781/SKO/2018 FRONTINUS s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že v rámci rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus odvysielal dňa 25. 3. 2018 v čase o cca 

9:30 hod. program Debata na telefón, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia poslanca NR SR a primátora 

Žiliny Igora Chomu ku konaniu predstaviteľov opozície Igora Matoviča, Richarda Sulíka, Borisa 

Kollára, Lucie Nicholsonovej, bývalého predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, bývalého ministra 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa, poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Martina Kapitulíka a Miroslava Sokola, bývalého primátora mesta Žilina Jána Slotu a súkromných 

podnikateľov Georgeho Trabelssieho a Mariána Horváta bez akejkoľvek názorovej oponentúry, čím 

prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu,  

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Kmec   za 



Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak zdržal sa 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 5-1-1, 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 proti 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak zdržal sa 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/669: 

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

vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 26. 10. 2018                                    Z: PLO 

 

K bodu 14/ 

SK č.: 926/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 

Doplnenie: Správa  č. 267/M/2018 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.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/ 4. 2. 2018/Rádio Frontinus 

ÚK: FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115 

ÚP: 10:20 hod. 

 

Uznesenie č. 18-16/14.639: 

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. 926/SKO/2018 FRONTINUS s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 



že v rámci programovej služby Rádio Frontinus odvysielal dňa 4. 2. 2018 v čase o cca 9:30 hod. 

program Debata na telefón, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory poslanca NR 

SR a predsedu strany Kotleba - ĽSNS Mariána Kotlebu vo vzťahu k domácej politickej scéne na 

adresu opozičnej strany SaS a jej predsedu R. Sulíka, prezidenta A. Kisku, predsedu  

banskobystrického VÚC J. Luntera, na adresu vládnej koalície a opozície, vo vzťahu k zahraničnej 

politike SR na adresu vlády SR, na trestné stíhanie M. Mazureka a na návrh na zastropovanie veku 

odchodu do dôchodku, bez náležitej názorovej oponentúry, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti 

a nestrannosti politicko-publicistického programu,  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

Úloha č. 18-16/670: 

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: 26. 10. 2018                    Z: PLO 

 

K bodu 15/  

SK č.: 780/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018 

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

(Sťažnosť č. 431/SO/2018)  

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/R. Fico je pripravený podať 

demisiu/ 14. 3. 2018/Jednotka 

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

  



Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady. 

 

NEVEREJNÉ 

 

K bodu 16/ 

SK č.: 1072/SKL/2018 zo dňa 31. 8. 2018 

Oznámenie o zmene licencií  na televízne vysielanie 

ÚK: TV LUX s.r.o.       číslo licencie: T/207,  TD/94 

 

Uznesenie č. 18-16/16.641:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 1072/SKL/2018 zo dňa 31.8.2018, posúdila 

doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. T/207 a licencie č. TD/94 účastníkom 

konania (ďalej aj „ÚK“): 

 

TV LUX s.r.o. 

Prepoštská 5 

811 01 Bratislava 

 

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

toto       

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. T/207 na televízne vysielanie  v Článku III. nasledovne:  

1.Článok III. sa mení a znie:  

„III. 

 

1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1072/SKL/2018-1 zo dňa 31.8.2018: 

a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 

2. Programy: min. 80 %  

b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 6,5% 

Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  

2) ostatná publicistika – 19,0%  

Dokumentárne programy – 9,1%  

Dramatické programy –  1,1%  

Zábavné programy –   0%  

Hudobné programy –  1,7 %  

Vzdelávacie programy – 18,0 %  

Náboženské programy – 40,3 %  

Detské programy – 4,3 %  

Šport – 0 %  

  c) Podiel preberaného programu od iných vysielateľov: 0% 

 

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

záujme: 60 %“ 



 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/94 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  

Článok I. bod 5. sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1072/SKL/2018-1 zo dňa 31.8.2018: 

a)  Programová služba (100 %) 

3. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 

4. Programy: min. 80 %  

b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 6,5% 

Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  

2) ostatná publicistika – 19,0%  

Dokumentárne programy – 9,1%  

Dramatické programy –  1,1%  

Zábavné programy –   0%  

Hudobné programy –  1,7 %  

Vzdelávacie programy – 18,0 %  

Náboženské programy – 40,3 %  

Detské programy – 4,3 %  

Šport – 0 %  

  c) Podiel preberaného programu od iných vysielateľov: 0% 

 

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

záujme: 60 %“ 

 

Úloha č. 18-16/671: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1072/SKL/2018, zašle ho 

účastníkovi konania, spoločnosti TV LUX s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 26. 10. 2018                    Z: PLO 

 

K bodu 17/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvdk.sk a www.respublika.sk/?id=18 

Oznámenie č. 992/AMS/2018 

Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                             

 

Uznesenie č. 18-16/17.642: 

Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., doručené 

dňa 8. 8. 2018, o prevádzkovaní služby tvdk.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke 

http://www.tvdk.sk a v časti týkajúcej sa sekcie „archív správ“ a sekcie „Archív rokovaní MsZ“ ho 

prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. a taktiež berie na vedomie oznámenie 

prevádzkovateľa o prevádzkovaní služby respublika.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke 

http://www.respublica.sk a v časti týkajúcej sa sekcie „ARCHÍV“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 

63a zákona č. 308/2000 Z. z. nakoľko uvedené služby spĺňajú v týchto častiach všetky kritériá 

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 

 

Úloha č. 18-16/672: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. o vybavení jej 

oznámenia doručeného dňa 8. 8. 2018 a zaevidovaného pod. č. 992/AMS/2018-1. 

T: 8. 10. 2018                                Z: PgO 



 

K bodu 18/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby https://kukitv.sk 

Oznámenie č. 1067/AMS/2018 

Vysielateľ: SMART Comp. a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby 

   

Uznesenie č. 18-16/18.643: 

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti SMART Comp. a. s. organizačná zložka zahraničnej 

osoby, doručené dňa 17. 8. 2018 o prevádzkovaní služby kukitv.sk, prevádzkovanej na stránke 

https://www.kukitv.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko 

uvedená služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá 

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 

 

Úloha č. 18-16/673: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť SMART Comp. a. s. organizačná zložka zahraničnej osoby 

o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 17. 8. 2018 a zaevidovaného pod. č. 1067/AMS/2018-1. 

T: 8. 10. 2018                                Z: PgO 

 

19/ Rôzne  

 

1/ Schválenie zahraničných pracovných ciest 

 

Uznesenie č. 18-16/18.644: 

Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu:  

 

Dátum: 22. – 23. 10. 2018 

Miesto rokovania: Andalúzsko (Španielsko) 

Podujatie: rokovanie na pozvanie Consejo Audiovisual de Andalucia (Andalúzsky regulačný orgán) 

Účastníci: Ľuboš Kukliš 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kmec   za 

Blaha  za 

Fašiangová za 

Holan   za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Pék  neprítomný 

Rothmayerová  neprítomná 

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

 

2/ Správy zo zahraničných pracovných ciest 

 

Uznesenie č. 18-16/18.645: 

 

Riaditeľ Kancelárie Rady ústne informoval Radu o zahraničnej pracovnej ceste riaditeľa Kancelárie 

Rady Ľuboša Kukliša a pracovníkov Kancelárie Rady Martina Dorociaka a Michala Hradického na 

rokovaní pracovnej skupiny ERGA SG3 k téme revízie Smernice o audiovizuálnych a mediálnych 

službách, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 9. 2018 v Bruseli. 

 

 

 

 

 



V Bratislave dňa 26. 9. 2018 

 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

              predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu    

 

 

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
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