
Zápisnica č. 17/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 10. 2018 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: Mgr. Zoltán Pék  
 
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. 950/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 
 
3/ SK č.: 596/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Sťažnosť č. 203/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 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 949/SO/2018      
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 22. 7. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1047/SO/2018     
(na vysielanie z dní 5. 8., 12. 8., 19. 8., 24. 8. a 26. 8. 2018)  
Vysielateľ: Šírava, s.r.o.      číslo licencie: R/151 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1061/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 27. 8. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                          číslo licencie: TD/14 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1014/SO/2018      
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 22. 8. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 956/SO/2018      
(na vysielanie programu Začarovaní (komunikát ArginMax) zo dňa 15. 7. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 985/SO/2018     
(na vysielanie reklamy Möbelix, Orbit zo dňa 7. 8. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 968/SO/2018     
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 29. 7. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 957/SO/2018, 1007/SO/2018      
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý (komunikát Clavin Platinum) zo dňa 17. 7. 2018, 
vysielanie TV JOJ dňa 16. 8. 2018 (komunikát Clavin Platinum) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1013/SO/2018      
(na vysielanie upút. na vysielanie pri príležitosti okupácie ČSSR '68  zo dňa 18. 8. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                          číslo licencie: TD/14 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1082/M/2018.  
(monitorované dni: 11. 9. 2018) 
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: TD/35 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 793/M/2018.  
(monitorované dni: 17. 6. 2018) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS   číslo licencie: T/214 
 
15/ SK č.: 831/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 488/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Policajti v akcii/27. 3. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ 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 
 
17/ SK č.: 695/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 413/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi/Odmena môže priniesť účelové 
dôkazy/2. 3. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
18/ SK č.: 830/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 582/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tango a Cash/30. 3. 2018/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 



19/ SK č.: 826/SKO/2018  zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 496/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Tyran/2. 4. 2018/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/109 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 1089/SKL/2018 zo dňa 9. 9. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
21/ Oznámenie o prevádzkovaní služieb spravodajstvo.aktuality.sk, diva.aktuality.sk, 
najmama.aktuality.sk, referaty.aktuality.sk, www.dobruchut.sk, www.mobilmania.sk, zive.sk, 
sport.aktuality.sk, sport.sk, noizz.sk 
Oznámenie č. 881/AMS/2018 
Vysielateľ: Ringier Axel Springer SK, a.s.                             
 
22/ Rôzne   
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 673 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-17/1.646: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Sťažnosť č. 950/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 
      
Uznesenie č. 18-17/2.647:  
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. 950/SL/2018 smerujúcu 



voči spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/674: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                               Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 596/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018 
Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Sťažnosť č. 203/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 
 
Uznesenie č. 18-17/3.648: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania  
č. 596/SKL/2018 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 
 
vzhľadom na to, že v dňoch 19. 1. 2018, 3. 7. 2018 a 15. 8. 2018 nevyužíval frekvenciu 89,7 MHz 
Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu 
podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

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

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



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/675: 
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: 12. 11. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-17/676: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 949/SO/2018      
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 22. 7. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 18-17/4.649:   
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. 949/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/677: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1047/SO/2018     
(na vysielanie z dní 5. 8., 12. 8., 19. 8., 24. 8. a 26. 8. 2018)  
Vysielateľ: Šírava, s.r.o.      číslo licencie: R/151 
 
Uznesenie č. 18-17/5.650: 
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. 1047/SO/2018  
smerujúcu voči programovej službe Rádio Šírava, vysielateľa Šírava, 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  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-17/678: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1061/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 27. 8. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                          číslo licencie: TD/14 
  
Uznesenie č. 18-17/6.651: 
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. 1061/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/679: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1014/SO/2018      
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 22. 8. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-17/7.652: 
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. 1014/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka, 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  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/680: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018  Z: PgO 
   
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 956/SO/2018      
(na vysielanie programu Začarovaní (komunikát ArginMax) zo dňa 15. 7. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 18-17/8.653: 
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. 956/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu 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:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/681: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 985/SO/2018     
(na vysielanie reklamy Möbelix, Orbit zo dňa 7. 8. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 



Uznesenie č. 18-17/9.654: 
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. 985/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/682: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                                Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 968/SO/2018     
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 29. 7. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

   
Uznesenie č. 18-17/10.655: 
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. 968/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   proti 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  proti 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/683: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PgO 
 



K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 957/SO/2018, 1007/SO/2018      
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý (komunikát Clavin Platinum) zo dňa 17. 7. 2018, 
vysielanie TV JOJ dňa 16. 8. 2018 (komunikát Clavin Platinum) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-17/11.656: 
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. 957/SO/2018 
a 1007/SO/2018 smerujúce voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala 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  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/684: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 10. 2018                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-17/11.657: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ PLUS dňa 15. 7. 2018 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod. a v čase od 
22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. a na televíznej programovej služby JOJ dňa 17. 7. 2018 v čase od 
21:00:00 hod. do 21:59:59 hod. a dňa 16. 8. 2018 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. mohlo 
dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 18-17/685: 
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: 24. 10. 2018  Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1013/SO/2018      
(na vysielanie upút. na vysielanie pri príležitosti okupácie ČSSR '68  zo dňa 18. 8. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                          číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-17/12.658: 
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. 1013/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/686: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                                Z: PgO 
       
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1082/M/2018.  
(monitorované dni: 11. 9. 2018) 
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: TD/35 
 
Uznesenie č. 18-17/13.659: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1082/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby DIGI SPORT 1, vysielateľa DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 11. 9. 2018 nebolo zistené porušenie zákona  
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/687: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22. 10. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 793/M/2018.  
(monitorované dni: 17. 6. 2018) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS   číslo licencie: T/214 
 
Uznesenie č. 18-17/14.660: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 793/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby Obecná televízia Liptovská Teplička, vysielateľa Ing. Ján Gnojčák - 
ELEKTROSERVIS, skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 17. 6. 2018 nebolo zistené 
porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/688: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22. 10. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 15/  
SK č.: 831/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 488/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Policajti v akcii/27. 3. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-17/15.661: 
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. 831/SKO/2018 
vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje,  

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/689: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-17/690: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
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 
 
Uznesenie č. 18-17/16.662:  
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. 780/SKO/2018 
vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi 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:  
Danielová proti 
Kmec   proti 
Blaha  za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/691: 
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: 24. 10. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-17/692: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 695/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 413/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi/Odmena môže priniesť účelové 
dôkazy/2. 3. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-17/17.663: 
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. 695/SKO/2018 
vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/693: 
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: 22. 10. 2018                    Z: PLO 
 
 



Úloha č. 18-17/694: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 830/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 582/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tango a Cash/30. 3. 2018/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
   
Uznesenie č. 18-17/18.664: 
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. 830/SKO/2018 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash odvysielaného 
na programovej službe DAJTO dňa 30. 3. 2018 v čase o cca 01:51 hod. do 15 dní od doručenia 
žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/695: 
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: 10. 11. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 19/  
SK č.: 826/SKO/2018  zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 496/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Tyran/2. 4. 2018/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 18-17/19.665: 
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. 826/SKO/2018 
vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje,  

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-17/696: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PLO 
 
 
 
 



Úloha č. 18-17/697: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 10. 2018                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 20/  
SK č.: 1089/SKL/2018 zo dňa 7. 9. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 18-17/20.666: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1089/SKL/2018 zo dňa 7.9.2018, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
D.Expres, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní programovej služby a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. R/112 na vysielanie rozhlasovej programovej služby EXPRES takto : 
 
Čl. III. bod 1. a 3. sa mení a znie: 
„  1.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č.  1089/SKL/2018-1 z 7. 9. 2018):  
 
1.1  Spravodajstvo – 7,1% 
1.2  Publicistika: 
1.2.1 polit. publicistika – 1% 
1.2.2. ostatná publicistika –0% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.3.1. detské programy – 0% 
1.3.2. náboženské programy – 0% 
1.3.3. literárno-dramatické programy – 0% 
1.3.4. zábavné programy – 0,8% 
1.3.5. hudobné programy – 3,6% 

1.4 Ostatný program – 87,5%“ 
 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 8,1%  

 



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

mení 
licenciu č. RD/27 na vysielanie rozhlasovej programovej služby EXPRES takto : 
 
Čl. I. bod 5.  a 6 sa mení a znie: 
„  5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č.  1089/SKL/2018-1 z 7. 9. 2018):  
a) Spravodajstvo – 7,1% 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 1% 
2. ostatná publicistika –0% 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0% 
3. literárno-dramatické programy – 0% 
4. zábavné programy – 0,8% 
5. hudobné programy – 3,6% 
d) Ostatný program – 87,5%“ 
 
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 8,1% “ 
 
Úloha č. 18-17/698: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencií a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 10. 11. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 21/  
Oznámenie o prevádzkovaní služieb spravodajstvo.aktuality.sk, diva.aktuality.sk, 
najmama.aktuality.sk, referaty.aktuality.sk, www.dobruchut.sk, www.mobilmania.sk, zive.sk, 
sport.aktuality.sk, sport.sk, noizz.sk 
Oznámenie č. 881/AMS/2018 
Vysielateľ: Ringier Axel Springer SK, a.s.                             
 
Uznesenie č. 18-17/21.667: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Ringier Axel Springer SK, a. s., doručené dňa 
2. 7. 2018, o prevádzkovaní služby spravodajstvo.aktuality.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke 
https://www.aktuality.sk a v časti týkajúcej sa sekcie „Video“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a 
zákona č. 308/2000 Z. z.; o prevádzkovaní služby diva.aktuality.sk, prevádzkovanej na stránke 
https://diva.aktuality.sk a v časti sekcie „Video Diva“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 
308/2000 Z. z.; o prevádzkovaní služby najmama.aktuality.sk, prevádzkovanej na stránke 
https://najmama.aktuality.sk a v časti sekcie „TV Najmama“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a 
zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň berie na vedomie oznámenie týkajúce sa služby noizz.sk, 
prevádzkovanej na stránke https://noizz.azet.sk a v časti sekcie „Video“ ho prijíma ako oznámenie 
podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. Vo zvyšnej časti týkajúcej sa služieb referaty.aktuality.sk, 
sport.aktuality.sk, dobruchut.sk, mobilmania.sk, zive.sk, sport.sk oznámenie prevádzkovateľa Ringier 
Axel Springer SK, a. s. neprijíma z dôvodu, že predmetné služby nespĺňajú kritériá audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie a nespadajú tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 18-17/699: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Ringier Axel Springer SK, a. s. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 2. 7. 2018 a zaevidovaného pod. č. 881/AMS/2018-1. 
T: 22. 10. 2018                          Z: PgO 



22/ Rôzne 
 
1/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do orgánov 
samosprávy obcí 
 
Uznesenie č. 18-17/22.668: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostredkov k 30. 9. 2018 
 
Uznesenie č. 18-17/22.669: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Návrh rozpočtu Rady na rok 2019 
 
Uznesenie č. 18-17/22.670: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

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



4/ Informácia o súhrne opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku v súvislosti s vládnym auditom 
 
Uznesenie č. 18-17/22.671: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Zahraničné služobné cesty 
 
Uznesenie č. 18-17/22.672: 
Rada schvaľuje zahraničné služobné cesty: 
  
Dátum: 5. - 7. 11. 2018 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie vedenia ERGA, oficiálna večera ERGA, plenárne zasadnutie ERGA, strategické 
zasadnutie ERGA 
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický  
 
 
Dátum: 6. - 7. 11. 2018 
Miesto rokovania: Záhreb (Chorvátsko) 
Podujatie: účasť na konferencii k podnecovaniu nenávisti v médiách, organizovanej Radou Európy 
a chorvátskym regulačným orgánom (AEM) 
Účastníci: Ivan Tarabčák 
 
Dátum: 7. 11. 2018 
Miesto rokovania: Lisabon (Portugalsko) 
Podujatie: vystúpenie na konferencii “Web Summit 2018” 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Hlasovanie:  

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

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



6/ Informácia predsedníčky Rady o plánovanom stretnutí zástupcov ANRTS s členmi Rady 
 
 
7/ SK č.: 1175/SKL/2018 zo dňa 26. 9. 2018 
Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                                                                             číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 18-17/22.673: 
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. 1175/SKL/2018 
vedené voči spoločnosti RADIO ROCK, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
8/ Informácia o zahraničných služobných cestách  
 
Uznesenie č. 18-17/22.674: 
Rada berie na vedomie ústne podané správy zo zahraničných služobných ciest 
 
1. pracovníka Kancelárie Rady Michala Hradického na plenárnom zasadnutí EFADs, zasadnutie 
pracovných skupín EFADs a workshop so zástupcami spoločnosti Netflix, ktoré sa uskutočnilo  
v dňoch 22. 9. – 24. 9. 2018 v San Sebastian (Španielsko), 
 
2. pracovníka Kancelárie Rady Jána Hurtíka na rokovaní pracovnej skupiny ERGA SG2 k téme 
výmeny skúseností medzi regulačnými orgánmi, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 9. 2018 v Bruseli 
(Belgicko), 
 
3. pracovníkov Kancelárie Rady Martina Dorociaka a Michala Hradického a člena Rady Zoltána Péka 
na zasadnutí Stredoeurópskeho regulačného fóra CERF, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26. 9. – 28. 9. 
2018 v Belehrade (Srbsko), 
 
4. riaditeľa Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša na zasadnutí vedenia ERGA, ktoré sa uskutočnilo dňa  
28. 9. 2018 v Brusel (Belgicko), 
 
5. riaditeľa Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša a pracovníkov Kancelárie Rady Martina Dorociaka, 
Michala Hradického a Ivana Tarabčáka na zasadnutí kontaktného výboru ERGA a pracovného 
workshopu k téme ochrany maloletých organizovanom radou a na stretnutí s vysokopostavenou 
zástupkyňou Európskej komisie, ktoré sa uskutočnili v dňoch 2. a 3. 10. 2018 v Bruseli (Belgicko). 



 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 10. 2018 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Zoltán Pék 
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