
Zápisnica č. 18/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 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. Gabriela Rothmayerová  
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Sťažnosť č.  962/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/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 967/SO/2018      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 31. 7. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1055/SO/2018      
(na vysielanie programu Veľká oriešková lúpež 2 zo dňa 25. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1087/SO/2018      
(na vysielanie programu Mafstory zo dňa 8. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/219, TD/16 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1006/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 16. 8. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1070/SO/2018     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1062/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 29. 8. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1048, 1049, 1050/SO/2018     
(na vysielanie programu Teleráno z 6. 7. 2018 a Televízne noviny z 6. a 11. 7. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1051/SO/2018     
(na vysielanie programu Reflex z 19. 7. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1011/SO/2018      
(na vysielanie programu Noviny z dní 13. a 17. 8. 2018 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 990/M/2018 
(monitorované dni: 6. 8. 2018, 8. 8. 2018, 10. 8. 2018) 
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.     číslo licencie: TD/199 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1083/M/2018  
(monitorované dni: 11. 9. 2018) 
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.              číslo licencie: TD/129 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 886/M/2018  
(monitorované dni: 25. 6. 2018) 
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.         číslo licencie: TD/24 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 855/M/2018 
(monitorované dni: 18. 6. 2018) 
Vysielateľ: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.          číslo licencie: TD/158  
 
16/ SK č.: 917/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 613/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: záznam zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva mesta Nováky/ 13. 4. 2018, 14. 4. 2018, 20. 4. 2018, 21. 4. 2018, 4. 5. 2018 a 5. 5. 
2018/Kinet TV 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.       číslo licencie: TD/195 
 
17/ SK č.: 828/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 649/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Občan za dverami/ Nová Dubnica – starý 
prístup II./15. 4. 2018/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
18/ SK č.: 915/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 505/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 16 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Humenská radnica informuje/ 22. 2. 2018 
a 4.3.2018/Humenská televízia 
ÚK: 1. Humenská, a.s.        číslo licencie: TD/161 



19/ SK č.: 918/SKO/2018  zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 541/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  SuperStar /8. 4. 2018/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ SK č.: 782/SKO/2018 zo dňa 6.6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 540/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 2, § 39a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: ACB MMA 84: Toledo vs. Vegh /7. 4. 
2018/JOJ PLUS 
ÚK:  MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16  
 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 1153/SKL/2018 zo dňa 1.10. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
22/ SK č.: 1162/SKL/2018 zo dňa 3.10. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Šírava, s.r.o.      číslo licencie: R/134 
 
23/ SK č.: 1107/SKL/2018 zo dňa 12. 9. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.      číslo licencie: TKR/324 
 
24/ Rôzne   
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 699 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-18/1.675: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

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



K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Sťažnosť č. 962/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. 18-18/2.676:  
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. 962/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 za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/700: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                          Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 967/SO/2018      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 31. 7. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-18/3.677: 
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. 967/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu 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   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/701: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1055/SO/2018      
(na vysielanie programu Veľká oriešková lúpež 2 zo dňa 25. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-18/4.678:   
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. 1055/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   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/702: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                   Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1087/SO/2018      
(na vysielanie programu Mafstory zo dňa 8. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 18-18/5.679: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 8. 9. 2018 v čase o cca 20:12 hod. program Mafstory, 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-18/703: 
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: 7. 11. 2018 Z: PLO 
 
Úloha č. 18-18/704: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 11. 2018 Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1006/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 16. 8. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
  
Uznesenie č. 18-18/6.680: 
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. 1006/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/705: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                              Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1070/SO/2018     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 



Uznesenie č. 18-18/7.681: 
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. 1070/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/706: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                              Z: PgO 
   
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1062/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 29. 8. 2018)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-18/8.682: 
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. 1062/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   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/707: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                              Z: PgO 
 



K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1048, 1049, 1050/SO/2018     
(na vysielanie programu Teleráno z 6. 7. 2018 a Televízne noviny z 6. a 11. 7. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 18-18/9.683: 
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. 1048, 1049, 1050/SO/2018 
smerujúcu voči prevádzkovateľovi služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/708: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                                Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1051/SO/2018     
(na vysielanie programu Reflex z 19. 7. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

   
Uznesenie č. 18-18/10.684: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
v súvislosti s tým, že dňa 19. 7. 2018 v čase o cca 17:28 hod. v rámci programovej služby  
TV MARKÍZA odvysielal program Reflex, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol 
zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v programe účinkujúcich osôb označených ako Shelby, Radoslav 
a Peter. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 



Kolenič  proti 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/709: 
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: 7. 11. 2018 Z: PLO 
 
Úloha č. 18-18/710: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 11. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1011/SO/2018      
(na vysielanie programu Noviny z dní 13. a 17. 8. 2018 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-18/11.685:  
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. 1011/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   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/711: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 990/M/2018 
(monitorované dni: 6. 8. 2018, 8. 8. 2018, 10. 8. 2018) 
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.     číslo licencie: TD/199 
 
Uznesenie č. 18-18/12.686: 
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 spoločnosti Púchovská kultúra, 
s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
v súvislosti s možným vysielaním bez udelenej licencie. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/712: 
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: 7. 11. 2018 Z: PLO 
       
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1083/M/2018  
(monitorované dni: 11. 9. 2018) 
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.              číslo licencie: TD/129 
 
Uznesenie č. 18-18/13.687: 
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. 1083/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby DIGI SPORT 2, 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   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/713: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 11. 2018                          Z: PgO 
 
 
 



K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 886/M/2018  
(monitorované dni: 25. 6. 2018) 
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.        číslo licencie: TD/24 
 
Uznesenie č. 18-18/14.688: 
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 Novocentrum Nové 
Zámky a.s. vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV Nové Zámky odvysielal 

1. dňa 25. 6. 2018 o cca 18:11 hod., 19:44 hod., 20:14 hod. a 21:05 hod. program Šport, 
2. dňa 25. 6. 2018 o cca 18:27 hod., 18:57 hod., 19:29 hod., 19:57 hod., 20:21 hod., 21:20 hod. 

a 21:50 hod. program Počasie, 
pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol v prípade oboch programov len na začiatku 
programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci 
programu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/714: 
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: 7. 11. 2018 Z: PLO 
 
K bodu 15/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 855/M/2018 
(monitorované dni: 18. 6. 2018) 
Vysielateľ: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.          číslo licencie: TD/158  
 
Uznesenie č. 18-18/15.689: 
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 TV PIEŠŤANY 
production, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote súvislý záznam 
vysielania programovej služby Piešťany TV zo dňa 18. 6. 2018 v čase od 16:00 do 20:00 hod. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/715: 
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: 7. 11. 2018 Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 613/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: záznam zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva mesta Nováky/ 13. 4. 2018, 14. 4. 2018, 20. 4. 2018, 21. 4. 2018, 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018 
/ Kinet TV 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195 
 
Uznesenie č. 18-18/16.690:  
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. 917/SKO/2018 
vedené proti spoločnosti Kinet Inštal 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. 
 
Úloha č. 18-18/716: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 11. 2018                                       Z: PLO 
 
 



Úloha č. 18-18/717: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 5. 11. 2018                                              Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 828/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 649/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Občan za dverami/ Nová Dubnica – starý 
prístup II./15. 4. 2018/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 18-18/17.691: 
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. 828/SKO/2018 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Jednotka odvysielal dňa 15. 4. 2018 v čase o cca 13:00 hod. 
program Občan za dverami s príspevkom Nová Dubnica – starý prístup II., v ktorom boli 
prezentované kritické vyjadrenia na adresu mesta Nová Dubnica a jeho primátora v súvislosti s ich 
aktivitami a presadzovanou energetickou politikou v meste, týkajúcou sa vybudovania nových 
prípojok na plyn pre bytovky na Dlhých dieloch, vydania stavebného povolenia dvom firmám 
prezentovaným v príspevku, neprizvania spoločnosti Termonova, a.s. do tohto stavebného konania a 
investovania do infraštruktúry priemyselného parku z verejných peňazí, pričom stanovisko mesta 
Nová Dubnica, resp. priamo jeho primátora, k danej problematike, nebolo v príspevku 
sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-
publicistického programu, 
 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, 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 za 
Kmec   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/718: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 26. 11. 2018                          Z: PLO 
 
Úloha č. 18-18/719: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 11. 2018                           Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 915/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 505/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 16 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Humenská radnica informuje/ 22. 2. 2018 
a 4.3.2018/Humenská televízia 
ÚK: 1. Humenská, a.s.       číslo licencie: TD/161 
   
Uznesenie č. 18-18/18.692: 
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. 915/SKO/2018 1. Humenská, a.s. 

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

 
tým, 

 
že v dňoch 22. 2. 2018 a 4. 3. 2018 odvysielal na televíznej programovej službe Humenská televízia, 
v rámci ktorej má podľa licencie č. TD/161 v znení rozhodnutia Rady č. TD/161/2015 zo dňa 22. 12. 
2015 vysielať 10 % programov, pričom 59 % tohto obsahu majú tvoriť spravodajské programy,  
41 % dokumentárne programy, 0 % publicistika a 0 % politická publicistika, program Humenská 
radnica informuje, ktorý naplnil definíciu programového typu politická publicistika podľa § 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou, 

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

 
tým, 



že v dňoch 22. 2. 2018 a 4. 3. 2018 odvysielal na televíznej programovej službe Humenská televízia 
program Humenská radnica informuje, v rámci ktorého odznela kritika zo strany primátorky mesta 
Humenné Jany Vaľovej na adresu opozičných poslancov Mestského zastupiteľstva v Humennom, 
ktorá nebola priamo ani sprostredkovane vyvážená reakciou dotknutej strany, čím došlo k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu,   
 
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. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú 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   neprítomný 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/720: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 11. 2018                                    Z: PLO 
 
K bodu 19/  
SK č.: 918/SKO/2018  zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 541/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  SuperStar /8. 4. 2018/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-18/19.693: 
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. 918/SKO/2018 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

zastavuje,  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/721: 
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: 5. 11. 2018                          Z: PLO 
 
Úloha č. 18-18/722: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 7. 11. 2018                                       Z: PgO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 782/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 540/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 2, § 39a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: ACB MMA 84: Toledo vs. Vegh / 
7. 4. 2018/JOJ PLUS 
ÚK:  MAC TV s.r.o. číslo licencie:T/219, TD/16  
 
Uznesenie č. 18-18/20.694: 
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. 
782/SKO/2018 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 



že na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 7. 4. 2018 počas priameho prenosu športového 
podujatia ACB MAA 84: Toledo vs. Vegh odvysielaného v čase od 20:07 hod. do 22:24 hod., 
odvysielal o cca 20:53:05 hod. a 21:44:12 hod. reklamné šoty, ktoré boli v prvom prípade vysielané od 
konca druhého kola druhého zápasu športového podujatia až po koniec druhého zápasu a v druhom 
prípade počas celého trvania štvrtého zápasu športového podujatia, čím došlo k porušeniu povinnosti 
zaradiť reklamné šoty iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom, 
 
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. 
 

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

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

II.  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 7. 4. 2018 o cca 20:07:20 hod. odvysielal 
program ACB MMA 84: Toledo vs. Vegh, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii 
umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci tohto programu a pri jeho pokračovaní po 
prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou, 
 



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. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 500,- €, slovom dvetisícpäťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/723: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 26. 10. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-18/724: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 10. 2018             Z: PgO 
 
K bodu 21/  
SK č.: 1153/SKL/2018 zo dňa 1.10. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 18-18/21.695: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5  
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1153/SKL/2018 zo dňa 1. 10. 



2018, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/56 v časti týkajúcej sa 
zmeny programovej skladby vysielania, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV KOŠICE: DNES s.r.o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. TD/56 nasledovne: 
Článok I., body 5. a 6. sa menia a znejú: 

„5. Podiely programových typov za bežný týždeň/mesiac určené z programovej skladby (podľa 
podania účastníka konania č. 1153/SKL/2018-1 zo dňa 1. 10. 2018: 

 a)   Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 15 % 
2. Programy: min. 85 % (z toho preberaný program: 0 %)  

b)   Programy (100 %)  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 6 %  
2) ostatná publicistika – 94 %  

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

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

verejnom záujme: 15 %“ 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/725: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1153/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 11. 2018          Z: PLO 



K bodu 22/  
SK č.: 1162/SKL/2018 zo dňa 3.10. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Šírava, s.r.o.       číslo licencie: R/134 
 
Uznesenie č. 18-18/22.696: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 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.“) začína správne konanie voči spoločnosti 
Šírava, s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 1 
písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie 
rozhlasovej programovej služby v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
Rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/726: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 7. 11. 2018          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-18/22.697: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“),  postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č.1162/SKL/2018 zo dňa 3.10 2018, posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. R/134 na analógové rozhlasové 
vysielanie, spoločnosti: 
 
Šírava,  s.r.o. 
Tichá 6564/22 
071 01 Michalovce 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej aj „správny poriadok“) vydáva toto  

 
r o zh o d n u t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

 
prerušuje 

 
správne konanie č. 1162/SKL/2018 vo veci zmeny právnych skutočností držiteľa licencie č. R/134 



z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke – možné naplnenie skutkovej podstaty správneho 
deliktu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného prevodu podielu na 
základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou 
na vysielanie rozhlasovej programovej služby v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia Rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady. 
 
Rada bude v správnom konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke. Počas prerušenia 
konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/727: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o prerušení správneho konania v správnom konaní č. 
1162/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 7. 11. 2018          Z: PLO 
 
K bodu 23/  
SK č.: 1107/SKL/2018 zo dňa 12. 9. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.      číslo licencie: TKR/324 
 
Uznesenie č. 18-18/23.698: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1107/SKL/2018 zo dňa 
12.9.2018 , posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/324 podľa ustanovenia § 60 
ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
PROGRES-T, s.r.o. 
Rovinka 938 
900 41 Rovinka 
 
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: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/324 v bode 1-3  nasledovne: 
1.   Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
       1.1  vypúšťa sa: „KDS Danišovce“    



2.  Bod 2. Územný rozsah retransmisie znie: 
„ Selec, Breza, Krušovce, Domaňovce, Rovinka (s dosahom na: Rovinku, Limbach, Hamuliakovo, 
Kalinkovo, Dunajskú Lužnú, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášovo, Malacky, Bratislava - 
Vrakuňa, Miloslavov)“ 

 
3.  Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:  

„3. Počet prípojok: 
 3.1 Breza:      84 
 3.2 Krušovce:      65 
 3.3 Domaňovce:      55 

  3.4 Rovinka:              2314 
  3.5 Selec        30 
  Spolu     2548“ 
  
4. Bod 4. Ponuka programových služieb: vypúšťa sa podbod 4.5 KDS Danišovce a znie takto: 
       „Bod 4. Ponuka programových služieb: 
     4.1 KDS Selec:  

Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, TA3, 
JOJ, JOJ PLUS, WAU,  TV LUX, RING TV, TV NOE 

 
 4.2 KDS Breza 

Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  
TA3, JOJ, JOJ PLUS, WAU,  TV LUX, RING TV 

 
  
 4.3 KDS Krušovce 

Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  
TA3, JOJ, JOJ PLUS, WAU,  TV LUX, RING TV 

 
 4.4 KDS Domaňovce 

Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  
TA3, JOJ, JOJ PLUS, WAU,  TV LUX, RING TV 

  
4.5 KDS Rovinka (Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Most pri Bratislave, 
Malinovo, Tomášov, Malacky, Limbach, Bratislava – Vrakuňa, Miloslavov) 

Televízne programové služby 
digitálne  - TV MINI: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA HD, , TV DOMA HD, 

DAJTO HD, TA3, JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, TV 
LUX, RING TV, INFOKANÁL, eM-TV (len pre KDS 
Malacky) 

 
Televízne programové služby 
digitálne - BASIC: INFOKANÁL Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Dvojka HD,  

TV MARKÍZA HD,  TV DOMA HD, DAJTO HD, TA3, JOJ 
HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, TV LUX, RING TV, RiK SD, 
, Západoslovenská televízia, TV8, TV Noe, CS mini/CS 
FILM, Discovery, TLC, ID,  Spektrum, National Geographic 
Channel, Animal Planet, Travel Channel, TV Paprika, CBS 
Reality, Eurosport1, Eurosport2, Sport1, Sport2,  Extreme 
Sports, Minimax, duck tv, JIM JAM, Disney Channel, AMC, 
MGM, Film+, Filmbox, Blue Hustler 

 
Televízne programové služby 
digitálne – HBO:   HBO, HBO2, HBO3, HBO HD  
 



Televízne programové služby 
digitálne – KINOBOX:  Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Filmbox Plus, Filmbox 

Premium HD 
 
Televízne programové služby 
digitálne –MIXBOX:  DOCUBOX HD, FIGHTBOX HD, FASHIONBOX,  
 
Televízne programové služby 
digitálne – EROBOX: EROXXX HD,  
 
Televízne programové služby 
digitálne – DOCUMENT: Discovery HD, Discovery Science, DTX, Spektrum Home,  
 
Televízne programové služby 
digitálne – SPORT:  Sport2 HD, Nova Sport HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 

HD 
 
Televízne programové služby 
digitálne – MIX1:  Megamax, Fajn Rock TV 
 
Rozhlasové programové 
služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina Rádio 

Devín, Rádio_FM, Rádio Lumen, Rádio Jemné, Europa 2, 
FUN RADIO, EXPRES“ 

 
2. Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 1107/SKL/2018 v časti týkajúcej sa KDS Selec z dôvodu, že účastník konania dňa 
4. 10. 2018 doručil späťvzatie žiadosti v časti týkajúcej sa zníženia územného rozsahu  KDS Selec ku 
dňu 31. 12. 2018.   
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-18/728: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1107/SKL/2018 písomné znenie rozhodnutia, zašle 
ho účastníkovi  konania (PROGRES-T, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 11. 2018                      Z: PLO 
 
24/ Rôzne  
 
1/ Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2019 
 
 



Uznesenie č. 18-18/23.699: 
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/ Schválenie zahraničných služobných ciest 
 
Uznesenie č. 18-18/23.700: 
Rada schvaľuje zahraničné služobné cesty: 
 
Dátum: 12. 11. 2018 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie kontaktného výboru k AVMSD 
Účastníci: Michal Hradický 
 
Dátum: 21. - 23. 11. 2018 
Miesto rokovania: Barcelona (Španielsko) 
Podujatie: Konferencia organizovaná Katalánskym regulačným orgánom (Catalan Audiovisual 
Council) 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 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. Gabriela Rothmayerová 
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