
Zápisnica č. 22/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19. 12. 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. Ľubomír Kmec 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 1283/SKI/2018 zo dňa 19. 10. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101, RD/23 
 
3/ SK č.: 1290/SKI/2018 zo dňa 24. 10. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Radio ON s.r.o.        číslo licencie: R/99 
 
4/ SK č.: 1441/SKI/2018 zo dňa 19. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117 
 
5/ SK č.: 1337/SKI/2018 zo dňa 8. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/5 
 
6/ SK č.: 1338/SKI/2018 zo dňa 8. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3 
 
7/ SK č.: 1354/SKI/2018 zo dňa 12. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/13 
 
8/ SK č.: 1481/SKI/2018 zo dňa 10. 12. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
9/ SK č.: 1482/SKI/2018 zo dňa 10. 12. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
 
10/ SK č.: 1492/SKI/2018 zo dňa 11. 12. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
11/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1368/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 
 
12/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 



Sťažnosť č. 1268/SL/2018, 1198/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
13/ SK č.: 914/SKL/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 755/SL/2018)  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nevyužívanie frekvencie 
89,0 MHz Dolný Kubín) 
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.       číslo licencie: R/123 
 
14/ SK č.: 1119/SKL/2018 zo dňa 12. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 887/SL/2018)  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nevyužívanie frekvencie 
98,1 MHz Zvolen)  
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1226/SO/2018      
(na vysielanie programu Postrach Denis zo dňa 8. a 9. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1224/SO/2018      
(na vysielanie programu Zúčtovanie v malom Tokiu zo dňa 11. a 14. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/47 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1228/SO/2018     
(na vysielanie programu Hriešny tanec z dní 8. a 9. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1225/SO/2018      
(na vysielanie programu Jumanji zo dňa 8. a 9. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1367/SO/2018     
(na vysielanie programu Sám so strýkom Buckom zo dňa 28. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1227/SO/2018      
(na vysielanie programu Popoluška v teniskách zo dňa 8. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1221/SO/2018      
(na vysielanie programu Policajná akadémia zo dňa 22., 23., 24. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1222/SO/2018      



(na vysielanie programu Policajná akadémia 2 zo dňa 29. a 30. 9. a 1. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1223/SO/2018      
(na vysielanie programu Policajná akadémia 3 zo dňa 6., 7. a 8. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1181/SO/2018      
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1199/SO/2018     
(na vysielanie programu Politická diskusia kandidátov na primátora zo dňa 20. 10. 2018 – 22. 10. 
2018)  
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.      číslo licencie: TD/48 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1182/SO/2018      
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 7. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1147/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1297/SO/2018     
(na vysielanie programu Farma - Duel zo dňa 19. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1220/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 14. 10. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1380/SO/2018     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1170/SO/2018     
(na vysielanie programu Noc na Pentagone (www.plustv.sk), zaznamenané dňa 23. 11. 2018)  
Vysielateľ: News and Media Holding a.s.                           
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1142/SO/2018      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: TD/109 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1192/SO/2018      
(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 8. 10. 2018)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/10 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1193/SO/2018      
(na vysielanie upútavky na Akty X zo dňa 9. 10. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: TD/109 
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1136/SO/2018, 1137/SO/2018, 1138/SO/2018      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 30. 8. 2018, Reflex zo dňa 13. 9. 2018, Televízne noviny zo dňa 
13. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1160/M/2018  
(monitorované dni: 1. 10. 2018) 
Vysielateľ: Radio ON, s.r.o.               číslo licencie: R/99 
 
37/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1127/M/2018  
(monitorované dni: 15. 9. 2018) 
Vysielateľ: Spartak TV, s.r.o.       číslo licencie: TD/8 
 
38/ SK č.: 832/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 569/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Dobrodružstvá bielej koaly /14. 4 .2018 
/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
39/ SK č.: 1120/SKO/2018 zo dňa 12. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 863/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Silná zostava/25. 6. 2018/Dvojka 
ÚK: RTVS číslo licencie: TD/2,  
 
40/ SK č.: 1077/SKO/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúca 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2018 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: apríl, jún 2018/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
41/ SK č.: 1178/SKO/2018 zo dňa 26.9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 955/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Profesionáli/25. 7. 2018/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
 
42/ SK č. : 919/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 



Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 631/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: reklama na nápoj Black Fox/29. 4. 2018/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17  
     
NEVEREJNÉ 
 
43/ SK č.: 1476/SKL/2018 zo dňa 5. 12. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: EUROPA 2, a.s.   číslo licencie: R/105, RD/22 
 
44/ SK č.: 1312/SKL/2018 zo dňa 29. 10. 2018 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  číslo licencie: TKR/316 
 
45/ SK č.: 1397/SKL/2018 zo dňa 16. 11. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Službyt, s.r.o.  číslo licencie: TKR/174 
 
46/ SK č.: 1478/SKL/2018 zo dňa 6. 12. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor  číslo licencie: TKR/134 
 
47/ SK č.: 1377/SKL/2018 zo dňa 27. 11. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. TD/197 
ÚK: ASTEON Trade, s.r.o.  číslo licencie: TD/197 
        McGrath & Arthur s.r.o. 
        Ing. Michal Mišík   
 
48/ SK č.: 1360/SKL/2018 zo dňa 12. 11. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. TD/147 
ÚK: G.I.G. road rescue s.r.o.   číslo licencie: TD/147  
        G.I.G. Slovakia o.z.   
        IN media o.z.    
 
49/ Oznámenie o prevádzkovaní služieb DIGI GO a MAGIO GO 
Oznámenie č. 1112/AMS/2018 
Vysielateľ: DIGI Slovakia, s.r.o.     
 
50/ Oznámenie o prevádzkovaní služby TV Mlynská  
Oznámenie č. 1383/AMS/2018 
Vysielateľ: ZŠ Mlynská, Senec   
   
51/ Rôzne 
 

************************* 
 
Uznesenie č. 18-22/0.786-1:  
Rada potvrdila PhDr. Martu Danielovú vo funkcii predsedníčky Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
 
 



K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 824 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-22/1.786-2:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 1283/SKI/2018 zo dňa 19. 10. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101, RD/23 
      
Uznesenie č. 18-22/2.787:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 19. 10. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1283/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, Best FM Media spol. s r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/825: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1290/SKI/2018 zo dňa 24. 10. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 



ÚK: Radio ON s.r.o.        číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 18-22/3.788: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 24. 10. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1290/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, Radio ON s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/826: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 1441/SKI/2018 zo dňa 19. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117 
 
Uznesenie č. 18-22/4.789 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 19. 11. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1441/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, CORPORATE LEGAL, s. r. o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 



 
Úloha č. 18-22/827: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 1337/SKI/2018 zo dňa 8. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/5 
 
Uznesenie č. 18-22/5.790 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 8. 11. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1337/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, Rozhlas a televízia Slovenska 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-22/828: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
  
K bodu 6/ 
SK č.: 1338/SKI/2018 zo dňa 8. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3 
  
Uznesenie č. 18-22/6.791: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 8. 11. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1338/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, Rozhlas a televízia Slovenska 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/829: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 1354/SKI/2018 zo dňa 12. 11. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/13 
 
Uznesenie č. 18-22/7.792: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 12. 11. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1354/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, Rozhlas a televízia Slovenska 
 

z a m i e t a. 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Úloha č. 18-22/830: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
   
K bodu 8/ 
SK č.: 1481/SKI/2018 zo dňa 10. 12. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 18-22/8.793: 



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 10. 12. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1481/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, RADIO ONE ROCK, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/831: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 9/  
SK č.: 1482/SKI/2018 zo dňa 10. 12. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
  
Uznesenie č. 18-22/9.794: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 10. 12. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1482/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, RADIO ROCK, s. r. o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/832: 



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
  
K bodu 10/ 
SK č.: 1492/SKI/2018 zo dňa 11. 12. 2018 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 

   
Uznesenie č. 18-22/10.795: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 11. 12. 2018 o udelenie 
výnimky z povinnosti ustanovenej v § 28b ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci 
správneho konania č. 1492/SKI/2018 vedeného s účastníkom konania, GES Slovakia, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-22/833: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1368/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. 18-22/11.796:  
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, 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 89,7 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu 
bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 



Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/834: 
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: 9. 1. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/835: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 2. 1. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1268/SL/2018, 1198/SL/2018 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 18-22/12.797: 
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 88,9 MHz Liptovský Mikuláš 
a 102,1 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie:  

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

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

 
Úloha č. 18-22/836: 
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: 9. 1. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/837: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania. 
T: 2. 1. 2019                                  Z: PLO 
  
K bodu 13/ 



SK č.: 914/SKL/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 755/SL/2018)  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nevyužívanie frekvencie 
89,0 MHz Dolný Kubín) 
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.       číslo licencie: R/123 
 
Uznesenie č. 18-22/13.798: 
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. 914/SKL/2018 
vedené voči spoločnosti Rádio Rebeca, 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   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/838: 
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: 2. 1. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/839: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 1119/SKL/2018 zo dňa 12. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 887/SL/2018)  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nevyužívanie frekvencie 
98,1 MHz Zvolen)  
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
 
Uznesenie č. 18-22/14.799: 
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. 1119/SKL/2018 



vedené voči spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/840: 
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: 2. 1. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/841: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 15/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1226/SO/2018      
(na vysielanie programu Postrach Denis zo dňa 8. a 9. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1224/SO/2018      
(na vysielanie programu Zúčtovanie v malom Tokiu zo dňa 11. a 14. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/47 
 
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1228/SO/2018     
(na vysielanie programu Hriešny tanec z dní 8. a 9. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1225/SO/2018      
(na vysielanie programu Jumanji zo dňa 8. a 9. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
   
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1367/SO/2018     
(na vysielanie programu Sám so strýkom Buckom zo dňa 28. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1227/SO/2018      
(na vysielanie programu Popoluška v teniskách zo dňa 8. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1221/SO/2018      
(na vysielanie programu Policajná akadémia zo dňa 22., 23., 24. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1222/SO/2018      
(na vysielanie programu Policajná akadémia 2 zo dňa 29. a 30. 9. a 1. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
Návrh uznesenia je súčasťou správy č. 1223/SO/2018, bod č. 23 
 
K bodu 23/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1223/SO/2018      
(na vysielanie programu Policajná akadémia 3 zo dňa 6., 7. a 8. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
 
Uznesenie č. 18-22/23.800: 
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. 1221/SO/2018, 
1222/SO/2018, 1223/SO/2018, 1224/SO/2018, 1225/SO/2018, 1226/SO/2018, 1227/SO/2018, 
1228/SO/2018 a 1567/SO/2018 smerujúce voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/842: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 24/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1181/SO/2018      
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-22/24.801: 
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. 1181/SO/2018  
smerujúcu voči programovej službe TA3, vysielateľa C.E.N. 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   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/843: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                     Z: PgO 
 
K bodu 25/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1199/SO/2018     
(na vysielanie programu Politická diskusia kandidátov na primátora zo dňa 20. 10. 2018 – 22. 10. 
2018)  
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.      číslo licencie: TD/48 
Uznesenie č. 18-22/25.802: 
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. 1199/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV POPRAD vysielateľa TV Poprad, 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   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/844: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-22/25.803: 
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 Poprad, s.r.o.  
I. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 ods. 1 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
TV POPRAD odvysielal  

- dňa 20. 10. 2018 v čase o cca 22:22:54 hod. a o cca 23:53:30 hod. 
- dňa 21. 10. 2018 v čase o cca 1:23:55 hod., cca 2:54:33 hod., cca 4:25:09 hod., cca 

5:55:47 hod., cca 7:26:23 hod., cca 8:57:01 hod., cca 10:23:23 hod., cca 10:24:15 hod., 
cca 10:31:16 hod., cca 12:11:16 hod., cca 13:21:39 hod., cca 13:50:40 hod., cca 15:18:07 
hod., cca 16:50:36 hod., cca 18:18:09 hod., cca 19:50:36 hod., cca 21:18:13 hod., cca 
22:50:39 hod. 

- dňa 22. 10. 2018 v čase o cca 0:18:14 hod., cca 1:50:39 hod., cca 3:18:15 hod., cca 
4:50:39 hod., cca 6:18:14 hod., cca 7:50:40 hod., cca 9:18:14 hod., cca 10:50:39 hod., cca 
12:18:13 hod., cca 13:50:40 hod., cca 15:18:14 hod., cca 16:50:40 hod., cca 18:15:30 hod., 
cca 19:50:37 hod., cca 21:14:31 hod. a v čase o cca 23:30:43 hod. 

program Politická diskusia kandidátov na primátora, v ktorom mohlo dôjsť k nesplneniu požiadavky 
vyhradiť vysielací čas pre kandidátov na funkciu primátora mesta Poprad tak, aby určením času 
vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený; 
II. 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 súvislý záznam vysielania programovej služby TV POPRAD z dní 20. 
10. 2018, 21. 10. 2018 a 22. 10. 2018 v zodpovedajúcej kvalite a na zvyčajnom technickom nosiči, 
ktorého druh určila Rada v platnej licencii po dohode s vysielateľom. 
 
Hlasovanie:  

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



Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/845: 
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: 9. 1. 2019                           Z: PLO 
 
K bodu 26/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1182/SO/2018      
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 7. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-22/26.804: 
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. 1182/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 zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/846: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1147/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-22/27.805: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 19. 8. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na 
programovej službe TV MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Rozsudok 
v nedohľadne, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského 



programu a ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do práva na 
ochranu mena v príspevku identifikovanej osoby. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/847: 
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: 9. 1. 2019  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/848: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2019  Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1297/SO/2018     
(na vysielanie programu Farma - Duel zo dňa 19. 10. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
      
Uznesenie č. 18-22/28.806: 
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. 1297/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   zdržal sa 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/849: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 12. 2018                    Z: PgO 



 
K bodu 29/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1220/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 14. 10. 2018/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
      
Uznesenie č. 18-22/29.807: 
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. 1220/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/850: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1380/SO/2018     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-22/30.808: 
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. 1380/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/851: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 31/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1170/SO/2018     
(na vysielanie programu Noc na Pentagone (www.plustv.sk), zaznamenané dňa 23. 11. 2018)  
Vysielateľ: News and Media Holding a.s. 
 
Uznesenie č. 18-22/31.809: 
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 poskytovateľovi audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie, spoločnosti News and Media Holding a.s., vo veci možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie na stránke plustv.sk dňa 23. 11. 2018 poskytoval program s názvom 
Noc na Pentagone, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do 
ľudskej dôstojnosti v programe identifikovaných osôb. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/852: 
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: 9. 1. 2019  Z: PLO 
 
 
Úloha č. 18-22/853: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 32/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1142/SO/2018      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 30. 9. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 18-22/32.810: 



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. 1142/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v súvislosti s odvysielaním programu Inkognito zo dňa 24. 9. 2018 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 
zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/854: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-22/32.811: 
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.  
v súvislosti s tým, že dňa 30. 9. 2018 v čase o cca 15:38 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
WAU doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 
Inkognito, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu a   
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím.  

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/855: 
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: 9. 1. 2019  Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/856: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2019  Z: PgO 
 
K bodu 33/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1192/SO/2018      
(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 8. 10. 2018)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 18-22/33.812: 
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. 1192/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8, vysielateľa PHONOTEX, 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  zdržal sa 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/857: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 34/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1193/SO/2018      
(na vysielanie upútavky na Akty X zo dňa 9. 10. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: TD/109 
 
 
 
Uznesenie č. 18-22/34.813: 
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. 1193/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/858: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 35/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1136/SO/2018, 1137/SO/2018, 1138/SO/2018      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 30. 8. 2018, Reflex zo dňa 13. 9. 2018, Televízne noviny zo dňa 
13. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-22/35.814: 
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. 1136/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 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   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/859: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-22/35.815: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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. 1137/SO/2018 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 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   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/860: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-22/35.816: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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. 1138/SO/2018 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 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   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/861: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 18-22/35.817: 
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  
a) dňa 30. 8. 2018 v čase o cca 17:28 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 
Reflex, 
b) dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 17:31 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 
Reflex, 
c) dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 19:02 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 
Televízne noviny  a v rámci neho príspevok s názvom Smrť po pôrode, 
ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v predmetných 
programoch identifikovanej osoby.  
 
Hlasovanie:  



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/862: 
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: 9. 1. 2019                              Z: PLO 
 
K bodu 36/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1160/M/2018  
(monitorované dni: 1. 10. 2018) 
Vysielateľ: Radio ON, s.r.o.               číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 18-22/36.818: 
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 po prerokovaní Správy č. 1160/M/2018 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dňa 1.10.2018 vysielateľa Radio ON, s.r.o.. s licenciou č. R/99 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/863: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 1. 2019                       Z: PgO 
 
K bodu 37/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1127/M/2018  
(monitorované dni: 15. 9. 2018) 
Vysielateľ: Spartak TV, s.r.o.       číslo licencie: TD/8 
 
 
Uznesenie č. 18-22/37.819: 



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 Spartak TV, 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 súvislý záznam vysielania programovej služby Spartak TV zo dňa 15. 9. 2018 
v čase od 15:30 hod. do 20:30 hod. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/864: 
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: 2. 1. 2019  Z: PLO 
 
K bodu 38/  
SK č.: 832/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 569/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Dobrodružstvá bielej koaly /14. 4 .2018 
/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-22/38.820: 
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. 832/SKO/2018 
vedené voči spoločnosti 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   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/865: 
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: 2. 1. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/866: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 39/  
SK č.: 1120/SKO/2018 zo dňa 12. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 863/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Silná zostava/25. 6. 2018/Dvojka 
ÚK: RTVS číslo licencie: TD/2  
 
Uznesenie č. 18-22/39.821: 
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. 1120/SKO/2018 
vedené proti spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/867: 
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: 9. 1. 2019                             Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/868: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 1. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 40/  



SK č.: 1077/SKO/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúca 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2018 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: apríl, jún 2018/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-22/40.822: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 1077/SKO/2018 C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, že 
 

nedoručil Rade do 15 dní po skončení mesiaca apríl  a jún 2018 štatistiku o odvysielanom programe 
programovej služby TA3 obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov 
vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a 
podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za tieto 
mesiace 
 
Hlasovanie:  

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/869: 
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: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 41/  
SK č.: 1178/SKO/2018 zo dňa 26.9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 955/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Profesionáli/25. 7. 2018/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 18-22/41.823: 
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.  
1178/SKO/2018 MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 25. 7. 2018 o cca 19:47 hod. program 
Profesionáli, klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím nezabezpečil 
časové zaradenie 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 (ďalej len „Jednotný systém označovania“) 
 
Hlasovanie:  

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

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. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške  9 000,- €, slovom deväťtisíc 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   proti 
Blaha  za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   neprítomný 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/870: 
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: 19. 1. 2019                         Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/871: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 2. 1. 2019                                       Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č. : 919/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 631/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: reklama na nápoj Black Fox/29. 4. 2018/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 18-22/42.824: 
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. 
919/SKO/2018 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 4. 2018 o cca 19:12:37 hod., 
teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., reklamu na alkoholický nápoj Black Fox, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,-€, slovom  desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/872: 
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: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-22/873: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2019                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 43/  
SK č.: 1476/SKL/2018 zo dňa 5. 12. 2018 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: EUROPA 2, a.s.   číslo licencie: R/105, RD/22 
 
Uznesenie č. 18-22/43.825: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 



(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1476/SKL/2018 zo dňa 5.12.2018 posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
EUROPA 2, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/105 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Europa 2 takto: 

 
Čl. II. sa mení a znie: 

„II. 
 
Právne skutočnosti:  
„ 1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 6.12.2018, spisová značka: RPO-55946/2018, Id v zdrojovom registri: 
220262, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sa/1094/B 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 6.12.2018, spisová 
značka: RPO-55946/2018, Id v zdrojovom registri: 220262, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I, Registračné číslo Sa/1094/B“ 
 

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

mení 
 

licenciu č. RD/22 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Europa 2 takto : 
 
Čl. II. sa mení a znie: 

„II. 
Právne skutočnosti:  
„ 1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 6.12.2018, spisová značka: RPO-55946/2018, Id v zdrojovom registri: 
220262, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sa/1094/B 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 6.12.2018, spisová 
značka: RPO-55946/2018, Id v zdrojovom registri: 220262, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I, Registračné číslo Sa/1094/B“ 
 
Úloha č. 18-22/874: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 19. 1. 2018                    Z: PLO 



 
K bodu 44/  
SK č.: 1312/SKL/2018 zo dňa 29. 10. 2018 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  číslo licencie: TKR/316 
 
Uznesenie č. 18-22/44.826: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 1312/SKL/2018 zo dňa 29.10.2018 posúdila doručené oznámenie o zmene 
údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/316, účastníka konania  
 
I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  
930 13 Horné Mýto 110 
 
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     
 

r o zh o d nut i e :  
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 1312/SKL/2018 zo dňa 29.10.2018 vo veci žiadosti o zmenu registrácie 
retransmisie č. TKR/316 z dôvodu,  že účastník konania listom doručeným Rade dňa 10.12.2018 vzal 
návrh na zmenu registrácie späť.  
 
Úloha č. 18-22/875: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1312/SKL/2018 a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 19.1.2019                    Z: PLO 
 
K bodu 45/  
SK č.: 1397/SKL/2018 zo dňa 16. 11. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Službyt, s.r.o.  číslo licencie: TKR/174 
 
Uznesenie č. 18-22/45.827: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1397/SKL/2018 zo dňa  16.11.2018, 
posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/174 z dôvodu zmeny počtu pripojených 
účastníkov a zmeny v ponuke programových služieb účastníka konania: 
 
SLUŽBYT, s.r.o. 
Karpatská 56 
089 01 Svidník 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

 
rozhodnutie: 



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

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/174 v bode 3 – 4 nasledovne: 

 
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:  1096“ 
 
2. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1 
Rozšírený súbor: 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD,  TV 

MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV DOMA, Dajto, JOJ, 
JOJ HD, JOJ Plus, TA3, TA3 HD, ČT1, ČT2, Spektrum, 
Minimax, Eurosport, MTV European, ÓČKO, Animal 
Planet, Sport 1, VH1, Discavery Channel, Film+, Blue 
Hustler  

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, FUN 
RADIO“ 

 
Úloha č. 18-22/876: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 1397/SKL/2018 zašle ho  
účastníkovi konania, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
Termín: 19. 1. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 46/  
SK č.: 1478/SKL/2018 zo dňa 6. 12. 2018 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor  číslo licencie: TKR/134 
 
Uznesenie č. 18-22/46.828: 
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. 1478/SKL/2018 z 6.12.2018 
posúdila doručené oznámenie o zmene územného rozsahu registrácie retransmisie č. TKR/134,  podľa 
ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Ján Gregor 
Kvášovecká 4179/23 
018 41 Dubnica nad Váhom 

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

správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 



 
registráciu retransmisie č. TKR/134 z dňa 16.02.1998 v bode 1-3 takto: 

 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: vypúšťa sa: „KDS Lazy pod Makytou 
a KDS Horné Naštice“ 
2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa: „Lazy pod Makytou, Horné Naštice“  
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 
 „ 3.1 Rudník                  75    

3.2 Ilava, Kukučínova ulica   550 
Celkový počet prípojok   625“ 

 
Úloha č. 18-22/877: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 1478/SKL/2018, zašle ho  
účastníkovi konania, Jánovi Gregorovi,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19. 1. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 47/  
SK č.: 1377/SKL/2018 zo dňa 27. 11. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. TD/197 
ÚK: ASTEON Trade, s.r.o.  číslo licencie: TD/197 
        McGrath & Arthur s.r.o. 
        Ing. Michal Mišík   
 
Uznesenie č. 18-22/47.829: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/197 v správnom konaní č. 
1377/SKL/2018 zo dňa 27.11.2018 vedenom s účastníkmi konania: 
 
ASTEON Trade, s.r.o. 
Andreja Mráza 3157/3 
821 03 Bratislava - Ružinov 
 
McGrath & Arthur s.r.o. 
Partizánska 2 
Bratislava 811 03 
 
Ing. Michal Mišík 
Andreja Mráza 3157/3 
821 03 Bratislava- Ružinov 
 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 



Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7  zákona o digitálnom 
vysielaní 

 
udeľuje predchádzajúci súhlas 

 
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. 
TD/197 spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o., Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava – Ružinov zo 
spoločníka – prevodcu McGrath & Arthur s.r.o., Partizánska 2, Bratislava 811 03 na nadobúdateľa 
Ing. Michal Mišík, Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava- Ružinov, ktorý prevodom 100%-ného  
obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na 
hlasovacích právach spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o., Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava – 
Ružinov. 
 
Úloha č. 18-22/878: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 19. 1 .2019                    Z: PLO 
 
K bodu 48/  
SK č.: 1360/SKL/2018 zo dňa 12. 11. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. TD/147 
ÚK: G.I.G. road rescue s.r.o.   číslo licencie: TD/147  
        G.I.G. Slovakia o.z.   
        IN media o.z. 
 
Uznesenie č. 18-22/48.830: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/147 zo dňa 12. 11. 2018 vedenom 
s účastníkmi konania: 
 
G.I.G. road rescue s.r.o. 
M.R. Štefánika 24 
940 61 Nové Zámky 
 
G.I.G. Slovakia o.z. 
Prievozská 4/D 
821 09 Bratislava 
 
IN media o.z. 
M.R. Štefánika 24 
940 61 Nové Zámky 
 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 



Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom 
vysielaní 

 
udeľuje predchádzajúci súhlas 

 
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. 
TD/147 spoločnosti G.I.G. road rescue s.r.o., M.R. Štefánika 24, 940 61 Nové Zámky  
zo spoločníka – prevodcu G.I.G. Slovakia o.z., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava na nadobúdateľa 
IN media o.z., M.R. Štefánika 24, 940 61 Nové Zámky, ktorý prevodom 100%-ného obchodného 
podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti G.I.G. road rescue s.r.o., M.R. Štefánika 24, 940 61 Nové Zámky.  
 
Úloha č. 18-22/879: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 19. 1. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 49/  
Oznámenie o prevádzkovaní služieb DIGI GO a MAGIO GO 
Oznámenie č. 1112/AMS/2018 
Vysielateľ: DIGI Slovakia, s.r.o.     
 
Uznesenie č. 18-22/49.831: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa DIGI Slovakia, s.r.o., doručené dňa 17. 9. 2018, 
o prevádzkovaní služby MAGIO GO, prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.magiogo.sk 
a v súvislosti s posúdením tejto služby ako audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ho 
neprijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom 
na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie. Rada zároveň berie na vedomie uvedené oznámenie o prevádzkovaní služieb MAGIO GO, 
prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.magiogo.sk a DIGI GO, prevádzkovanej na 
internetovej stránke https://digigo.digislovakia.sk a prijíma ho ako oznámenie o vysielaní 
prostredníctvom internetu, vzhľadom na to, že vysielané služby DIGI SPORT 6 – 10 je možné 
považovať za programové služby vysielané výlučne prostredníctvom internetu. 
  
Úloha č. 18-22/880: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť DIGI Slovakia, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 17. 9. 2018 a zaevidovaného pod. č. 1112/AMS/2018-1. 
T: 2. 1. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 50/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby TV Mlynská  
Oznámenie č. 1383/AMS/2018 
Vysielateľ: ZŠ Mlynská, Senec   
 
Uznesenie č. 18-22/50.832: 
Rada berie na vedomie oznámenie subjektu ZS Mlynská, Senec, doručené dňa 11. 11. 2018 
o prevádzkovaní služby  TV Mlynská, prevádzkovanej na internetovej stránke 
https://www.youtube.com/channel/UC9ZefkB9BsDWsJ3hpwqzacA a neprijíma ho ako oznámenie 
podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko uvedená služba nespadá pod pôsobnosť zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 18-22/881: 
Kancelária Rady upovedomí ZS Mlynská, Senec o vybavení jej oznámenia, doručeného  
dňa 11. 11. 2018 a zaevidovaného pod. č. 1383/AMS/2018-1. 
T: 2. 1. 2019                                Z: PgO 



 
51/ Rôzne   
  
1/ Oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RP/37/2018 zo dňa 21. 11. 2018 
    SK č. 1076/SKO/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ahoj Slovensko/1.6. 2018/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
  
Uznesenie č. 18-22/51.833: 
Rada berie na vedomie predložený materiál bez výhrad a návrhov na doplnenie. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 2018 
 
Uznesenie č. 18-22/51.834: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Úprava platu riaditeľa kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 18-22/51.835: 
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu Rada schvaľuje zvýšenie tarifného 
platu riaditeľa Kancelárie Rady o 10%, s účinnosťou od 1. 1. 2019. Zároveň Rada schvaľuje i prepočet 
príplatku za riadenie podľa § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. a stupnice platových taríf platnej od 1. 1. 
2019. 
 
Hlasovanie:  

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



Kolenič  za 
Pék  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-22/882: 
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
 
4/ Uplatňovanie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie č. 18-22/51.836: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ Oboznámenie členov Rady so stanoviskom Úradu na ochranu osobných údajov SR. 
 
 
V Bratislave dňa 19. 12. 2018 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 


