
Zápisnica č. 2/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 1. 2019 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/ SK č.: 310/SL/2019 (pôvodne  1341/SL/2018) zo dňa 7. 11. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: NITRANET,  s.r.o.        číslo licencie: TKR/178 
         
3/ SK č.: 297/SKL/2019 (pôvodne 1317/SKL/2018)  zo dňa 24. 10. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Správa č. 990/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a  ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o.        číslo licencie: TD/199 
         
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1366/SO/2018     
(na vysielanie programu Billy Madison zo dňa 11. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/47 
         
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1400/SO/2018     
(na vysielanie programu Štefánik – Slnko v zatmení zo dňa 21. 10. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
         
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1446/SO/2018      
(na vysielanie programu Candice Renoirová zo dňa 26. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
         
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/SO/2018      
(na vysielanie tenisového zápasu ATP zo dňa 12. 10. 2018)  
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/127 
        
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1352/SO/2018     
(na vysielanie TV POPRAD (celodenné vysielanie) zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: TV POPRAD, s.r.o.      číslo licencie: TD/48 
         
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1388/SO/2018      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 11. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1364/SO/2018     



(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
         
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1508/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 12. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
         
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1308/SO/2018    
(na vysielanie zo dňa 12. 10. 2018)  
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o.      číslo licencie:  TD/159 
         
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1362/SO/2018      
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
         
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1381/M/2018 
(Expremiéri zo dňa 12. 11. 2018) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/2 
         
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1495/M/2018  
(monitorované dni: 22. 10. 2018 – upútavka na program Najväčší Slovák) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
         
16/ SK č.: 228/SKO/2019 (pôvodne  1177/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 940/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/16. 7. 2018 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
         
17/ SK č.: 295/SKO/2019  (pôvodne  1315/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1087/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/8. 9. 2018/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
         
18/ SK č.: 196/SKO/2019 (pôvodne  1075/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 753/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/Na koho sa usmeje 
šťastie/30. 5. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
         
19/ SK č.: 278/SKO/2019 (pôvodne 1269/SKO/2018) zo dňa 10. 10. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 957/SO/2018, 1007/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Bohaté leto/15. 7. 2018, 17. 7. 2018, 16. 8. 
2018/JOJ PLUS, JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15, 
  T/219, TD/16  

   
    

NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 422/SKL/2019 zo dňa 7. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: FILLECK, s.r.o.   číslo licencie: TKR/356 
 
21/ Rôzne   
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 14 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-02/1.017  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
SK č.: 310/SL/2019 (pôvodne  1341/SL/2018) zo dňa 7. 11. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: NITRANET,  s.r.o.        číslo licencie: TKR/178 
      
Uznesenie č. 19-02/2.018:  
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 NITRANET, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb Prima, Prima + 1, Prima COOL, Prima 
love, Prima MAX, Prima ZOOM, Prima Krimi, Prima plus bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová neprítomná 



Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/015: 
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: 6. 2. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-02/016: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 2. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 3 
SK č.: 297/SKL/2019 (pôvodne 1317/SKL/2018)  zo dňa 24. 10. 2018 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Správa č. 990/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a  ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o.        číslo licencie: TD/199 
 
Uznesenie č. 19-02/3.019 
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. 297/SKL/2019 (pôvodne správne konanie č. 1317/SKL/2018) Púchovská kultúra, s.r.o.,  

 
porušil 

 
§ 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 6. 8. 2018, 8. 8. 2018 a dňa 10. 8. 2018 vysielal programovú službu PuTV bez udelenej 
licencie, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 9 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 659,- €, slovom jedentisíc šesťstopäťdesiatdeväť eur. 
 



Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/017: 
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: 25. 2. 2019        Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1366/SO/2018     
(na vysielanie programu Billy Madison zo dňa 11. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-02/4.020 
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. 1366/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/018: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1400/SO/2018     



(na vysielanie programu Štefánik – Slnko v zatmení zo dňa 21. 10. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-02/5.021 
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. 1400/SO/2018 smerujúcu 
voči programovej službe Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 19-02/019: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                     Z: PgO 
  
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1446/SO/2018      
(na vysielanie programu Candice Renoirová zo dňa 26. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
  
Uznesenie č. 19-02/6.022: 
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. 1446/SO/2018 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 19-02/020: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 2. 2019                                          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/SO/2018      
(na vysielanie tenisového zápasu ATP zo dňa 12. 10. 2018)  
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/127 
 
Uznesenie č. 19-02/7.023: 
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. 1327/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DIGI SPORT 3 vysielateľa DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                                Z: PgO 
   
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1352/SO/2018     
(na vysielanie TV POPRAD (celodenné vysielanie) zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: TV POPRAD, s.r.o.      číslo licencie: TD/48 
 
Uznesenie č. 19-02/8.024: 
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. 1352/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu 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   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/022: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-02/8.025: 
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. 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 zo dňa 
9. 11. 2018 na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určila Rada v licencii po dohode 
s vysielateľom. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/023: 
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: 6. 2. 2019  Z: PLO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1388/SO/2018      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 11. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
  
Uznesenie č. 19-02/9.026: 
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. 1388/SO/2018 smerujúcu 
voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  zdržal sa 
Fašiangová za 
Holan   za 



Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 19-02/024: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                     Z: PgO 
   
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1364/SO/2018     
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 

   
Uznesenie č. 19-02/10.027: 
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. 1364/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe zákona 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 19-02/025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1508/SO/2018     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 12. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-02/11.028:  
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. 1508/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   zdržal sa 



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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/026: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1308/SO/2018    
(na vysielanie zo dňa 12. 10. 2018)  
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o.      číslo licencie:  TD/159 
 
Uznesenie č. 19-02/12.029: 
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. 1308/SO/2018 smerujúcu 
voči programovej službe Považie vysielateľa MEDIA COMPANY s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

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

Úloha č. 19-02/027: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-02/12.030: 
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 MEDIA COMPANY 
s.r.o. vo veci možného porušenia  

I. § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe Považie odvysielal dňa 12. 10. 2018 o cca 16:00 hod. program Noviny, 
v rámci ktorého odvysielal komunikát s názvom Ako sa v skutočnosti pomáha 
ľuďom a dňa 12. 10. 2018 o cca 17:24 hod. program Púchovský magazín, v rámci 
ktorého odvysielal komunikát s názvom Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom, ktoré 
mohli naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy, 



II. § 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 Považie zo dňa 12. 10. 
2018 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania; 

III. § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
http://www.tvpovazie.sk bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/028: 
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: 6. 2. 2019  Z: PLO 
  
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1362/SO/2018      
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-02/13.031: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 9.11.2018 v čase cca o 10:58 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/029: 



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: 6. 2. 2019  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-02/030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 2. 2019  Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1381/M/2018 
(Expremiéri zo dňa 12. 11. 2018) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-02/14.032: 
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. 1381/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 12. 11. 2018 nebolo zistené 
porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/031: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 2. 2019  Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1495/M/2018  
(monitorované dni: 22. 10. 2018 – upútavka na program Najväčší Slovák) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-02/15.033: 
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. 1495/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 22. 10. 2018 nebolo zistené 
porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  



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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 228/SKO/2019 (pôvodne  1177/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 940/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/16. 7. 2018 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-02/16.034: 

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.  228/SKO/2019 (pôvodne správne konanie č. 1177/SKO/2018) MAC TV s.r.o. 

porušil 

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

tým, 

že dňa 16. 7. 2018 v čase o cca 19:00 hod. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal program 
Noviny TV JOJ a v rámci neho príspevok s názvom Ordinujú všeobecní lekári dlhšie?, ktorý 
informoval o novele Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti upravujúcej rozsah 
ordinačných hodín všeobecných lekárov a jej dodržiavaní v praxi, a v ktorom nezabezpečil povinnosť 
oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit.  
 
„A s prefíkanosťou líšky si lekári našli spôsob, ako sa tejto povinnosti vyhnúť.“ 
 
od informácií spravodajského charakteru, nesprostredkoval stanovisko dotknutej strany – všeobecných 
lekárov ku kritike vyslovenej vo vyššie citovanom hodnotiacom komentári ani stanovisko lekárov, 
ktorí v čase schvaľovania predmetnej novely zákona vyjadrili nesúhlas s jej prijatím a nereflektoval 
informáciu o možnosti schválenia ordinačných hodín v menšom než zákonom stanovenom rozsahu, 
čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu, 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/032: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení konania  a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 25. 2. 2019                            Z: PLO 
 
Úloha č. 19-02/033: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 2. 2019                                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 295/SKO/2019  (pôvodne  1315/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1087/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/8. 9. 2018/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 19-02/17.035: 
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.  
295/SKO/2019 (pôvodne  správne konanie č. 1315/SKO/2018) MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
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, ktorý naplnil 



hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, 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 „JSO“) vulgárne  vyjadrovanie, ktoré podmieňuje jeho 
klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO 
 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  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. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- € slovom osemtisíc 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/034: 
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: 23. 2. 2019                         Z: PLO 
 
Úloha č. 19-02/035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 2. 2019                                        Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 196/SKO/2019 (pôvodne  1075/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 753/SO/2018)  



(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/Na koho sa usmeje 
šťastie/30. 5. 2018/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-02/18.036: 
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.  196/SKO/2019 (pôvodne správne konanie č. 1075/SKO/2018) MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým,  

 
že na programovej službe JOJ v programe Noviny TV JOJ zo dňa 30. 5. 2018 odvysielaného o cca 
19:30 hod. odvysielal príspevok Na koho sa usmeje šťastie, v rámci ktorého odvysielal informácie 
o hre EUROJACKPOT spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., cit.: 
 
Ľuboš Sarnovský (moderátor v štúdiu): „Kúpiť si jachtu, dom, alebo pomôcť charite? Pre väčšinu 
z nás je to iba sen, no pre niekoho možno už čoskoro realita hraničiaca so zázrakom.“ 
Adriana Kmotríková (moderátorka v štúdiu): „Pri výhre v lotérii je to možné. Najmä ak jej výška 
dosahuje neuveriteľných 90 000 000 eur. Stačí mať na tikete tie správne čísla.“ 
Záber na dvoch mužov pravdepodobne v tipovacej kancelárii, zábery na vypĺňanie a odovzdanie 
hracieho tiketu; záber na vypĺňanie tiketu s logom spoločnosti Tipos – tiket „LOTO“, kamera sa 
vzďaľuje, tiket vypĺňa žena.  
Michal Rybanský (reportér): „V osemnástich krajinách Európy opäť stúpa napätie. Hrá sa totiž 
o nemalé peniaze. Len u nás každý týždeň pokúša šťastie takmer 200 000 ľudí.“ 
Rastislav Čépe (hovorca TIPOS) v exteriéri: „V čase hry o 90-miliónový Eurojackpot sa toto číslo 
alebo tento počet až zdvojnásobí.“ 
Zábery na osudie s loptičkami s číslami; loptičky sa v osudí krútia.  
... 
Rastislav Čépe (hovorca TIPOS): „Ak by hráč zo Slovenska vyhral fantastických 90 000 000 eur 
v lotérii Eurojackpot, tak určite nemusí kvôli tomu zháňať kamión, ale tieto peniaze mu budú pripísané 
na jeho bankový účet.“ 
Záber na súťažné tikety – 5 Z 35, EUROMILIÓNY, LOTO, pričom ruka vyberá trikrát po sebe tiket LOTO. 
Prestrih na vypĺňanie tiketu LOTO. Záber na muža v miestnosti pred pracovným okienkom, žena za 
okienkom dáva lístok do prístroja. Prestrih na reportéra. 
Michal Rybanský (reportér) v exteriéri: „A to v plnej výške, keďže táto suma nepodlieha dani. Nie 
nadarmo sa hovorí, že malé peniaze, malé problémy, a tie veľké... Veď to poznáte. Stať sa z večera do 
rána multimilionárom je zmena, ktorá dokáže otriasť aj silnými povahami. Niet divu, že niektorí 
s týmito peniazmi potrebujú trochu pomôcť.“ (kamera sníma nápis na budove za reportérom – 
„POLIKLINIKA“) 
... 
Záber na ruku pri okienku, ktorá drží kontrolný ústrižok s textom „EURO JACKPOT“.  
... 
Záber na osudie s loptičkami s číslami, ruka v rukavičke ukladá loptičky do puzdra; prestrih na 
žrebovanie loptičiek s číslami v malom osudí. 
... 
Záber na prístroj, ktorý vytlačí ústrižok s textom „EURO JACKPOT“; prestrih na ženu za okienkom, 
ktorá podáva druhej žene pred okienkom takýto lístok s textom „EURO JACKPOT“. 
 



ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  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 6 638,- € slovom  šesťtisíc šesťstotridsaťosem 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/036: 
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: 23. 2. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-02/037: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 2. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 278/SKO/2019 (pôvodne 1269/SKO/2018) zo dňa 10. 10. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 957/SO/2018, 1007/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Bohaté leto/15. 7. 2018, 17. 7. 2018, 16. 8. 
2018/JOJ PLUS, JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15, 
  T/219, TD/16 



 
Uznesenie č. 19-02/19.037: 
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. 
278/SKO/2019 (pôvodne správne konanie č. 1269/SKO/2018) MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že 
 

1. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 15. 7. 2018 v čase od 21:00:00 hod. 
do 21:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 21:04:10 hod. do cca 21:10:20 hod. v trvaní 6 minút a 10 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:32:49 hod. do cca 21:38:38 hod. v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 21:10:23 hod. do cca 

21:10:52 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 28 sekúnd, 

2. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 15. 7. 2018 v čase od 22:00:00 hod. 
do 22:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 22:02:25 hod. do cca 22:08:58 hod. v trvaní 6 minút a 33 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:33:40 hod. do cca 22:39:04 hod. v trvaní 5 minút a 24 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 22:09:03 hod. do cca 

22:09:32 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 22:55:29 hod. do cca 
22:57:12 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 1 minútu a 43 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 9 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 2 minúty a 9 sekúnd, 

3. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 17. 7. 2018 v čase od 21:00:00 hod. do 
21:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 21:29:04 hod. do cca 21:35:12 hod. v trvaní 6 minút a 8 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:53:18 hod. do cca 21:59:07 hod. v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 21:59:12 hod. do cca 

21:59:40 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 28 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 25 sekúnd, 

4. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 8. 2018 v čase od 20:00:00 hod. do 
20:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 20:16:26 hod. do cca 20:22:34 hod. v trvaní 6 minút a 8 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:51:21 hod. do cca 20:57:09 hod. v trvaní 5 minút a 48 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 20:57:14 hod. do cca 

20:57:43 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý trval cca 29 sekúnd, 



čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 25 sekúnd, 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  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 25 000,- € slovom dvadsaťpäťtisíc 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***19,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-02/038: 
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: 23. 2. 2019                    Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 20/ 
20/ SK č. : 422/SKL/2019 zo dňa 7. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: FILLECK, s.r.o.   číslo licencie: TKR/356 
  
Uznesenie č. 19-02/20.038: 
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 § 71 cit. zákona, 



v správnom konaní č. 422/SKL/2019 zo dňa 7.1.2019, posúdila doručené oznámenie  vo veci zmeny 
registrácie retransmisie č. TKR/356 účastníka konania: 
 
FILLECK, s.r.o. 
Jánošíkova 12a 
986 01 Fiľakovo 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/356 v bode 3 nasledovne: 
 

bod 3. Počet prípojok  sa mení a znie: 
 „3. Počet prípojok:  543“ 
          
Úloha č. 19-02/039: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 422/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi konania, 
spoločnosti FILLECK, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 23. 2. 2019                    Z: PLO 
 
21/ Rôzne  
 
1/ Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018 
 
Uznesenie č. 19-02/21.039: 
Rada berie na vedomie predložený materiál.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Stanovisko RVR k voľbám prezidenta Slovenskej republiky vo vysielaní 2019  
 
Uznesenie č. 19-02/21.040: 
Rada schvaľuje predložené stanovisko.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Oboznámenie Rady s Prezidentskými voľbami v programovej štruktúre TA3 
 
4/ Oboznámenie Rady s Projektom predvolebnej diskusie s kandidátmi na prezidenta Slovenskej 
republiky vo vysielaní Fun rádia 
 
5/ Schválenie zahraničných pracovných ciest. 
 
Uznesenie č. 19-02/21.041: 
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest:  
 
 
Dátum: 4 - 5. 2. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie pracovnej skupiny ERGA k mediálnej pluralite, zasadnutie pracovnej skupiny ERGA k 
budúcnosti ERGA  
Účastníci: Michal Hradický 
 
Dátum: 6 - 7. 2. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie pracovnej podskupiny č. 2 v rámci skupiny ERGA k AVMSD k zmenám vecného rozsahu 
pravidiel smernice, zasadnutie pracovnej podskupiny č. 3 v rámci skupiny ERGA k AVMSD ku konkrétnym 
mechanizmom regulácie 
Účastníci: Martin Dorociak 
 
Dátum: 11 - 12. 2. 2019 
Miesto rokovania: Florencia (Taliansko) 
Podujatie: účasť na uzatvorenom diskusnom fóre na vysokej úrovni v rámci “European University Institute” na 
tému On-line disinformácie pred voľbami do Európskeho parlamentu: v ústrety odolnosti spoločnosti  
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 11. - 12. 2. 2019 – cesta hradená Audiovizuálnym fondom 
Miesto rokovania: Berlín (Nemecko) 
Podujatie: plenárne zasadnutie EFADs (Európska sieť riaditeľov filmových fondov), Európske filmové fórum, 
stretnutie organizované Európskou komisiou k Európskej databáze európskych diel 
Účastníci: Michal Hradický 
 
Dátum: 11. 2. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: účasť na konferencii organizovanej Európskym dozorným orgánom pre ochranu osobných údajov na 
tému Európa hlasuje 2019: ako demaskovať a bojovať proti on-line manipulácii  
Účastníci: Martin Dorociak 
 
 
Hlasovanie:  

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

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



 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 23. 1. 2019 
 
 
 
                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   


