
Zápisnica č. 3/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 2. 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. Ingrid Fašiangová   
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 334/SL/2019 (pôvodne 1391/SL/2018) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice      číslo licencie: TKR/229 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 465/SL/2019  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.        číslo licencie: R/121 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 387/SL/2019 (pôvodne 1511/SL/2018) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: INICIATÍVA  s.r.o.        číslo licencie: R/131 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1524/SO/2018      
(na vysielanie TVT – Turzovská televízia zo dňa 10. 11. 2018)  
Vysielateľ: T – services, s.r.o.         číslo licencie: T/238 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1523/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 10.11.2018)  
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.    číslo licencie: T/91 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1469/SO/2018      
(na vysielanie programu Nu Spirit FM zo dňa 2. 12. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/4 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1468/SO/2018      
(na vysielanie Clavin Platinum zo dňa 1. 12. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1491/SO/2018      
(na vysielanie programu ČS má talent (repríza) zo dňa 8. 12. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1401/SO/2018      



(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 15. 11. a 16. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1447/SO/2018      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1448/SO/2018     
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 9. 11. 2018 – 10. 11. 2018 a Noviny zo dňa 9. 11. 
2018)  
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.     číslo licencie: TD/199 
        MEDIA company s.r.o.     číslo licencie: TD/159 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1445/SO/2018       
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15. 10. 2018 a upútavky na tento program)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1404/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.    číslo licencie: T/91 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1402/SO/2018      
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 17. 11. 2018)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1365/SO/2018      
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 10. 11. 2018)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1465/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1435/SO/2018      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1489/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1498/SO/2018      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 4. 12. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 



21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1497/M/2018 
(Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2018) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1335/M/2018 
(Večera s Havranom zo dňa 9. 10. 2018) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/2 
 
23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  
 
24/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
25/ SK č.: 195/SKO/2019 (pôvodne  1074/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 786/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Návštevníci 3: Revolúcia/ 8. 6. a 10. 6. 
2018/JOJ PLUS, JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/219, TD/16, T/39,TD/1                  
 
26/ SK č.: 325/SKO/2019 (pôvodne  1376/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: štatistika o odvysielanom programe/júl, august, 
september 2018/TA3  
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/14     
                                      
27/ SK č.: 227/SKO/2019  (pôvodne  1176/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 851/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Parker/29. 6. 2018 /DAJTO 
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 
     
NEVEREJNÉ 
 
28/ SK č.: 365/SKL/2019 (pôvodne 1475/SKL/2018) zo dňa 4. 12. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MEGA MAX MEDIA,  s.r.o.    
 
29/ SK č.: 464/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.   číslo licencie: R/113 
 
30/ SK č.: 434/SKL/2019 zo dňa 8. 1. 2019 
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o.   číslo licencie: TD/181 
 



31/ SK č.: 359/SKL/2019  (pôvodne 1463/SKL/2018) zo dňa 29. 11. 2018 
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Spartak TV,  s.r.o.   číslo licencie: TD/8 
 
32/ SK č.: 503/SKL/2019  zo dňa 16. 1. 2019 
Oznámenie o zmene  licencií na  televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
33/ SK č.: 471/SKL/2019 zo dňa 15. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT  číslo licencie: TKR/233 
 
34/ SK č.: 462/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019 
Žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o., Levice   číslo licencie: TKR/306 
 
35/ SK č.: 496/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Drahoslav Černušák  číslo licencie: TKR/279 
 
36/ SK č.: 505/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.  číslo licencie: TKR/102 
 
37/ SK č.: 528/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Vrbovce  číslo licencie: TKR/301 
 
38/ SK č.: 530/SKL/2019 zo dňa 24. 1. 2019 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER Slovakia s.r.o.   číslo licencie: TKR/361 
 
39/ Oznámenie o prevádzkovaní služby splashtv.sk 
Oznámenie č. 438/ITV/2019 
Vysielateľ: MADWIRE, s.r.o. 
 
40/ Rôzne   
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 39 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-03/1.042  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 334/SL/2019 (pôvodne 1391/SL/2018) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice      číslo licencie: TKR/229 
      
Uznesenie č. 19-03/2.043:  
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 právnickej osobe Stavebné bytové 
družstvo I., Košice vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb JOJ SD/HD, JOJ 
PLUS SD/HD, TV MARKÍZA HD, DOMA SD/HD, DAJTO HD, ČT 1 SD/HD, ČT 2 HD, ČT :D/Art 
HD, ČT Sport HD, ČT 24 HD, Noe TV, TV Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, 
Nova International, Prima PLUS SD/HD, Prima COOL HD, Prima ZOOM HD, Prima MAX HD, 
Prima Love, Prima Comedy Central, Prima Krimi, Duna TV, Duna World, M1, M2, M4 Sport, TV2, 
ATV, Sport 1 SD/HD, Sport 2 HD, Nova Sport 1 HD, WAU SD/HD, Eurosport 1 SD/HD, Eurosport 2 
SD/HD, TV5 Monde, Šlágr TV, Rik, TLC, Spektrum, Fishing and Hunting, Animal Planet SD/HD, 
Discovery Channel, KOŠICE:DNES, TV Senior, 1 TV RUS Europe, Film+, AXN CZ, AMC, Polo 
TV, magic TV, The Voice HD, CITY TV, Nova Sport 2 HD, TV Oranje, Schlager TV, Nashville TV, 
SLO-TV1, RAI UNO SD/HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/040: 
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: 20. 2. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-03/041: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 2. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 3 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 465/SL/2019  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.        číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 19-03/3.044 



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. 465/SL/2019 smerujúcu 
voči vysielateľovi C.S.M. group s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/042: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 387/SL/2019 (pôvodne 1511/SL/2018) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: INICIATÍVA  s.r.o.        číslo licencie: R/131 
 
Uznesenie č. 19-03/4.045 
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. 387/SL/2019 (pôvodne 
sťažnosť č. 1511/SL/2018) smerujúcu voči vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/043 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1524/SO/2018      
(na vysielanie TVT – Turzovská televízia zo dňa 10. 11. 2018)  



Vysielateľ: T – services, s.r.o.         číslo licencie: T/238 
 
Uznesenie č. 19-03/5.046 
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. 1524/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TVT – Turzovská televízia vysielateľa T – services, 
s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 19-03/044: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                         Z: PgO 
  
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1523/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 10.11.2018)  
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.    číslo licencie: T/91  
 
Uznesenie č. 19-03/6.047: 
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. 1523/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby ATV vysielateľa SEWARE multimedia, v.o.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                          Z: PgO 
 



K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1469/SO/2018      
(na vysielanie programu Nu Spirit FM zo dňa 2. 12. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/4 
 
Uznesenie č. 19-03/7.048: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000  
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 12. 2018 o cca 20:00 hod. odvysielal na programovej službe 
Rádio_FM program Nu Spirit FM, v rámci ktorého odznela o cca 21:37 hod. pieseň Kým dýcham, o 
cca 21:42 hod. pieseň 1991 a o cca 21:45 hod. pieseň Pow Pow, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/046: 
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: 20. 2. 2019                         Z: PLO 
  
Úloha č. 19-03/047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 2. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1468/SO/2018      
(na vysielanie Clavin Platinum zo dňa 1. 12. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-03/8.049: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia 

1. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 1. 12. 2018 o cca 20:13:31 hod. 
a 20:18:11 hod. odvysielal na programovej službe JOJ komunikát označujúci sponzora 



programu Šport odkazom na jeho výrobok Clavin Platinum, pričom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto komunikátu v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 1 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; 

2. § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ odvysielal dňa 1. 12. 2018 o cca 20:13:31 hod. a 20:18:11 hod. komunikát 
označujúci sponzora programu Šport odkazom na jeho výrobok Clavin Platinum, ktorý mohol 
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto 
komunikáte mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová proti 
Holeštiak za 
Kolenič  proti 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/048: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 2. 2019                          Z: PgO 
 
Úloha č. 19-03/049: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1491/SO/2018      
(na vysielanie programu ČS má talent (repríza) zo dňa 8. 12. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 19-03/9.050: 
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. 1491/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/050: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-03/9.051: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 1. 12. 2018 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. a dňa 8. 12. 2018 
v čase od 12:00:00 hod. do 12:59:59 hod. a v čase od 14:00:00 hod. do 14:59:59 hod. mohlo dôjsť 
k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/051: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
   
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1401/SO/2018      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 15. 11. a 16. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

   
Uznesenie č. 19-03/10.052: 
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. 1401/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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 19-03/052: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-03/10.053: 
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 

1. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
TV MARKÍZA odvysielal dňa 16. 11. 2018 v čase o cca 06:21:52 hod. komunikát informujúci 
o rozdávaní vianočných darčekov, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 

2. § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal 
v dňoch 15. 11. 2018 a 16. 11. 2018 o cca 06:00 hod. program Teleráno, v ktorých došlo 
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v týchto 
programoch mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii 
umiestňovania produktov označením pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou 
komerčnou komunikáciou. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 19-03/053: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1447/SO/2018      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26. 11. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-03/11.054:  
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. 1447/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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/054: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1448/SO/2018     
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 9. 11. 2018 – 10. 11. 2018 a Noviny zo dňa 9. 11. 
2018)  
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.     číslo licencie: TD/199 
        MEDIA company s.r.o.     číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 19-03/12.055: 
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. 1448/SO/2018 smerujúcu 
voči programovej službe PuTV vysielateľa Púchovská kultúra, s.r.o. a programovej službe Považie 
vysielateľa MEDIA COMPANY, s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielateľa 
Púchovská kultúra, s.r.o. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 19-03/055: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia tejto časti sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-03/12.056: 
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 MEDIA COMPANY, 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s tým, že  

I. dňa 9. 11. 2018 v čase o cca 18:03 hod. odvysielala na programovej službe Považie 
program Noviny, s príspevkom Oprava chodníkov a rozšírenie parkovísk, v ktorom mohlo 
dôjsť k zverejneniu informácií o kandidátovi na funkciu do orgánov mesta Púchov v jeho 
prospech, 

II. dňa 9. 11. 2018, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke 
https://www.tvpovazie.sk v sekcii Videoarchív, poskytovala program Púchovský magazín, 
s príspevkom Oprava chodníkov a rozšírenie parkovísk, v ktorom mohlo dôjsť 
k zverejneniu informácií o kandidátovi na funkciu do orgánov mesta Púchov v jeho 
prospech. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/056: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-03/057: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 2. 2019 Z: PgO 
  
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1445/SO/2018       
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15. 10. 2018 a upútavky na tento program)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-03/13.057: 
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. 1445/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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová zdržala sa 
Holeštiak za  



Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 19-03/058: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1404/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 9. 11. 2018)  
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.    číslo licencie: T/91 
 
Uznesenie č. 19-03/14.058: 
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. 1404/SO/2018 smerujúcu 
voči programovej službe ATV vysielateľa SEWARE multimedia, v. o. s. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/059: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-03/14.059: 
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 SEWARE 
multimedia, v. o. s. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s tým, že dňa 9. 11. 
2018 v čase o cca 10:00 hod. a o cca 12:00 hod. odvysielal na programovej službe ATV program 
Mestský spravodaj, s príspevkom informujúcim o volebnej antikampani voči primátorovi mesta Žiar 
nad Hronom, P. Antalovi, v ktorom mohlo dôjsť k zverejneniu informácií o kandidátovi na funkciu do 
orgánov mesta Žiar nad Hronom v jeho prospech alebo neprospech. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/060: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1402/SO/2018      
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 17. 11. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 19-03/15.060: 
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. 1402/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU 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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak proti 
Kolenič  zdržal sa  
Kubica  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/061: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-03/15.061: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Plastiková nevesta (2 časti) odvysielaného  
na programovej službe WAU dňa 17.11. 2018 v čase o cca 07:20 hod. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/062: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1365/SO/2018      
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 10. 11. 2018)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 19-03/16.062: 
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. 1365/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU 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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Kubica  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/063: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                   Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1465/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-03/17.063: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 27. 11. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka 
program Správy RTVS s príspevkami Spor Ukrajina-Rusko, Čo znamená vyhlásenie výnimočného 



stavu na Ukrajine, Reportáž z mesta Berďansk na Ukrajine, NATO: Rusko bude niesť následky, Séria 
rokovaní o situácii na Ukrajine, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 
spravodajského programu. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  zdržal sa 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/064: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-03/065: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 2. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1435/SO/2018      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 11. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-03/18.064: 
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. 1435/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/066: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 18. 2. 2019                             Z: PgO 
 



Uznesenie č. 19-03/18.065: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 3. 11. 2018 v čase o cca 12:00 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Slovensko 
program Rádiožurnál, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 
spravodajského programu. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  proti 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Kubica  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/067: 
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: 20. 2. 2019  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-03/068: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 2. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1489/SO/2018      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-03/19.066: 
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) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 7. 12. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA program Televízne noviny, v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom 
Prezident sa neodvolá, v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/069: 
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: 20. 2. 2019  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-03/070: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 2. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1498/SO/2018      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 4. 12. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
  
Uznesenie č. 19-03/20.067: 
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. 1498/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 4. 12. 2018 nebolo zistené 
porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.     
     
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 21/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1497/M/2018 
(Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2018) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-03/21.068: 



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. 1497/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, číslo licencie TD/1 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní programu Správy 
RTVS zo dňa 11. 12. 2018 v príspevku Eurofondy: Veda a výskum prišli o milióny eur nebolo zistené 
porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

Danielová proti 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková proti 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-03/21.069: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Jednotka v programe Správy RTVS zo dňa  
11. 12. 2018 v čase o cca 19:45:58 hod. odvysielal príspevok V rozprávke Vianočné želanie sa plnia 
sny, v rámci ktorého odvysielal informácie o programe Vianočné želanie, ktorý mohol naplniť 
definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/071: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 22/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1335/M/2018 
(Večera s Havranom zo dňa 9. 10. 2018) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona              číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-03/22.070: 



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 Rozhlas a televízia 
Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 9. 10. 2018 v čase o cca 22:34 hod. odvysielal na programovej službe Dvojka program 
Večera s Havranom, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-
publicistického programu.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová proti 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/072: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 23/  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  
 
Uznesenie č. 19-03/23.071: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. 
štvrťrok 2018. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-03/23.072: 
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 C.E.N. s.r.o. v 
súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000  
Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že v rámci vysielania televíznej programovej služby  



TA3 mohlo prísť v mesiacoch október, november a december 2018 k porušeniu povinnosti zabezpečiť, 
aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so 
sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
nepočujúcich. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/073: 
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: 20. 2. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 24/  
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
Uznesenie č. 19-03/24.073: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2018. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 25/  
SK č.: 195/SKO/2019 (pôvodne  1074/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 786/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Návštevníci 3: Revolúcia/ 8. 6. a 10. 6. 
2018/JOJ PLUS, JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/219, TD/16, T/39,TD/1                  
 
Uznesenie č. 19-03/25.074: 
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. 195/SKO/2019 



(pôvodne správne konanie č. 1074/SKO/2018) vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. v časti 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/074: 
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: 18. 2. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-03/075: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 2. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-03/25.075: 
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. 
195/SKO/2019 (pôvodne správne konanie č. 1074/SKO/2018) MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že program Návštevníci 3: Revolúcia odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 
10. 6. 2018 o cca 12:59:29 hod. v trvaní cca 146 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil zaradením reklamy päťkrát, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  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 11 000 ,- € slovom jedenásťtisíc 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 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/076: 
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: 6. 3. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 325/SKO/2019 (pôvodne  1376/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: štatistika o odvysielanom programe/júl, august, 
september 2018/TA3  
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/14     
 
Uznesenie č. 19-03/26.076: 
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. 325/SKO/2019 (pôvodne správne konanie č. 1376/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 júl, august a september 2018 štatistiku o odvysielanom 
programe programovej služby TA3 obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov a podielu 
programov vo verejnom záujme 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

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

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

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/077: 
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: 6. 3. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 227/SKO/2019  (pôvodne  1176/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 851/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Parker/29. 6. 2018 /DAJTO 
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-03/27.077: 
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. 
227/SKO/2019 (pôvodne  správne konanie č. 1176/SKO/2018) MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 



 
že dňa 29. 6. 2018 v čase o cca 20:16 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program 
Parker, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky 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 „JSO“) vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na 
§ 1 ods. 5 JSO 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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 12 000,- €, slovom  dvanásťtisíc 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 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová proti 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-03/078: 
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: 6. 3. 2019                 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-03/079: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 2. 2019                                   Z: PgO 
 
 



NEVEREJNÉ 
 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 365/SKL/2019 (pôvodne 1475/SKL/2018) zo dňa 4. 12. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MEGA MAX MEDIA,  s.r.o. 
 
Uznesenie č. 19-03/28.078: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 365/SKL/2019 (pôvodne správne 
konanie č. 1475/SKL/2018) zo dňa  4.12.2018, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Ševčenkova 34 
851 01 Bratislava 
 
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 § 30  ods. 1 písm. b)  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 365/SKL/2019  zo dňa  4.12.2018 vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne 
televízne vysielanie programovej služby ducktv HD z dôvodu,  že účastník konania listom doručeným 
Rade dňa 14.1.2019 vzal návrh na udelenie licencie v plnom rozsahu späť.  
 
 
Úloha č. 19-03/080: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 365/SKL/2019   a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 464/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.   číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 19-03/29.079: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 464/SKL/2019 zo dňa 14.1.2019, posúdila oznámenie  o zmene licencie č. 
R/113 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
Rádio WOW  s.r.o. 
Považská 1706/35  
911 01 Trenčín 
 



z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a podielov programových typov vysielateľa  a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/113 v Čl. III., bod 1. a bod 2 takto: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 14.1.2019, podanie 464/SKL/2019-1: 

   1.1 Spravodajstvo: 5,8% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 7,14 % 

 Ostatný program: 87,05 % 
3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min: 5,8 %.“ 
 

 
Úloha č. 19-03/081: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 464/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 434/SKL/2019 zo dňa 8. 1. 2019 
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o.   číslo licencie: TD/181 
 
Uznesenie č. 19-03/30.080: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 434/SKL/2019 zo dňa 8.1.2019, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/181 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Stredoslovenská televízia, s.r.o. 
Sitnianska 6593/16  
Banská Bystrica 974 11 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

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



 
mení 

 
licenciu č. TD/181 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5.  sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 8.1.2019 (121/2019/P) a dňa 16.1.2019 (310/2019/P) : 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 0 % 
2. Programy: min. 100 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 12,5% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 29,7%  

Dokumentárne programy – 10,4%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   7,5%  
Hudobné programy –  20,8 %  
Vzdelávacie programy – 19,1%  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“ 

 
 
Úloha č. 19-03/082: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 434/SKL/2019, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
  
K bodu 31/  
SK č.: 359/SKL/2019  (pôvodne 1463/SKL/2018) zo dňa 29. 11. 2018 
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Spartak TV,  s.r.o.   číslo licencie: TD/8 
 
Uznesenie č. 19-03/31.081: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 359/SKL/2019 (pôvodne správne 
konanie č. 1463/SKL/2018) zo dňa  29.11.2018, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. 
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/8 na televízne digitálne vysielanie, doručenú Rade 
účastníkom konania:  
 
Spartak TV, s.r.o. 
Koniarekova 19  
917 01 Trnava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 8 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

zamieta  



 
žiadosť o zmenu  licencie č. TD/8 na televízne  digitálne vysielanie, nakoľko obsahuje nedostatky, 
ktoré bránia jej posúdeniu a ktoré vysielateľ neodstránil v lehote určenej Radou.  
 
Rada podľa § 28 ods. 9 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní zároveň určuje 
vysielateľovi 30 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.  
 
Zároveň Rada účastníka konania poučuje, ak v určenej lehote neuskutoční nápravu, Rada licenciu na 
digitálne vysielanie odníme.  
 
 
Úloha č. 19-03/083: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 359/SKL/2019   a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 503/SKL/2019  zo dňa 16. 1. 2019 
Oznámenie o zmene  licencií na  televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-03/32.082: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 503/SKL/2019  z  16.1.2019, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
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. T/41  na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA nasledovne: 
 
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č.503/SKL/2019-1 z 16.1.2019: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 21 %  
Programy –                     min. 79 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  12,0 % 
Publicistika: 8,3% 
1) polit. publicistika –  0,3 %  
2) ostatná publicistika – 8,0 %  



Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 65,7 %  
Zábavné programy –  14,0 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

    Šport – 0,0 %“ 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/17  na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA  nasledovne: 
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 503/SKL/2019-1 z 16.1.2019: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 21 %  
Programy –                     min. 79 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  12,0 % 
Publicistika: 8,3% 
1) polit. publicistika –  0,3 %  
2) ostatná publicistika – 8,0 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 65,7 %  
Zábavné programy –  14,0 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

    Šport – 0,0 %“ 
 
 
Úloha č. 19-03/084: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 503/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 471/SKL/2019 zo dňa 15. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT  číslo licencie: TKR/233 
 
Uznesenie č. 19-03/33.083: 
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. 471/SKL/2019 zo dňa  15.1.2019, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233 z dôvodu zmeny počtu pripojených 
účastníkov a zmeny v ponuke programových služieb účastníka konania: 
 
Družstvo BELSAT 



SNP 362/63 
067 81 Belá nad Cirochou 
 
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/233 v bode 3 – 4 nasledovne: 

 
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok:  644“ 
 
4. Ponuka programových služieb: 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

JOJ, JOJ PLUS, WAU, JOJ Cinema, TA3, ČT 1, ČT 2, 
SPORT1, Discovery Channel, Film+, Viasat Explorer, 
Viasat History, Viasat Nature, TV LUX, TV NOE, 
Minimax, ŠLÁGR TV, Óčko, Senzi 

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

 
 
Úloha č. 19-03/085: 
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. 471/SKL/2019 zašle ho  
účastníkovi konania, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 34/  
SK č.: 462/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019 
Žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o., Levice   číslo licencie: TKR/306 
 
Uznesenie č. 19-03/34.084: 
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. 462/SKL/2019 zo dňa  
14.1.2019, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/306 z dôvodu zmeny  počtu 
prípojok prevádzkovateľa retransmisie:  
 
MLOK - Levice, s.r.o. 
J. Bottu 34 
934 01 Levice 
 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  



mení 
 
rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/306 v časti 3  takto:  
 
Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:  
„3. Počet prípojok:  649“ 
 
 
Úloha č. 19-03/086: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v  SK č. 462/SKL/2019, zašle ho  účastníkovi 
konania, spol. MLOK - Levice, s.r.o. a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 496/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Drahoslav Černušák  číslo licencie: TKR/279 
  
Uznesenie č. 19-03/35.085: 
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.  496/SKL/2019 zo dňa 
18.1.2019, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/279 podľa ustanovenia § 60 
ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Drahoslav Černušák 
Koperníkova 15 
920 01 Hlohovec 
 
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 n u t i e :  

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

 
m e n í  

 
registráciu retransmisie č. TKR/279 v časti  3 nasledovne: 

 
 
Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie:  
         „3. Počet prípojok:            85“ 
 
 
 
Úloha č. 19-03/087: 
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 správnom konaní č. 496/SKL/2019, zašle 
ho  účastníkovi konania: Drahoslav Černušák, Hlohovec,  spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 21. 3. 2019          Z: PLO 
 



K bodu 36/  
SK č.: 505/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.  číslo licencie: TKR/102 
 
Uznesenie č. 19-03/36.086: 
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. 505/SKL/2019 zo dňa 
21.1.2019,  posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/102 podľa ustanovenia § 60 
ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Holkatel, spol. s r.o. 
Školská 6  
908 51 Holíč  
 
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 podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/102 v bode 4 ponuka programových služieb nasledovne: 
 
„4. Ponuka programových služieb:   

Analógová ponuka: 
Základný súbor:    Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV MARKÍZA, TV 
     DOMA, ČT 1 
 
Rozšírený súbor: TV 5, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, France 24 
 
Kódované programové ponuky: HBO, HBO 2 
 
Ponuka Film:   CS Film 
 
Digitálna ponuka: 
Základný súbor: Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA 

SD, TV DOMA SD, DAJTO SD, JOJ SD, JOJ PLUS SD, 
WAU SD, TA3 SD, TV LUX, ČT 1, ČT 2, čsrtv SD, ŠLÁGR 
TV, TV S (televízia Skalica), NOVA International, PRIMA 
PLUS HD  

 
Rozšírený súbor: TV MARKÍZA HD,  TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, 

JOJ PLUS HD, WAU HD, RiK, JOJ + 1 HD, SENZI,  
Eurosport 1, Eurosport 2, TV Noe, TV 8, Nova Sport 1, Nova 
Sport 2, Nickelodeon, Fine Living, TLC, Discovery Channel, 
CCTV9, TVE, TVS (televízia Slovácko), JOJ Cinema HD, 
ID X, TV Senior, TV Bratislava, Blue Hustler, Animal 
Planet, SMT HD, čsrtv HD 

 



Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
     Regina, Rádio_FM; FUN RADIO, Záhorácke rádio“ 

 
 
 
Úloha č. 19-03/088: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č.505/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi  konania (Holkatel, spol. s r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 3. 2018                      Z: PLO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 528/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Vrbovce  číslo licencie: TKR/301 
 
Uznesenie č. 19-03/37.087: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
528/SKL/2019 zo dňa 23.1.2019, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/301, 
účastníka konania: 

 
Obec Vrbovce 
Vrbovce č. 42 
906 06 Vrbovce 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

zrušuje 
 

registráciu retransmisie č. TKR/301  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Obec Vrbovce z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 
retransmisie listom doručeným Rade dňa 23.1.2019 písomne  požiadal. 
 
 
 
Úloha č. 19-03/089: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/301 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 38/  
SK č.: 530/SKL/2019 zo dňa 24. 1. 2019 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER Slovakia s.r.o.   číslo licencie: TKR/361 
 
Uznesenie č. 19-03/38.088: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
530/SKL/2019 zo dňa 24.1.2019, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/361, 
účastníka konania: 

 
ISPER Slovakia s.r.o. 
Topoľčianska 18 
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

zrušuje 
 

registráciu retransmisie č. TKR/361  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti  ISPER Slovakia s.r.o. z dôvodu, že o to 
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 24.1.2019 písomne  požiadal.  
 
 
Úloha č. 19-03/090: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/361 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 6. 3. 2019          Z: PLO 
 
 
K bodu 39/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby splashtv.sk 
Oznámenie č. 438/ITV/2019 
Vysielateľ: MADWIRE, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 19-03/39.089: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa MADWIRE, s. r. o., doručené dňa 8. 1. 2019, 
o prevádzkovaní služby splashtv.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke 
http://splashtv.sk a prijíma ho ako oznámenie o vysielaní prostredníctvom internetu, vzhľadom na to, 
že vysielanú službu v sekcii LIVE STREAM je možné považovať za programovú službu vysielanú 
výlučne prostredníctvom internetu. 
 
 
Úloha č. 19-03/091:  
Kancelária Rady upovedomí prevádzkovateľa MADWIRE, s. r. o. o vybavení jeho oznámenia, 
doručeného dňa 8. 1. 2019 a zaevidovaného pod. č. 438/ITV/2019-1. 
T: 18. 2. 2019                Z: PgO 
 
 
40/ Rôzne 
 
1/ Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 zákona č. 181/2014 Z. z. 

- Projekt diskusných programov predložený C.E.N. s.r.o. 
- Projekt diskusných programov predložený RADIO, a.s.  

 
Uznesenie č. 19-03/40.090:  



Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný projekt Prezidentské voľby 2019 
v programovej štruktúre TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 
22. 1. 2019. Pokiaľ sa vysielateľ rozhodne pozvať do diskusných programov plný počet kandidátov, 
nepôjde o rozpor so schváleným projektom. 
 
 
Uznesenie č. 19-03/40.091:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný projekt SAJFA vs. KANDIDÁT vysielateľa 
RADIO, a.s. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 18. 1. 2019 s nasledovnými pripomienkami: 

1. pokiaľ sa vysielateľ rozhodne pozvať do diskusných programov plný počet kandidátov, 
nepôjde o rozpor so schváleným projektom,  

2. vysielateľ zašle Rade názvy troch agentúr vykonávajúcich predvolebné prieskumy preferencií 
kandidátov, z ktorých bude pri výbere hostí vychádzať, a výber hostí uskutoční 
spriemerovaním výsledkov predvolebného prieskumu týchto troch agentúr,  

3. vysielateľ zabezpečí, aby vykonaním zostrihu rozhovorov nedošlo k znevýhodneniu alebo 
zvýhodneniu žiadneho kandidáta z časového hľadiska. 

 
 
 
2/ Schválenie zahraničných pracovných ciest:  
 
 
Uznesenie č. 19-03/40.092: 
Rada schvaľuje zoznam nasledujúcich pracovných ciest:  
 
Dátum: 18. alebo 19. 2. 2019 (jeden z dní podľa dohody s Rakúskymi kolegami)  
Miesto rokovania: Viedeň (Rakúsko) 
Podujatie: bilaterálne stretnutia so zástupcami rakúskeho regulačného orgánu KommAustria a iných 
relevantných inštitúcií 
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický 
  
Dátum: 26. 2. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie pracovnej skupiny č. 4 v rámci skupiny ERGA k rodovej rozmanitosti   
Účastníci: Soňa Kanderová 
  
Dátum: 26. – 28. 2. 2019 (cesta čiastočne financovaná z prostriedkov MK SR) 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: pracovná večera pred zasadnutiami, spoločné zasadnutie kontaktného výboru k smernici 
o audiovizuálnych mediálnych službách spolu s relevantnými externými spoločnosťami, a nasledujúci 
deň samostatné zasadnutie kontaktného výboru k smernici o audiovizuálnych mediálnych službách 
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický (ako zástupca MK SR) 
  
Dátum: 1. 3. 2019 
Miesto rokovania: Oxford (Veľká Británia) 
Podujatie: uzatvorené stretnutie vybraných kľúčových expertov k otázkam inštitucionálneho dizajnu 
externých nezávislých orgánov relevantných pre sociálne médiá 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
3/ Oboznámenie členov Rady s priebehom zahraničných pracovných ciest z dní 28. 1. – 1. 2. 2019: 

- odborná konferencia organizovaná Európskou Komisiou „Online disinformácie“; 
- zasadnutie vedenia ERGA; 
- spoločné zasadnutie vedenia ERGA a EPRA. 

 
 
V Bratislave dňa 6. 2. 2019 
 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: Mgr. Ingrid Fašiangová   
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