
 Zápisnica č. 07/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 12. 4. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.:  

• 128/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 
• 129/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 
• 130/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 
• 131/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1285/SO/2015, 1290/SO/2015, 1292/SO/2015, 1295/SO/2015, 1296/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Komunikát Clavin/Zľavomat/Ocutein     
Brilant/Tantum Verde/2., 3., 4., 5. a 6. 12. 2015/TV MARKÍZA, TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7 
 
3/ SK č.: 1217/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 839/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Clavin/20. 8. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ SK č.: 85/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1248/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/reklamy/deň/programová služba: Avengers: Pomstitelia/Lov na 
zabijaka/13.11.2015 od cca 20:25:46 do 21:35:46 hod., o 22:35 hod a 23:19 hod /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 64/SO/2016      
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 22. 1. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219, TD/16  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 117/SO/2016      
(na vysielanie programu Janko a Marienka: Lovci čarodejníc zo dňa 5. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ SK č.: 1220/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DRV s.r.o.        číslo licencie: R/109 



8/ SK č.: 1221/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
9/ SK č.: 1223/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.       číslo licencie: R/110 
 
10/ SK č.: 207/SKI/2016 zo dňa 12. 2. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
ÚP: 10:00 hod 
 
11/ SK č.: 209/SKI/2016 zo dňa 11. 2. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s. r. o.     číslo licencie: R/117 
ÚP: 10:20 hod 
 
12/ SK č.: 213/SKI/2016 zo dňa 14. 3. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Radio ON s.r.o.       číslo licencie: R/99 
ÚP: 10:40 hod 
 
13/ SK č.:  
• 228/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
• 229/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
• 230/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
• 231/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
Posúdenie žiadostí o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                   čísla licencií: RD/2, RD/3, RD/5, RD/13 
ÚP: 11:00 hod 
 
14/ SK č.: 206/SKI/2016 zo dňa 3. 3. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Marek Petráš       číslo licencie: R/93 
ÚP: 11:40 hod 
 
15/ SK č.: 227/SKI/2016 zo dňa 17. 3. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s. r. o.      číslo licencie: R/121 
ÚP: 12:00 hod 
 
16/ SK č.: 199/SKI/2016 zo dňa 14. 1. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: EUROPA 2, a.s.       číslo licencie: R/105 
 
17/ SK č.: 201/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016    
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
18/ SK č.: 202/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016    
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.      číslo licencie: R/110 



19/ SK č.: 203/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016    
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.      číslo licencie: R/91 
 
20/ SK č.: 204/SKI/2016 zo dňa 22. 2. 2016  
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
 
21/ SK č.: 205/SKI/2016 zo dňa 19. 2. 2016  
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
22/ SK č.: 208/SKI/2016 zo dňa 29. 1. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
23/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24 / Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 50/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 25. 1. 2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 160/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny, Prvé televízne noviny zo dňa 5. 2. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 47/SO/2016      
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 23. 1. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 46/SO/2016      
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 23. 1. 2016/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 44/SO/2016      
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 22. 1. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 49/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 1. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 26/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 



31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 65/SO/2016      
(na vysielanie programu reklama – Nurofen pre deti zo dňa 27. 1. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 118/SO/2016      
(na vysielanie programu Star Wars Rebeli zo dňa 6. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 45/SO/2016     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 23. 1. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 51/SO/2016      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 26. 1. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
35/ SK č.: 1216/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 803/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Tvoj snúbenec, môj milenec/12. 8. 2015/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
36/ SK č.: 1288/SKO/2015 zo dňa 24. 11. 2015 
Doplnenie: Správa č. 1229/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/ komunikáty/deň/programová služba: Hrajeme na přání/Hráme na 
želanie/Ochutené morom/30. 9. 2015/SENZI 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/122 
 
37/ SK č.: 1246/SKO/2015 zo dňa 10. 11. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 918/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 24 hodinové vysielanie- 20.9.2015/Rádio KISS 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
38/ SK č.: 1300/SKO/2015 zo dňa 8. 12. 2015 
Doplnenie: Správa č. 1259/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 29. 9. 2015 v čase od 09:00 hod do 12:00 
hod./INFO Kanál 
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.      číslo licencie: TD/95 
 
39/ SK č.: 1114/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 793/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Rodinné prípady/4.8.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 



40/ SK č.: 1286/SKO/2015 zo dňa 24. 11. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 988/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Akčná výhra/17. 9. 2015/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
41/ SK č.: 184/SKL/2016 zo dňa 9. 3. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné 
 
42/ SK č.: 148/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ISPER s.r.o., Bratislava 
 
43/ SK č.: 241/SKL/2016 zo dňa 23. 3. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
44/ SK č.: 216/SKL/2016 zo dňa 15. 3. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: 1. Humenská a.s.      číslo licencie: TD/161 
 
45/ SK č.: 119/SKL/2016 zo dňa 8. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/314 
ÚK: Regio TV, s.r.o., Košice     číslo registrácie: TKR/314 
 
46/ SK č.: 214/SKL/2016 zo dňa 15. 3. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/348 
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava     číslo registrácie: TKR/348 
 
47/ SK č.: 159/SKL/2016 zo dňa 29. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353 
ÚK: SWAN plus, a.s.      číslo registrácie: TKR/353 
 
48/ SK č.: 42/SKL/2016 zo dňa 19. 1. 2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencií č. 
TD/150 a TD/164 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.     číslo licencie: TD/150,TD/164 
    Ing. Juraj Chromík 
    Ing. Peter Prokopčák 
    Marin Pavletić 
 
49/ Rôzne  
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod 207/SKI/2016 D.EXPRES, k.s. 
10:20 hod 209/SKI/2016 CORPORATE LEGAL, s. r. o. 
10:40 hod 213/SKI/2016 Radio ON s.r.o. 
11:00 hod 228/SKI/2016 Rozhlas a televízia Slovenska 
  229/SKI/2016 Rozhlas a televízia Slovenska 



  230/SKI/2016 Rozhlas a televízia Slovenska 
  231/SKI/2016 Rozhlas a televízia Slovenska 
11:40 hod 206/SKI/2016  Marek Petráš 
12:00 hod 227/SKI/2016  C.S.M. group s. r. o. 
 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 215 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-07/1.200: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 16-07/1.200-1: 
Rada v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. vylučuje verejnosť 
z prerokovávania bodov 10 až 22 vo veciach žiadostí o  udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) 
zákona č. 308/2000 Z. z., z dôvodu zabezpečenia ochrany údajov klasifikovaných podľa ustanovení § 
17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ako obchodné tajomstvo. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.:  

• 128/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 
• 129/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 
• 130/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 
• 131/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1285/SO/2015, 1290/SO/2015, 1292/SO/2015, 1295/SO/2015, 1296/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Komunikát Clavin/Zľavomat/Ocutein     
Brilant/Tantum Verde/2., 3., 4., 5. a 6. 12. 2015/TV MARKÍZA, TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7 
  
Uznesenie č. 16-07/2.201: 
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 správnych konaní č. 
128/SKO/2016, 129/SKO/2016 a 130/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, že 

1. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 2. 12. 2015 v čase o cca 20:05:45 
hod. a 20:17:05 hod. pred a po programe Športové noviny komunikáty označujúce sponzora 
programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli na začiatku a na konci zreteľne oddelené od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

2. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 3. 12. 2015 v čase o cca 20:38:49 
hod. po programe Dr. House komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho výrobok 
Clavin, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby 
bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

3. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 3. 12. 2015 v čase o cca 20:39:33 
hod., 20:47:16 hod., 20:56:02 hod., 21:10:29 hod. a 21:39:03 hod. pred a po programe Mentalista, 
ako aj pri prerušení programu Mentalista mediálnou komerčnou komunikáciou a pri jeho 
pokračovaní po skončení mediálnej komerčnej komunikácie, komunikáty označujúce sponzora 
programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 20:39:33 hod. a 20:56:02 hod. na konci, 
v čase o cca 20:47:16 hod. a 21:10:29 hod. na začiatku a v čase o cca 21:39:03 hod. na začiatku 
a na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné 
s inými zložkami programovej služby, 

4. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 4. 12. 2015 v čase o cca 20:05:59 
hod. a 20:17:39 hod. pred a po programe Športové noviny komunikáty označujúce sponzora 
programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli na začiatku a na konci zreteľne oddelené od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

5. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 5. 12. 2015 v čase o cca 20:04:49 
hod. a 20:14:04 hod. pred a po programe Športové noviny komunikáty označujúce sponzora 
programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 20:04:49 hod. na začiatku a na konci 
a v čase o cca 20:14:04 hod. na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, 
aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

6. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 6. 12. 2015 v čase o cca 20:04:24 
hod. a 20:11:53 hod. pred a po programe Športové noviny komunikáty označujúce sponzora 
programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli na začiatku a na konci zreteľne oddelené od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

7. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 3. 12. 2015 v čase o cca 20:39:09 
hod. po programe Dr. House komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho výrobok 
Tantum Verde, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 



toho, aby bol na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

8. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 3. 12. 2015 v čase o cca 20:39:53 
hod. a 21:39:23 hod. pred a po programe Mentalista komunikáty označujúce sponzora programu 
odkazom na jeho výrobok Tantum Verde, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 20:39:53 hod. na začiatku a na konci 
a v čase o cca 21:39:23 hod. na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, 
aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

9. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 3. 12. 2015 v čase o cca 21:39:56 
hod. pred programom Zlaté Vianoce komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho 
výrobok Tantum Verde, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby 
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

10. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 3. 12. 2015 v čase o cca 20:39:19 
hod. po programe Dr. House komunikát označujúci za sponzora programu webovú stránku 
www.zlavomat.sk, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 
toho, aby bol na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, 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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000,- €, slovom sedemtisíc 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***16,KS6548. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 



Úloha č. 16-07/216: 
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: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-07/2.202: 
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. 129/SKO/2016 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 34 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho sponzora odkazom na 
jeho výrobok Tantum Verde dňa 5. 12. 2015 a 6. 12. 2015 a správne konanie č. 131/SKO/2016 vedené 
voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/217: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 26. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1217/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 839/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Clavin/20. 8. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/3.203: 
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. 
1217/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  



tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 20. 8. 2015 v čase o cca 20:05:03 
hod. a 20:16:27 hod. pred a po programe Športové noviny komunikáty označujúce sponzora programu 
odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez toho, aby boli komunikát v čase o cca 20:05:03 hod. na začiatku a na konci 
a komunikát v čase o cca 20:16:27 hod. na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej 
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, 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 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť 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***16,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/218: 
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: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 85/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1248/SO/2015) 



(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/reklamy/deň/programová služba: Avengers: Pomstitelia/Lov na 
zabijaka/13.11.2015 od cca 20:25:46 do 21:35:46 hod., o 22:35 hod a 23:19 hod /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 16-07/4.204: 
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. 85/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

I. 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 13. 11. 2015 v čase o cca 20:25:46 hod. a o cca 20:32:14 
hod. odvysielal pred a po programe Šport komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
TIPSPORT SK, a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 
toho, aby bol komunikát v čase o cca 20:25:46 hod. na začiatku a na konci a v čase o cca 20:32:14 
hod. na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 
 

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, že 

a) program Avengers:Pomstitelia odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 
13. 11. 2015 o cca 20:39:22 hod. v trvaní cca 179 minút a 49 sekúnd (vrátane reklamných 
prerušení) prerušil zaradením reklamy šesťkrát, 

b) časový úsek od cca 21:09:22 hod. do cca 21:39:21 hod. programu Avengers:Pomstitelia 
odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 13.  11. 2015 o cca 20:39 hod, 
ktorý zodpovedá druhému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, 
dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 21:17:13 hod. a o cca 21:35:46 hod; 

 
III. 

 
p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 13. 11. 2015 odvysielal  
– reklamný blok v čase od cca 20:19:11 hod. do cca 20:25:15 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:53:46 hod. do cca 20:59:40 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 



– komunikát označujúci za sponzora programu Šport spoločnosť TIPSPORT SK, a. s., ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:25:46 
hod. do cca 20:25:55 hod. a v čase od cca 20:32:14 hod. do cca 20:32:23 hod. v oboch 
prípadoch v trvaní 9 sekúnd, 

čo predstavovalo odvysielanie reklamy v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 16 sekúnd, teda o 16 
sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút; 
 

IV. 
 

p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 13. 11. 2015 o cca 22:35:00 hod. a o cca 23:19:27 hod. 
upútavku na program Lov na zabijaka, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný 
program vysielaný dňa 13. 11. 2015 o cca 23:39 hod. na programovej službe JOJ po celý čas 
vysielania predmetnej upútavky, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 Jednotného systému označovania; 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000,- €, slovom sedemtisíc 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***16,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     za 
Kolenič  zdržal sa 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/219: 
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: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/220: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 64/SO/2016      
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 22. 1. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   
 
Uznesenie č. 16-07/5.205: 
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. 64/SO/2016 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/221: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-07/5.206: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 1. 2016 
v čase o cca 19:45 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program Profesionáli, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 



Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/222: 
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: 26. 4. 2016 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-07/5.207: 
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 Profesionáli odvysielaného na 
programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 1. 2016 v čase o cca 19:45 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/223: 
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: 26. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 117/SO/2016      
(na vysielanie programu Janko a Marienka: Lovci čarodejníc zo dňa 5. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-07/6.208: 
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. 117/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 



ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/224: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-07/6.209: 
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. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 

odvysielal dňa 5. 2. 2016 v čase o cca 20:38:59 hod. a 22:23:02 hod. pred a po programe Janko 
a Marienka: Lovci čarodejníc komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť ZINC 
EURO a.s., ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 
ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

2. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
dňa 5. 2. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 
hod. a v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov 
v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/225: 
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: 26. 4. 2016  Z: PLO 
 
 



Úloha č. 16-07/226: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 22. 4. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 1220/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DRV s.r.o.        číslo licencie: R/109 
 
Uznesenie č. 16-07/7.210: 
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. 1220/SKL/2015 
vedené voči spoločnosti DRV s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 

 
z a s t a v u j e, 

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/227: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 22. 4. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/228: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                    Z: PgO
  
K bodu 8/ 
SK č.: 1221/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 16-07/8.211: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 
1221/SKL/2015 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 



vzhľadom na to, že frekvenciu 95,0 MHz Nová Baňa dňa 28. 9. 2015 a 21. 1. 2016 nevyužíval na 
účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 
ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/229: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/230: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                    Z: PLO 

 
K bodu 9/ 
SK č.: 1223/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.       číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 16-07/9.212: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 
1223/SKL/2015 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. 
 
vzhľadom na to, že frekvenciu 95,8 MHz Žiar nad Hronom dňa 21. 9. 2015 a 15. 1. 2016 
nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho 
deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 



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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/231: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/232: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 207/SKI/2016 zo dňa 12. 2. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 16-07/10.213: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 12. 2. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 207/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, D.EXPRES, k.s. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté.      
 
Úloha č. 16-07/233: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 



K bodu 11/ 
SK č.: 209/SKI/2016 zo dňa 11. 2. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s. r. o.     číslo licencie: R/117 
  
Uznesenie č. 16-07/11.214: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
209/SKI/2016, CORPORATE LEGAL, s. r. o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 
Vlna 
 

nevzťahuje 
 

do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.      
 
Uznesenie č. 16-07/11.214-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 11. 2. 2016 posudzovanú 
v rámci správneho konania č. 209/SKI/2016 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 
vedeného s účastníkom konania, CORPORATE LEGAL, s. r. o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.      
 
 
 



Úloha č. 16-07/234: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 

 
Úloha č. 16-07/235: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1  a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 213/SKI/2016 zo dňa 14. 3. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Radio ON s.r.o.       číslo licencie: R/99 
  
Uznesenie č. 16-07/12.215: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
213/SKI/2016, Radio ON s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe ALIGATOR – 
CLASSIC ROCK RADIO 

 
nevzťahuje 

 
- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo 

vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/236: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                 Z: PLO 
 
 
 
 



K bodu 13/ 
SK č.:  
• 228/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
• 229/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
• 230/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
• 231/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016 
Posúdenie žiadostí o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                   čísla licencií: RD/2, RD/3, RD/5, RD/13 
 
Uznesenie č. 16-07/13.216: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
228/SKI/2016, Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 
Devín 

 
nevzťahuje 

 
- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo 

vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/237: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-07/13.216-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
229/SKI/2016, Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio 
Patria 

 
nevzťahuje 

 



- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/238: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-07/13.216-2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
230/SKI/2016, Rozhlas a televízia Slovenska, vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Slovenský 
rozhlas 7, Rádio Pyramída 
 

nevzťahuje 
 

do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 16-07/239: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 12. 5. 2016                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-07/13.216-2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 17. 3. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 231/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, Rozhlas a televízia Slovenska 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová proti 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/240: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 206/SKI/2016 zo dňa 3. 3. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Marek Petráš       číslo licencie: R/93 
 
Uznesenie č. 16-07/14.217: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 3. 3. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 206/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, Marekom Petrášom 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 



Kmec     zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/241: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 227/SKI/2016 zo dňa 17. 3. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: C.S.M. group s. r. o.      číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 16-07/15.218: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
227/SKI/2016, C.S.M. group s. r. o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rocková republika 

 
nevzťahuje 

 
- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo 

vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/242: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 199/SKI/2016 zo dňa 14. 1. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: EUROPA 2, a.s.       číslo licencie: R/105 
 
 



Uznesenie č. 16-07/16.219: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 14. 1. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 199/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, spoločnosťou EUROPA 2, a.s. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/243: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 201/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016    
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 16-07/17.220: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
201/SKI/2016, RADIO ONE ROCK, s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Radio One 
Rock 

 
nevzťahuje 

 
- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo 

vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/244: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 202/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016    
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.      číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 16-07/18.221: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
202/SKI/2016, RADIO ROCK, s.r.o., vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Radio One Retro            
 

nevzťahuje 
 

do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 16-07/18.221-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 5. 1. 2016 posudzovanú 
v rámci správneho konania č. 202/SKI/2016 v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 
vedeného s účastníkom konania, spoločnosťou RADIO ROCK, s.r.o. 
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 



Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/245: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 

 
Úloha č. 16-07/246: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1 a doručí 
ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 203/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016    
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.      číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 16-07/19.222: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 5. 1. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 203/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, spoločnosťou RADIO ONE, s.r.o.  
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/247: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
        
 
 



K bodu 20/ 
SK č.: 204/SKI/2016 zo dňa 22. 2. 2016  
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
 
Uznesenie č. 16-07/20.223: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť zo dňa 22. 2. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 204/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, spoločnosťou RADIO, a.s.  
 

z a m i e t a. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/248: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 205/SKI/2016 zo dňa 19. 2. 2016  
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 16-07/21.224: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
205/SKI/2016, Best FM Media spol. s r.o. vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Best 
FM 
 

nevzťahuje 
 

do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je to 
zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 



Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/249: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 12. 5. 2016                 Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 208/SKI/2016 zo dňa 29. 1. 2016       
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 16-07/22.225: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že sa na účastníka konania č. 
208/SKI/2016, GES Slovakia, s.r.o. vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe Rádio Anténa Rock 

 
nevzťahuje 

 
- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo 

vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené, 

- do konca roka 2016 povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko je 
to zameraním rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/250: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
 
 



K bodu 23/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/23.226: 
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. k) zákona č. 308/2000 Z. z.,  
v súvislosti s tým, že v dňoch 21. 12. 2015, 22. 12.2015 a 23. 12. 2015 neodvysielal na televíznej 
programovej službe TV MARKÍZA oznam o porušení zákona na základe rozhodnutia Rady  
č. RO/1/2015 zo dňa 27. 10. 2015, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti odvysielať oznam  
o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu a udelenej licencie  
v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom Radou. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/251: 
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: 26. 4. 2016                    Z: PLO 
    
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 50/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 25. 1. 2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-07/24.227: 
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. 50/SO/2016 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/252: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 160/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny, Prvé televízne noviny zo dňa 5. 2. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/25.228: 
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. 160/SO/2016 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: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/253: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 47/SO/2016      
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 23. 1. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/26.229: 
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. 47/SO/2016 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: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/254: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 46/SO/2016      
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 23. 1. 2016/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/27.230: 
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. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA dňa 23. 1. 2016 o cca 20:33 
hod. program Mrcha učiteľka, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby jeho zvuková zložka bola 
v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/255: 
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: 26. 4. 2016     Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/256: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania. 
T: 22. 4. 2016                    Z: PgO 
 



K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 44/SO/2016      
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 22. 1. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-07/28.231: 
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. 44/SO/2016 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/257: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 49/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 1. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/29.232: 
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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 19. 1. 2016 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v čase o cca 18:59:36 hod. 
odvysielal komunikát označujúci sponzora programu Bez servítky odkazom na jeho produkt Tantum 
Verde, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne 
oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/258: 
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: 26. 4. 2016                              Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-07/29.232:  
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 19. 1. 2016 v čase o cca. 19:18 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Voľby 2016: Prieskum, v ktorom mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/259: 
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: 26. 4. 2016                              Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/260: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 4. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 26/SO/2016     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 16-07/30.233: 
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. 26/SO/2016 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 



vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000  
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/261: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 65/SO/2016      
(na vysielanie programu reklama – Nurofen pre deti zo dňa 27. 1. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-07/31.234: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci programovej služby TV DOMA dňa 27. 1. 2016 v čase o cca 21:53:46 hod. 
odvysielal reklamný šot na lieky Nurofen pre deti a Nurofen pre deti 4% jahoda, v ktorom odzneli 
informácie o spôsobe dávkovania týchto liekov, ktoré nezodpovedajú informáciám o spôsobe 
dávkovania týchto liekov, ktoré sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa týchto liekov, čím 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti, aby reklama na liek bola pravdivá a aby zodpovedala požiadavke 
ochrany jednotlivca pred poškodením. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/262: 
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: 26. 4. 2016  Z: PLO 



Úloha č. 16-07/263: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 4. 2016                 Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 118/SO/2016      
(na vysielanie programu Star Wars Rebeli zo dňa 6. 2. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-07/32.235: 
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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 6. 2. 2016 v čase o cca 8:22 hod. a 8:49 hod. odvysielal dve 
časti seriálu Star Wars Rebeli, ktoré boli odvysielané s českým dabingom, čím mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/264: 
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: 26. 4. 2016     Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/265: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 22. 4. 2016                                                                                       Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 45/SO/2016     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 23. 1. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 16-07/33.236:  
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona  



č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23. 1. 2016 v čase od cca 12:12 hod. odvysielal  
na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko program Sobotné dialógy, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/266: 
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: 26. 4. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/267: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 4. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 51/SO/2016      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 26. 1. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-07/34.237: 
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. 51/SO/2016 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe zákona 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
        
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/268: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                                Z: PgO 



K bodu 35/ 
SK č.: 1216/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 803/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Tvoj snúbenec, môj milenec/12. 8. 2015/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/35.238: 
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. 1216/SKO/2015 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/269: 
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: 26. 4. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/270: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 4. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 1288/SKO/2015 zo dňa 24. 11. 2015 
Doplnenie: Správa č. 1229/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/ komunikáty/deň/programová služba: Hrajeme na přání/Hráme na 
želanie/Ochutené morom/30. 9. 2015/SENZI 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/122 
 
Uznesenie č. 16-07/36.239: 
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 zákona č. 342/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 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 znení neskorších predpisov“) rozhodla, že účastník správneho konania č. 1288/SKO/2015  
MAC TV, s.r.o., 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že dňa 30. 9. 2015 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe 
SENZI, na ktorej má podľa licencie č. TD/122 v znení rozhodnutia Rady č. TD/122/2013 zo dňa  
2. 7. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 8. 2013, vysielať 100 % doplnkového vysielania, 
komunikáty s názvom Hrajeme na přání/Hráme na želanie a Ochutené morom, ktoré naplnili definíciu 
programu podľa § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 308/2000 Z. z., čím porušil povinnosť vysielať v súlade 
s udelenou licenciou, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***16,KS6548. 
       

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 16-07/271: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                                                                                                                                 Z:PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 1246/SKO/2015 zo dňa 10. 11. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 918/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 24 hodinové vysielanie- 20.9.2015/Rádio KISS 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 16-07/37.240: 
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. 
1246/SKO/2015 RÁDIO KISS s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie 24-hodinový súvislý záznam vysielania programovej služby Rádio 
KISS zo dňa 20. 9. 2015 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov 
vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,- €, slovom dvesto 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***16,KS6548. 
 



Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/272: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 1300/SKO/2015 zo dňa 8. 12. 2015 
Doplnenie: Správa č. 1259/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 29. 9. 2015 v čase od 09:00 hod do 12:00 
hod./INFO Kanál 
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.      číslo licencie: TD/95 
 
Uznesenie č. 16-07/38.241: 
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. 
1300/SKO/2015 BELNET SNINA s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby INFO Kanál zo dňa 
29. 9. 2015 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
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: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/273: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 1114/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 793/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Rodinné prípady/4.8.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-07/39.242: 
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.  
1114/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 4. 8. 2015 v čase o cca 18:01 hod v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, obsahujúci scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, „obscénne 
vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho 
spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela 
alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“ a 
„slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 
systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 



rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 
12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc 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***16, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/274: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/275: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 4. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 1286/SKO/2015 zo dňa 24. 11. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 988/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Akčná výhra/17. 9. 2015/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 



Uznesenie č. 16-07/40.243: 
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 konania č. 1286/SKO/2015 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-07/276: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 12. 5. 2016                            Z: PLO 
 
Úloha č. 16-07/277: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 4. 2016                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 184/SKL/2016 zo dňa 9. 3. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné 
 
Uznesenie č. 16-07/41.244: 
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. 184/SKL/2016  zo dňa 9.3.2016, 
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“): 
 
 
Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné    
Osloboditeľov 3 
066 01 Humenné  
 



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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

 u d e ľ u j e  
 
spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné,      

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 6 7  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: INFORMAČNÝ KANÁL TKR s.r.o. 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 12 hodín denne ( 08,00 hod. – 20,00 hod.) 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 1087/2016/P zo dňa 9.3.2016: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 100% 
Programy - min. 0% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 0%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

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

záujme: 0% (doplnkové vysielanie zamerané na vysielanie videotextových informácií 
a oznamov) 

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD, DVD  v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (mpeg, rv, rm, wmv, wm, 
mov qt, divx, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa  ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 



11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
nevzťahuje sa 

 
II. 

 
„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 
02.03.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 10651/P, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
6115/2016/P 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 02.03.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 
10651/P, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-6115/2016/P 

 
III. 

Doložka iného verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu,  
DVB-C 
 
Úloha č. 16-07/278: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 184/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné  a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 12. 5. 2016                               Z: PLO  
 
K bodu 42/ 
SK č.: 148/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ISPER s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-07/42.245: 
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. 148/SKL/2016 
začatom dňa 16. 2. 2016, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania:  
 
ISPER s. r. o.  
Markova 3 
851 01 Bratislava 
 
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
u d e ľ u j e  s p o l o č n o s t i  

 
ISPER, s. r. o. 

 



l i c e n c i u  č .  T D / 1 6 6  
 

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: ISPER infokanál 
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 784/2016/P zo dňa 16. 2. 2016 a doplnenia č. 1092/2016/P zo 
dňa 9. 3. 2016): 
a) Programová služba (100%): 

Programy – min. 0 %  (z toho preberaný program – 0 %) 
Doplnkové vysielanie – max. 100 %  

b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika –  0 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy –  0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0 % 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD/DVD 

 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby 
nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z.  
sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm., b) zákona č. 308/2000  
Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 586/2007 Z. z.): podľa §20 ods. 7 zákona č. 



308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 20 
ods. 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 37464/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 16. 2. 2016 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 37464/B, oddiel: Sro, zo dňa 
16. 2. 2016 
 

III. 
 

 Doložky iného verejného prenosu: 
- spôsoby verejného prenosu: DVB-C 
 
Úloha č. 16-07/279: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 148/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti ISPER, s. r. o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 5 . 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 241/SKL/2016 zo dňa 23. 3. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 16-07/43.246: 
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. 241/SKL/2016 zo dňa 23.3.2016 posúdila oznámenie  o zmene licencie č. 
R/101 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
Best FM Media spol.  s r.o. 
Strojnícka 31 
821 05 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: 
 
 Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

 mení 
 
licenciu č. R/101 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
 
Časť II. Právne skutočnosti  spoločnosti sa mení  a znie:  
„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 zo 
dňa  3.2.2016, oddiel: Sro, vložka číslo: 700/B, zoznam výpisov: el.-  10307/2016/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 3.2.2016, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 700/B, zoznam výpisov: el.-  10307/2016/B“ 



Úloha č. 16-07/280: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 241/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spol. Best FM Media spol.  s r.o. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 216/SKL/2016 zo dňa 15. 3. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: 1. Humenská a.s.      číslo licencie: TD/161 
 
Uznesenie č. 16-07/44.247: 
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. 216/SKL/2016 zo dňa 15.3.2016, posúdila 
žiadosť  o zmenu licencie č. TD/161 účastníka konania: 
 
1. Humenská a.s.    
Kukorelliho 34 
066 28 Humenné  
 
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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

licenciu č. TD/161 v článku I. nasledovne: 
Článok I. sa v bode 2., v časti   Názov programovej služby mení a znie:  
„Humenská televízia, v skratke HNTV“  
 
Úloha č. 16-07/281: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 216/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. 1. Humenská a.s.  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T:12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 119/SKL/2016 zo dňa 8. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/314 
ÚK: Regio TV, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 16-07/45.248: 
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. 119/SKL/2016 zo dňa  
8.2.2016 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/314 podľa ustanovenia § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Regio TV, s.r.o. 
Popradská 12  
040 01 Košice  

 



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

rozhodnutie: 
 

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

 
registráciu retransmisie č. TKR/314 nasledovne: 

  
    Časť 3. Počet  prípojok sa mení a znie  
 
„3.  Počet  prípojok: 911“ 
 
     Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie  
            
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka,  JOJ, JOJ PLUS, SENZI, WAU, TV MARKÍZA, 

TV DOMA,  DAJTO,  TA3, TV LUX, Cartoon Network, CNN, 
Cool TV, DUNA World, Boomerang, DUNA1, Film+, Kabel Eins, 
M1, M2, Musiq1, TV 2.Hu, PRO7, RING TV, RTL, RTL2, SAT1, 
Slovak Sport, Sorozat+, STOR4, VOX, TV8, RTL Klub, ŠLÁGR 
TV, MUSICMIX, SUPERONE, NÓTA, PVTV, Sport Klub, 
National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, 
National Geographic Channel Wild, National Geographic Channel 
Wild HD, SKY NEWS, Brazzers TV, France 24, Reality Kings TV, 
Disney Channel, Disney Junior, SPEKTRUM HOME, TV Paprika, 
Sport 1, Sport 2, Minimax, JOJ Cinema 

 
  Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina; FUN RADIO“

  
Úloha č. 16-07/282: 
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. 119/SKL/2016, zašle ho  
účastníkovi konania, spol. Regio TV, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 5. 2016                                Z: PLO  
 
K bodu 46/ 
SK č.: 214/SKL/2016 zo dňa 15. 3. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/348 
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava     číslo registrácie: TKR/348 
 
Uznesenie č. 16-07/46.249: 
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. 214/SKL/2016 zo dňa 15.3.2016, posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/348 z dôvodu zmeny územného rozsahu registrácie retransmisie - účastníka 
konania: 
 
Slovanet, a.s. 
Záhradnícka 151  
821 08 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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
m e n í  

 
registráciu retransmisie č. TKR/348  nasledovne: 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: za ostatný text sa zapisuje:  „KDS 
Močenok, Hlavná stanica : ul. Sv. Gorazda 2, Močenok“ 
 
2. Časť 2. územný rozsah retransmisie: za ostatný text sa zapisuje: „Močenok“ 
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 
„3. Počet prípojok: 

3.1 IPTV:     6593  
3.2 KDS Zlaté Moravce:    1530 
3.3 KDS 3 veže:          22 
3.4 KDS Cínobaňa:     127 
3.5 KDS Gánovce:         74 
3.6 KDS Kežmarok:    2183 
3.7 KDS Krpeľany:      106 
3.8 KDS Krupina:     1028   
3.9 KDS Nesvady:       485 
3.10 KDS Pohorelá:      174 
3.11 KDS Spišská Stará Ves:     339 
3.12 KDS Turany:      606 
3.13 KDS Turčianske Teplice:    583 
3.14 KDS Malé Dvorníky:     157  
3.15 KDS Ľubica:      436 
3.16 KDS Banská Štiavnica:     901 
3.17 KDS Močenok:     816   

         Spolu :      16 138“  
  
  4. Časť 4. Ponuka programových služieb: za ostatný text sa zapisuje pod bod 4.18 a znie: 
„4.18  KDS Močenok 
Základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT 1, ČT2, 

Eurosport, Sport 1, JOJ Cinema, Universal Channel, WAU, TV 
LUX, Animal Planet, Discovery,  Minimax, Šlágr TV, PRO 7, TV 
Noe, Televízia Močenok“ 

 
Úloha č. 16-07/214: 
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. 214/SKL/2016, zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spol. Slovanet  a.s., Bratislava 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 159/SKL/2016 zo dňa 29. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353 
ÚK: SWAN plus, a.s.      číslo registrácie: TKR/353 



Uznesenie č. 16-07/47.283: 
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. 159/SKL/2016 zo dňa 29. 1. 2016, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353 z dôvodu zmeny počtu prípojok a ponuky 
programových služieb účastníka konania 
 
SWAN, a.s. 
(SWAN plus, a.s. do dňa 31. 1. 2016) 
Borská 6  
Bratislava 841 04  
 
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/353 nasledovne: 
 

1. Časť  3. Počet prípojok znie: 
„3. Počet prípojok:   27 277“ 
 
2. Časť 4. Ponuka programových služieb znie: 
 

„IPTV Doplnkové balíky 
 
Balík Šport 
Arena Sport 1, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Arena Sport 2 HD, Auto motor a sport, Auto motor 
a sport HD, Sport 1, Sport 5, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport 2, Sport 1 HD, Sport 2 HD  
 
Balík Gurmán  
TV Paprika, Food Network  
 
Balík Dokument  
Spektrum Home, National Geographic, Nat Geo WILD, Travel Channel, Viasat History, Viasat 
Explore/Spice, Viasat Nature, History Channel  
 
Balík Mix  
AXN White, AXN Black, Golf Channel, Golf Channel HD, Spektrum Home, Music Box/Šláger TV
  
Balík FilmBox  
DocuBox HD, EroX HD, EroXXX HD, FashionBox HD, FightBox HD, FilmBox, FilmBox Extra HD, 
FilmBox Family, FilmBox Plus, FilmBox Premium, 360 TuneBox HD  
 
Balík HD Plus 
Eurosport HD, Discovery Showcase HD, History Channel HD, National Geographic HD, Spektrum 
HD  
 
 



Balík HBO 
HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO Comedy, HBO Comedy HD  
  
Balík Domáce kino 
HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO Comedy, HBO Comedy HD, Cinemax, Cinemax HD, 
Cinemax 2, Cinemax 2 HD  
 
Balík Cinemax 
Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD 
 
IPTV Základné TV balíky 
 
Balík S 
Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Dvojka HD, TV Markíza, TV Markíza HD, JOJ, JOJ HD, JOJ Plus, 
JOJ Plus HD, WAU, WAU HD, Senzi, Senzi HD, Doma, Doma HD, Dajto, Dajto HD, TA3, Arena 
Sport 2, Arena Sport 2 HD, CETV, TV LUX, TV Noe, EuroNews, MTT, DTV, TV8, TV Nitrička, TV 
Púchov, TV Považie, TV Pezinok, ZSTV - Západoslovenská TV, TV Trenčín, Dúbravská TV, 
KinoSvět, Spartak TV, Spartak TV HD, Zelevizia Z, TV RiK, TV RiK HD, TV Ružinov, Fashion TV, 
CZSK, TV Vega, TV Severka, TV Naša 
 
Balík M 
Auto motor a sport, Auto motor a sport HD, Arena Sport 1, Arena Sport 1 HD, Eurosport, Sport 1, 
Sport 1 HD, Sport 2, Sport 2 HD, VH1 Classic, Fashion TV HD (international ver), Disney Channel, 
JimJam, Discovery Channel, History Channel, World Fashion, FilmBox, FilmBox Plus, CS Film/CS 
Mini, Deluxe Music 
 
Balík L 
Eurosport 2, Nova Sport 1, Nova Sport 1 HD, Pro7, Sat1, VH1, Minimax, DuckTV, Duck TV HD, 
Universal Channel, Animal Planet, Spektrum, FLN, CBS Reality, Viasat Explore/Spice, Viasat 
History, Viasat Nature, AMC, AXN, TV Paprika, Hustler TV – adult, Redlight HD – adult, National 
Geographic, Discovery World, Discovery Science, Golf Channel, Golf Channel HD, AMC HD  
 
Balík XL 
AXN White, AXN Black, Spektrum Home, Eurosport HD, History Channel HD, National Geographic 
HD, Discovery Showcase HD, Spektrum HD, HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO Comedy, 
HBO Comedy HD, Sport 5, DocuBox HD, EroX, EroXXX, FashionBox HD, FightBox HD, FilmBox 
Family, FilmBox EXTRA HD, 360 TuneBox HD, FilmBox Premium, FilmBox Extra, Nat GEO 
WILD, Travel Channel, Food Network, Music Box/ŠlagerTV 
  
Káblová televízia - lokalita Bratislava a Devínska Nová Ves 
 
Televízia S 
Jednotka, Dvojka, JOJ, TV Markíza, JOJ Plus, WAU, Doma, Dajto, TA3, TV Noe, TV Lux, DTV, 
MusicBox, Deluxe Music, Euronews, FilmBox, CS Fllm/CS Mini, Spektrum, TV8, Eurosport, Nova 
Sport, Viasat History, Viasat Explore/Spice 
 
Televízia M 
Viasat Nature, National Geographic, Jim Jam, Duck TV, FilmBox Plus, VH1 Classic, History 
Channel, TV Paprika, Discovery Channel, RedlightHD, Disney Channel, Universal Channel 
 
Balík Šport 
Sport 1, Sport 2, Slovak Sport TV 1, Auto motor a sport, Slovak Sport TV 2 
 
Balík HBO 



HBO, HBO 2, HBO Comedy 
 
Balík Domáce kino 
HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2 
 
Balík Cinemax 
Cinemax, Cinemax 2 
 
Balík FilmBox 
FilmBox, FilmBox Plus, FilmBox HD, FilmBox Extra, FilmBox Family, DocuBox HD, FightBox HD,  
360 TuneBox HD, EroX HD, EroXXX HD, FashionBox HD 
 
 
Dunajská Streda - Analóg - káblová televízia 
 
Jednotka, Dvojka, TV Markíza, JOJ, JOJ Plus, Doma, Dajto, Arena Sport 1, Sport 1, Sport 2, TA3, 
Šláger TV, Eurosport, TV Paprika, Spektrum, Disney Channel, Universal Channel, TV Lux, Auto 
motor a sport, Viasat History, Viasat Explore/Spice, DSTV, Minimax, FiimBox, AMC 
 
 
Dunajská Streda - Digital (DVB-C) - káblová televízia 
 
Jednotka, Dvojka, TV Markíza, JOJ, JOJ Plus, Doma, Dajto, Arena Sport 1, Sport 1, Sport 2, TA3, 
Šláger TV, Eurosport, TV Paprika, Spektrum, Disney Channel, Universal Channel, TV Lux, Auto 
motor a sport, Redlight HD, Duck TV, Deluxe Music, Viasat Nature, CS Film/CS Mini, Nova Sport 1 
HD, FiImBox Plus, National Geographic, Discovery Science, Discovery World, History Channel, 
Senzi, DS TV, Minimax, FiimBox, AMC, Discovery Channel, Viasat History, Viasat Explore/Spice 
 
 
Káblová TV - Trenčín - Síhoť 
 
TV Rodina 
Lux, Dajto, Jednotka, Dvojka, TV Markíza, JOJ, TA3, TV Trenčín, JOJ Plus, Doma  
 
TV Viac Zábavy 
Animal Planét, Nova Sport 1, Eurosport1, Disney Channel, Deluxe Music, Unniversal Channel, 
Discovery, Viasat History, Viasat Explore, Spektrum, Šport 1, WAU 
 
 
Káblová TV - Trenčín - JUH  
 
Základná ponuka 
Lux, Dajto, Jednotka, Dvojka, TV Markíza, JOJ, TA3, TV Trenčín, JOJ Plus, Doma  
 
Rozšírená ponuka 
Animal Planét, Nova Sport 1, Eurosport 1, Disney Channel, Deluxe Music, Universal Channel, 
Discovery, Viasat History, Viasat Explore, Spektrum, Šport 1, Wau 
 
 
Káblová televízia - Dubnica nad Váhom  
 
Základná programová ponuka 
Jednotka, Dvojka, TV Markíza, JOJ, Lux, Doma, Dajto, FLN, TV Považie, TA3, Animal Ptanet  



Rozšírená ponuka 
Universal Channel, Nova Sport 1, Spektrum, Discovery, Disney Channel, JOJ Plus, Viasat 
Explore/Spice, Viasat History, Eurosport, Šport 1, WAU 
 
 
Káblová televízia - Trenčianske Teplice 
 
JOJ Plus, Doma, Sport 1, JOJ, Jednotka, Dajto, TV Markiza, Víasat Nature, TA3, Viasat Explore, 
Viasat History, Eurosport1, Lux, Šláger TV, TV Trenčianske Teplice 
 
Úloha č. 16-07/284: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 159/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 5. 2016                  Z: PLO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 42/SKL/2016 zo dňa 19. 1. 2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencií č. 
TD/150 a TD/164 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.     číslo licencie: TD/150,TD/164 
    Ing. Juraj Chromík 
    Ing. Peter Prokopčák 
    Marin Pavletić 
 
Uznesenie č. 16-07/48.251: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/150 a TD/164 v správnom konaní č. 
42/SKL/2016 zo dňa 19. 1. 2016 vedenom s účastníkmi konania: 
 
Západoslovenská televízia s.r.o. 
Vlčkova 7158/37 
811 04 Bratislava 
 
Ing. Juraj Chromík 
Námestie Hraničiarov 12 
851 03 Bratislava 
 
Ing. Peter Prokopčák 
Záhradnícka 46/A 
821 08 Bratislava 
 
Marin Pavletić 
narodený: 22. 7. 1970 
Hreljin 22 
512 26 Hreljin 
Chorvátska republika 
 



a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e:   
 
Rada na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o., Vlčkova 7158/37, 811 04  
Bratislava podľa ustanovenia § 28 ods. 7  zákona o digitálnom vysielaní 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 50,00 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/150, 
TD/164 spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o., Vlčkova 7158/37, 811 04  Bratislava zo 
spoločníkov – prevodcov Ing. Juraja Chromíka, Námestie Hraničiarov 12, 851 03 Bratislava (prevedie 
25,00 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach) a Ing. Petera Prokopčáka, Záhradnícka 
46/A, 821 08 Bratislava (prevedie 25,00 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach), na 
nadobúdateľa – Marina Pavletića, narodeného: 22. 7. 1970, Hreljin 22, 512 26 Hreljin, Chorvátska 
republika, ktorý prevodom 50,00 % obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa získa 50,00 % 
podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o., 
Vlčkova 7158/37, 811 04  Bratislava. 
 
Úloha č. 16-07/285: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 12. 5. 2016                    Z: PLO 
  
49/ Rôzne 
 
1/ Pravidlá vysielania sponzorských odkazov 
 
 
2/ Správa o monitorovaní vysielania rádia EXPRES a Rádia Slovensko v období  kampane, moratória 
a volieb do NR SR 
 
Uznesenie č. 16-07/49.252: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
 
3/ Návrh záverečného účtu ta rok 2015 
 
Uznesenie č. 16-07/49.253: 
Rada schvaľuje predložený Návrh záverečného účtu Rady za rok 2015. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2016 
 
Uznesenie č. 16-07/49.255: 
Rada schvaľuje predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

 
 
5/ Rozhodnutie o odvolaní Ing. Martina Jurča proti rozhodnutiu Rady o nesprístupnení informácií 
 
Uznesenie č. 16-07/49.256: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 19 ods. 2 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) rozhodla, 
že rozhodnutie zo dňa 3. 3. 2016, ktoré predpokladá § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií, vydané 
vo veci žiadosti Ing. Martina Jurča, Ulica Mateja Šuňavca 426/30, 032 42 Pribylina (ďalej len 
„žiadateľ“), evidovanej pod č. 232/I/2016 ruší a požadované informácie sprístupňuje. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

 
 
 
V Bratislave dňa 12. 4. 2016 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
    Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 


	Zápisnica č. 07/2016
	zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  dňa 12. 4. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
	Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.
	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.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.
	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.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	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.
	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.
	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.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti v časti udelenia výnimky z povinnosti podľa § 28b ods. 1  a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Úloha č. 16-07/237:
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Úloha č. 16-07/243:
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení výnimky vo vzťahu k povinnosti podľa § 28b ods. 4 a doručí ho účastníkovi konania.
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