
Zápisnica č. 13/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 1. 7. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č.: 379/SL/2016 zo dňa 20.4. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17  ods. 1  písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 346/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 19., 24.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 363/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 30. 4. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 401/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 403/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 13.5.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/SO/2016, 399/SO/2016, 400/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.5.2016, 13.5. a 16.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 441/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 425/SO/2016      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26.5.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 405/SO/2016      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 24. 5. 2016 a upút. na Reflex zo dňa 23. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 423/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Jupí zo dňa 26. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 291/SO/2016      
(na vysielanie programu Nebezpečný cieľ zo dňa 11. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 443/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 30.5.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 442/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Hornet Autosklo zo dňa 30.5.2016)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.      číslo licencie: R/112 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 377/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Telekom, Sagan v Prahe zo dňa 8.5.2016) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 366/SO/2016     
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 1.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 340/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 4. a 20. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 387/SO/2016      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 12. 5. 2016) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 424/SO/2016      
(na vysielanie programu Hokej MS 2016 zo dňa 16. 5. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 317/SO/2016      
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 18. 4. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 



21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 393/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 11.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 436/SO/2016, 437/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi, Noviny a Televízne noviny zo dňa 17.5.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,      číslo licencie: T/39, TD/15 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 331/SO/2016 a 332/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 5.4. a 6.4.2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 333/SO/2016, 334/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ v dňoch 7.4. a 8.4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 335/SO/2016, 336/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ v dňoch 9.4. a 10.4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 406/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 12.4. 2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 407/SO/2016, 408/SO/2016 a 409/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ z dní 13. 4., 14. 4. a 15. 4. 2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 410/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 16. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 411/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 17. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 412/SO/2016, 413/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 18. a 19. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 414/SO/2016 a č. 415/SO/2016    
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 20. 4. 2016 a 21. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 



32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 416/SO/2016 a č. 417/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 22.4. a 23.4.2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
  
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 418/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 24. 4. a 25. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 420/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 26. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 438/SO/2016      
(na vysielanie programu Tarzan, opičí muž zo dňa 29.5.2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 373/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 6. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 369/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 381/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 9. 5. a 10.5. 2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 392/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 14. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 380/SO/2016      
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 10. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 368/SO/2016      
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 1. 5. 2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 384/SO/2016     
(na vysielanie televízie programu V siedmom nebi zo dňa 13. 4. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 



43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 374/SO/2016      
(na vysielanie programu Bean: Najväčšia filmová katastrofa zo dňa 25. 3. a 27. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 375/SO/2016      
(na vysielanie programu Návštevníci zo dňa 17. 4. a 18. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 376/SO/2016      
(na vysielanie programu Návštevníci 2 zo dňa 24. 4. a 25. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
46/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 426/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 26. 5. 2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
47/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 460/SO/2016      
(na vysielanie  Discovery z dní 25., 26., 27., 28.  5. 2016)  
Držiteľ registrácie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/254 
 
48/ SK č.: 93/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1240/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Večera s Havranom/10.11.2015/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
49/ SK č.: 87/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1213/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reflex/Striedavá starostlivosť/ 21.10.2015/ 
TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
50/ SK č.: 86/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1250/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/upútavka/deň/programová služba: Policajná akadémia: Moskovská 
misia/Bad Boys/25.10.2015, 27.10.2015/TV MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47 
 
51/ SK č.: 173/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1316/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/komunikát/deň/programová služba: reklamný blok v čase od 
21:00:00 hod. do 21:59:59 hod./ Štartovací balík televízie JOJ /19.12.2015/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 



NEVEREJNÉ 
 
52/ SK č.: 367/SKL/2016 zo dňa 3. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: T.W.Rádio, s.r.o.,  Bratislava 
 
53/ SK č.: 421/SKL/2016 zo dňa 25. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TES Media,  s.r.o., Žilina 
 
54/ SK č.: 422/SKL/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Bratislava 
 
55/ SK č.: 506/SKL/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: Elements Channel, s. r. o., Bratislava 
 
56/ SK č.: 396/SKL/2016 zo dňa 18. 5. 2016 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Správa majetku obce Bijacovce s.r.o. 
 
57/ SK č.: 484/SKL/2016 zo dňa 15. 6. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: EUROPA 2, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/105 
 
58/ SK č.: 1326/SKL/2015 zo dňa 18. 12. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o., Lietavská Lúčka     číslo licencie: TD/119 
 
59/ SK č.: 427/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
60/ SK č.: 428/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
61/ SK č.: 429/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
62/ SK č.: 485/SKL/2016 zo dňa 15. 6. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV – SKV s.r.o., Snina     číslo registrácie: TKR/243 
 
63/ SK č.: 490/SKL/2016 zo dňa 2. 6. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o., Štúrovo     číslo registrácie: TKR/331 
 
64/ SK č.: 155/SKL/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza     číslo registrácie: TKR/345 
 
 



65/ SK č.: 96/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.     číslo registrácie: TKR/255 
 
66/ SK č.: 510/SKL/2016 zo dňa 24. 6. 2016 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov   číslo registrácie: TKR/130 
 
67/ SK č.: 481/SKL/2016 zo dňa 10.6. 2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/126 
ÚK: RÁDIO KISS  s.r.o.     číslo licencie: R/126 
        Bc. Jaroslav Roško 
        DENTRA, s.r.o. 
 
68/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.vegatv.sk/www.respublica.sk 
Poskytovateľ: Slov Media Group s. r. o.  
Stanovisko č. 466/AMS/2016 
 
69/ Rôzne 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 504 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-13/1. 448: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č.: 379/SL/2016 zo dňa 20.4. 2016 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17  ods. 1  písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
  
Uznesenie č. 16-13/2.449: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie  
č. TKR/254 spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti  



s možným poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, ČT :D/ČT art, Prima 
family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova, Nova Cinema bez súhlasu pôvodného 
vysielateľa. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/505: 
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: 15. 7. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/506: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 11. 7. 2016                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 346/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 19., 24.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-13/3.450: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  
a) dňa 19. 4. 2016 v čase o cca. 19:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Krimi, ktorý obsahoval príspevok s názvom Boj o život po zrážke s kamiónom, v ktorom 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, 
a 
b) dňa 24. 4. 2016 v čase o cca. 19:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Krimi, ktorý obsahoval príspevok s názvom Starší vodič zomrel v nemocnici, v ktorom mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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



Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/507: 
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: 15. 7. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/508: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 363/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 30. 4. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 16-13/4.451: 
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. 363/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-13/509: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 401/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/5.452: 
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. 401/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za  

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/510: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 403/SO/2016      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 13.5.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-13/6.453: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 13. 5. 
2016 v čase o cca 12:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3 program Žurnál TA3, 
obsahujúci príspevok s názvom Falošný e-shop?, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-13/511: 
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: 15. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/512: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania  
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
 



Uznesenie č. 16-13/6.454: 
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. 403/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/513: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016               Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/SO/2016, 399/SO/2016, 400/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.5.2016, 13.5. a 16.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/7.455: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 7. 5. 2016 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Problémové prístroje, v ktorom 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 16-13/514: 
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: 15. 7. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/515: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-13/7.456: 
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. 399/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/516: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7 .2016                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-13/7.457: 
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. 400/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 



Úloha č. 16-13/517: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 441/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/8.458: 
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. 441/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/518: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 425/SO/2016      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26. 5. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-13/9.459: 
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 26. 5. 2016 v čase o cca. 12:00 hod. odvysielal v rámci 
rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko program Rádiožurnál, ktorý obsahoval príspevok 
o kauze spreneverených peňazí Matice Slovenskej, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  zdržal sa 
Abrahám neprítomný 



Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/518: 
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: 15. 7. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/519: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-13/9.459-1: 
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. 425/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-13/520: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti  
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 405/SO/2016      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 24. 5. 2016 a upút. na Reflex zo dňa 23. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/10.460: 
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. 405/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/521: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 423/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Jupí zo dňa 26. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/11.461: 
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. 423/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/522: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
 
 
 



K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 291/SO/2016      
(na vysielanie programu Nebezpečný cieľ zo dňa 11. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-13/12.462: 
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. 291/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/523: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 443/SO/2016     
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 30. 5. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-13/13.463: 
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. 443/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka 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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/524: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 442/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Hornet Autosklo zo dňa 30.5.2016)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.      číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 16-13/14.464: 
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. 442/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES vysielateľa D. EXPRES, k.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/525: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 377/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Telekom, Sagan v Prahe zo dňa 8.5.2016) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-13/15.465: 
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. 377/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 neprítomný 
Alakša  za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/526: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 366/SO/2016     
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 1.5.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/17.466: 
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. 366/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/527: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 340/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 4. a 20. 4. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-13/17.467: 
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 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 

1.) dňa 20. 4. 2016 v čase o cca 19:00 hod. v rámci programovej služby Jednotka odvysielal 
program Správy RTVS a v rámci neho príspevok s názvom Ďalšia zmena vo vedení Úradu pre 
dohľad, 

2.) dňa 24. 4. 2016 v čase o cca 19:00 hod. v rámci programovej služby Jednotka odvysielal 
program Správy RTVS a v rámci neho príspevok s názvom Za kauzu predraženého 
piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť, 

čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského 
programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-13/528: 
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: 15. 7. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/529: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 387/SO/2016      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 12. 5. 2016) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
      
Uznesenie č. 16-13/18.468: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 387/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej 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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 



Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/530: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 424/SO/2016      
(na vysielanie programu Hokej MS 2016 zo dňa 16. 5. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-13/19.469: 
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. 424/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka 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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/531: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 317/SO/2016      
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 18. 4. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-13/20.470: 
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. 317/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/532: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 393/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 11.4.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-13/21.471: 
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. 393/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/533: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 436/SO/2016, 437/SO/2016      
(na vysielanie programu Krimi, Noviny a Televízne noviny zo dňa 17.5.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,      číslo licencie: T/39, TD/15 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
 



Uznesenie č. 16-13/22.472: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 436/SO/2016 
a 437/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 
sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/534: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 331/SO/2016 a 332/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 5.4. a 6.4.2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 333/SO/2016, 334/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ v dňoch 7.4. a 8.4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 335/SO/2016, 336/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ v dňoch 9.4. a 10.4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 406/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 12.4. 2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 



K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 407/SO/2016, 408/SO/2016 a 409/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ z dní 13. 4., 14. 4. a 15. 4. 2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 410/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 16. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 411/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 17. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 412/SO/2016, 413/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 18. a 19. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 414/SO/2016 a č. 415/SO/2016    
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 20. 4. 2016 a 21. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 416/SO/2016 a č. 417/SO/2016      
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 22.4. a 23.4.2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 418/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 24. 4. a 25. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie je v bode č. 34. 



K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 420/SO/2016     
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 26. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-13/34.473: 
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. 333/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, 

- preverila sťažnosti evidované pod č. 331/SO/2016, 332/SO/2016, 334/SO/2016, 335/SO/2016, 
336/SO/2016, 406/SO/2016, 407/SO/2016, 408/SO/2016, 412/SO/2016, 413/SO/2016, 
416/SO/2016, 417/SO/2016, 418/SO/2016, 419/SO/2016 a 420/SO/2016 smerujúce voči 
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosti v časti 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené, 

- preverila sťažnosť evidovanú pod č. 411/SO/2016 smerujúcu voči vysielaniu televíznej 
programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia 
povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/535: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 11. 7. 2016                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-13/34.474: 
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 15. 4. 2016 v čase o cca 20:26:53 hod. a 20:33:22 hod. pred a po programe Šport 

komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tipsport, ktorý mohol naplniť 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 16. 4. 2016 v čase o cca 20:26:24 hod. a 20:33:27 hod. pred a po programe Šport 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tipsport, ktorý mohol naplniť 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 



- dňa 17. 4. 2016 v čase o cca 20:25:15 hod. a 20:32:07 hod. pred a po programe Šport 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tipsport, ktorý mohol naplniť 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 20. 4. 2016 v čase o cca 20:25:41 hod. a 20:32:20 hod. pred a po programe Šport 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tipsport, ktorý mohol naplniť 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 21. 4. 2016 v čase o cca 20:25:22 hod. a 20:32:11 hod. pred a po programe Šport 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tipsport, ktorý mohol 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. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 5. 4. 2016 o cca 

19:29:57 hod. v trvaní cca 48 minút a 26 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 6. 4. 2016 o cca 
19:29:50 hod. v trvaní cca 48 minút a 25 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 8. 4. 2016 o cca 
19:29:49 hod. v trvaní cca 49 minút a 52 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 9. 4. 2016 o cca 
19:29:58 hod. v trvaní cca 49 minút a 31 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 10. 4. 2016 o cca 
19:30:04 hod. v trvaní cca 49 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 12. 4. 2016 o cca 
19:30:24 hod. v trvaní cca 48 minút a 55 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 13. 4. 2016 o cca 
19:30:20 hod. v trvaní cca 48 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 14. 4. 2016 o cca 
19:30:19 hod. v trvaní cca 49 minút a 13 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 15. 4. 2016 o cca 
19:30:21 hod. v trvaní cca 49 minút a 49 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 4. 2016 o cca 
19:30:12 hod. v trvaní cca 49 minút a 39 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 18. 4. 2016 o cca 
19:30:11 hod. v trvaní cca 47 minút a 21 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 4. 2016 o cca 
19:30:12 hod. v trvaní cca 49 minút a 42 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 20. 4. 2016 o cca 
19:29:49 hod. v trvaní cca 47 minút a 54 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 4. 2016 o cca 
19:29:53 hod. v trvaní cca 48 minút a 11 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 



- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 4. 2016 o cca 
19:29:49 hod. v trvaní cca 47 minút a 49 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 4. 2016 o cca 
19:29:54 hod. v trvaní cca 48 minút a 34 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 24. 4. 2016 o cca 
19:29:57 hod. v trvaní cca 48 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 25. 4. 2016 o cca 
19:29:50 hod. v trvaní cca 48 minút a 48 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát, 

- program Noviny odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 26. 4. 2016 o cca 
19:30:00 hod. v trvaní cca 50 minút a 37 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy dvakrát; 

3. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
dňa 15. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., dňa 16. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. 
do 20:59:59 hod., dňa 17. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., dňa 20. 4. 2016 
v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. a dňa 21. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 
hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom 
ako 12 minút; 

4. § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ 
- dňa 5. 4. 2016 o cca 20:26:14 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 6. 4. 2016 o cca 20:25:22 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 7. 4. 2016 o cca 20:25:08 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 8. 4. 2016 o cca 20:26:41 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 9. 4. 2016 o cca 20:26:37 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu 

produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 12. 4. 2016 o cca 20:26:28 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 13. 4. 2016 o cca 20:26:13 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 14. 4. 2016 o cca 20:26:24 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 15. 4. 2016 o cca 20:27:03 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 16. 4. 2016 o cca 20:26:34 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 18. 4. 2016 o cca 20:24:47 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 19. 4. 2016 o cca 20:27:04 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 20. 4. 2016 o cca 20:25:51 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 21. 4. 2016 o cca 20:25:32 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 22. 4. 2016 o cca 20:25:57 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- dňa 23. 4. 2016 o cca 20:26:36 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 

k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 



- dňa 25. 4. 2016 o cca 20:26:07 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

- dňa 26. 4. 2016 o cca 20:27:19 hod. odvysielal program Šport, v ktorom došlo 
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

pričom v týchto programov mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť 
o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku programu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/536: 
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: 15. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/537: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 11. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 438/SO/2016      
(na vysielanie programu Tarzan, opičí muž zo dňa 29.5.2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-13/35.475: 
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. 438/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.  
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 16-13/538: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 373/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 6. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-13/36.477: 
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. 373/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/499: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 369/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie je v bode č. 39. 
 
K bodu 38/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 381/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 9. 5. a 10.5. 2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie je v bode č. 39. 
 
K bodu 39/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 392/SO/2016      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 14. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 



Uznesenie č. 16-13/39.478: 
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. 381/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. zo dňa 10. 5. 2016 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/539: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-13/39.479: 
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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že  

a) dňa 1. 5. 2016 v čase o cca 10:00 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO 
odvysielal komunikát Akčná výhra,  

b) dňa 9. 5. 2016 v čase o cca 10:01 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO 
odvysielal komunikát Akčná výhra,  

c) dňa 14. 5. 2016 v čase o cca 10:00 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO 
odvysielal komunikát Akčná výhra,  

čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 16-13/540: 
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: 15. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/541: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania  
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 380/SO/2016      
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 10. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-13/40.480: 
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. 380/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/542: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 368/SO/2016      
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 1. 5. 2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-13/41.481: 
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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 1. 5. 2016 v čase o cca 09:10:05 hod. v rámci televíznej programovej služby 



TV DOMA odvysielal komunikát Super výhra, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, 
aby vysielaný telenákup bol čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/543: 
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: 15. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/544: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania  
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 384/SO/2016     
(na vysielanie televízie programu V siedmom nebi zo dňa 13. 4. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-13/42.482: 
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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
13. 4. 2016 v čase o cca 20:39:40 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program 
V siedmom nebi, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti v programe zobrazených účinkujúcich Sašky a Simonky Hrotákových. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



Úloha č. 16-13/545: 
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: 15. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/546: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania  
T: 11. 7. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 374/SO/2016      
(na vysielanie programu Bean: Najväčšia filmová katastrofa zo dňa 25. 3. a 27. 3. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie je v bode č. 45. 
 
K bodu 44/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 375/SO/2016      
(na vysielanie programu Návštevníci zo dňa 17. 4. a 18. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
Uznesenie je v bode č. 45. 
 
K bodu 45/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 376/SO/2016      
(na vysielanie programu Návštevníci 2 zo dňa 24. 4. a 25. 4. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 16-13/45.483: 
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. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že 

1. dňa 25. 3. 2016 v čase o cca 11:14 hod. a dňa 27. 3. 2016 v čase o cca 9:20 hod. v rámci 
programovej služby TV MARKÍZA odvysielal program Bean: Najväčšia filmová katastrofa, 

2. dňa 17. 4. 2016 v čase o cca 8:08 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA a dňa 
18. 4. 2016 v čase o cca 16:16 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal program 
Návštevníci, 

3. dňa 24. 4. 2016 v čase o cca 8:14 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA a dňa 
25. 4. 2016 v čase o cca 15:58 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal program 
Návštevníci 2, 

pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok 
dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 



Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/547: 
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: 15. 7. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/548: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 11. 7. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 426/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 26. 5. 2016)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-13/46.484: 
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. 426/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/549: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 460/SO/2016      
(na vysielanie  Discovery z dní 25., 26., 27., 28. 5. 2016)  
Držiteľ registrácie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/254 
 
 



Uznesenie č. 16-13/407.485: 
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. 460/SO/2016 smerujúcu 
voči držiteľovi registrácie retransmisie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/550: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 93/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1240/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Večera s Havranom/10.11.2015/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-13/48.486: 
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. 93/SKO/2016 vedené 
proti spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

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



Úloha č. 16-13/551: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15. 7. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/552: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 11. 7. 2016                                      Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 87/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1213/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reflex/Striedavá starostlivosť/ 21.10.2015/ 
TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/49.487: 
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. 87/SKO/2016 vedené 
proti 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, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/553: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15. 7. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/554: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 11. 7. 2016                                      Z: PgO 
 
 
 
 
 



K bodu 50/ 
SK č.: 86/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1250/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/upútavka/deň/programová služba: Policajná akadémia: Moskovská 
misia/Bad Boys/25.10.2015, 27.10.2015/TV MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 16-13/50.488: 
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. 86/SKO/2016 vedené 
voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/555: 
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: 15. 7. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-13/556: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 7. 2016                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-13/50.489: 
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.  
86/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 



že dňa 27. 10. 2015 v čase o cca 20:43:25 hod., 21:07:19 hod. a 21:37:39 hod. v rámci televíznej 
programovej služby DAJTO odvysielal upútavky na program Bad Boys, ktoré naplnili definíciu 
vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., pri ktorých nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/557: 
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: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 173/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1316/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/komunikát/deň/programová služba: reklamný blok v čase od 
21:00:00 hod. do 21:59:59 hod./ Štartovací balík televízie JOJ /19.12.2015/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 



Uznesenie č. 16-13/51.490: 
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. 
173/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

 
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 19. 12. 2015 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod. 
odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:24:21 hod. do cca 21:30:15 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:53:38 hod. do cca 21:59:42 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– komunikát propagujúci súťaž Štartovací balík televízie JOJ v čase od cca 21:59:48 hod. do cca 

22:00:17 hod., ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a ktorý do 21:59:59 hod. trval cca 11 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 9 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 9 sekúnd, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 



Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/558: 
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: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 367/SKL/2016 zo dňa 3. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o.,  Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-13/52.491: 
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. 367/SKL/2016 začatom dňa  
3. 5. 2016, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania: 
 
T.W. Rádio, s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 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  
 

spoločnosti T.W. Rádio, s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava 
 

l i c e n c i u  č .  R D / 2 1  
 

na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

 „1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DAB 

      2.   Názov programovej služby: Rádio 7 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský a český 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 1912/2016 zo dňa 3. 5. 2016, podania  
č. 2207/2016 zo dňa 20. 5. 2016 a doplnená podaniami č. 2441/2016 zo dňa 3. 6. 2016  
a č. 2526/2016 zo dňa 9. 6. 2016):  



a) Spravodajstvo – 4,37 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0  % 
2. ostatná publicistika – 16,07 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 1,34 % 
2. náboženské programy – 7,49 % 
3. literárno-dramatické programy – 2,48 % 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy – 3,72 % 
d) Ostatný program – 64,53 % 

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

záujme: 31,75 % 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 

II. 
 
1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., zo 
dňa 18. 5. 2016, oddiel: Sro, vložka číslo: el-113720/2016/B.  

 
2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 18. 5. 2016, oddiel: Sro, vložka číslo: el-
113720/2016/B. 

  
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: - 

 
Doložka iného verejného prenosu: - 

 
Úloha č. 16-13/559: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 367/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi  konania, spol. T.W. Rádio, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 421/SKL/2016 zo dňa 25. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TES Media,  s.r.o., Žilina 
 
 
Uznesenie č. 16-13/53.492: 
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. 421/SKL/2016  zo dňa 25.5.2016, 
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“): 
 
 



TES Media, s.r.o.  
Kragujevská 3754/4 
010 01 Žilina 
 
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 TES Media, s.r.o., Žilina 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 2  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T   

      2.   Názov programovej služby: MEDIA TV  
      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. 2310/P/2016: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 96% 
Programy - min. 4% (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 100%   
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 (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: min. 25 %    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. – 0 % (doplnkové vysielanie zamerané 
na vysielanie 100% spravodajstva) 

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 § 
25 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. 0% (doplnkové vysielanie zamerané na vysielanie 100% 
spravodajstva)  

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.): 
vzťahuje sa 

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 19011/L, 
oddiel: Sro, zo dňa 9.5.2016, č. dožiadania: el-32022/2016/L 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 19011/L, oddiel: Sro, zo dňa 
9.5.2016, č. dožiadania: el-32022/2016/L 

 
III. 

 
Údaje o doložke: 
Doložka iného verejného prenosu: 
1.  a) spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

(DVB-S) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

2.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 
 (DVB-C) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
3.  a) spôsob verejného prenosu: prenos v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu  
 (DVB-H a jeho varianty) 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: -  
 
4.   a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (vrátane MMDS) v príslušnom štandarde 

digitálneho príjmu 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
5.   a) spôsob verejného prenosu: MMDS  v príslušnom štandarde analógového príjmu 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

6.   a)  spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

Úloha č. 16-13/560: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 421/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti TES Media, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 54/ 
SK č.: 422/SKL/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Bratislava 
 



Uznesenie č. 16-13/54.493: 
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. 422/SKL/2016 zo dňa 26.5.2016, 
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“): 
 
MANIN PB, s.r.o.    
Klincová 35 
821 08 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 :  
 

1. Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

 u d e ľ u j e  
 
spoločnosti MANIN PB, s.r.o., Bratislava      

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 3  

 
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: iTV  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 18 hodín denne  
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 2316/2016/P zo dňa 26.5.2016: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 40% 
Programy - min. 60% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 51,15%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 48,85%  
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: 55%  



7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 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 Bratislava I 
k dátumu 25.05.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 108091/B, zoznam výpisov: číslo dožiadania: 
el-118072/2016/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 25.05.2016, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 108091/B, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-118072/2016/B 

 
III. 

Doložka iného verejného prenosu: DVB-S 
 
 
 

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

mení  
 

licenciu č. T/165 na televízne vysielanie nasledovne: 
 
 Článok  III., časť 1-2 sa mení a znie: 
„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

podľa podania účastníka konania č. 2316/2016/P zo dňa 26.5.2016: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 40% 
Programy - min. 60% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 51,15%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 48,85%  
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% 

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

záujme: 55%“ 
 
Úloha č. 16-13/561: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 422/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MANIN PB, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 55/ 
SK č.: 506/SKL/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: Elements Channel, s. r. o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-13/55.494: 
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. 506/SKL/2016 zo dňa 21.6.2016, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania:  
 
Elements Channel, s. r. o. 
Lazaretská 31 
811 09 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  
spoločnosti  Elements Channel, s. r. o. 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 4  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: Elements Channel 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne, 7 dní v kalendárnom týždni 
      5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 2677/2016 zo dňa 21.6.2016 a 2694/2016 zo dňa 
22.6.2016): 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
Programy –min. 0 % ( z toho preberaný program-0%) 



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

politická publicistika – 0 % 
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 % (monotypové doplnkové vysielanie zamerané na reklamu a teleshopping)  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.: 0% (nevzťahuje sa - nezapočítava sa vysielací čas 
venovaný doplnkovému vysielaniu zameranému na reklamu a teleshopping) 
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 § 25 zákona č. 
308/2000 Z. z.: 0 % (nevzťahuje sa - nezapočítava sa vysielací čas venovaný doplnkovému vysielaniu 
zameranému na reklamu a teleshopping) 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 
obyvateľov (§ 31 ods. 3 písm. a) 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.): vzťahuje sa 
 

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: 108362/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 21.6.2016, číslo dožiadania: el-139412/2016/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 108362/B, oddiel: Sro, zo dňa 
21.6.2016, číslo dožiadania: el-139412/2016/B 
 

III. 
Údaje o doložke: 
 Doložka iného verejného prenosu: 
1.  a) spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

(DVB-S) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
2.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-

C) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
3.  a) spôsob verejného prenosu: prenos v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-

H a jeho varianty) 



b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
4.  a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (vrátane MMDS)  v príslušnom štandarde 

digitálneho príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

5.  a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (vrátane MMDS) v príslušnom štandarde 
analógového príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

6.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka:- 

   
Úloha č. 16-13/562: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 506/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti Elements Channel, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 56/ 
SK č.: 396/SKL/2016 zo dňa 18. 5. 2016 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Správa majetku obce Bijacovce s.r.o. 
 
Uznesenie č. 16-13/56.495: 
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 citovaného zákona 
v správnom konaní č. 396/SKL/2016  zo dňa 18.05.2016, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie,  
doručenú účastníkom konania: 
 
Správa majetku obce Bijacovce s.r.o. 
Bijacovce 7 
053 06 Bijacovce 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z., vydáva 
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/360 
 

 
za nasledovných podmienok : 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

  Retransmisia je poskytovaná prostredníctvom: KDS 
  Hlavná stanica: Bijacovce č. 7 

 
2. Územný rozsah retransmisie: Obec Bijacovce 
   
3. Počet  prípojok: 200 
 
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby: 



základný súbor: Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV MARKÍZA, 
TV DOMA, DAJTO, TA3, TV LUX, TV Noe, Šlágr, 
SENZI. 

 
Úloha č. 16-13/563: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v SK č. 396/SKL/2016, zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti  Správa majetku obce Bijacovce s.r.o., a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 484/SKL/2016 zo dňa 15. 6. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: EUROPA 2, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 16-13/57.496: 
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. 484/SKL/2016 zo dňa 15.6.2016, posúdila doručené  oznámenie  o zmene 
licencie č. R/105 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods.1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
EUROPA 2, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní, zmeny právnych skutočností, a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 
rozhodnutie:  
 

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

 mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 v Čl. II. a III. takto: 
 
1. Čl.  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 I zo 
dňa 14.6.2016, oddiel: Sa, vložka číslo: 1094/B, zoznam výpisov: el.-  133175/2016/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.6.2016, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 1094/B, zoznam výpisov: el.-  133175/2016/B“ 

 
2. Čl. III. Podiely programových typov sa menia nasledovne: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 15.6.2016 (č.p.d. 2618/P) a dňa 20.6.2016 (č.p.d. 2658/P): 

   1.1 Spravodajstvo: 1,96% 
1.2 Publicistika:  

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

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 



1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 98,04 % 

 Ostatný program – 0 % 
 
2. Podiel vysielacieho času (bežný týždeň) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
1,4 %“ 

 
Úloha č. 16-13/564: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 484/SKL/2016 a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti EUROPA 2, a.s. 
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 58/ 
SK č.: 1326/SKL/2015 zo dňa 18. 12. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o., Lietavská Lúčka     číslo licencie: TD/119 
 
Uznesenie č. 16-13/58.497: 
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. 1326/SKL/2015 začatom 
dňa 18.12.2015, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
Lotos Plus, s.r.o. 
Žilinská cesta 492/92 
013 11 Lietavská Lúčka 
 
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 § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

zastavuje 
správne konanie č. 1326/SKL/2015, pretože ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom 
konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Úloha č. 16-13/565: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 11. 7. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 59/ 
SK č.: 427/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-13/59.498: 
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. 427/SKL/2016 zo dňa 24.5.2016 posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. TD/7 účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

licenciu č. TD/7 nasledovne: 
 
Čl. III. sa mení a znie: 
 
„Doložka doplnkových obsahových služieb: 
 

1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: TV DOMAtext 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.1.     názov doplnkovej obsahovej služby: TV DOMAepg  
2.2.     špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
3.1.    názov doplnkovej obsahovej služby: TV DOMAplus 
3.2.    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
 
4.1.    názov doplnkovej obsahovej služby:  DOMA HBBTV 
4.2.    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/566: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 60/ 
SK č.: 428/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 



ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 16-13/60.499: 
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. 428/SKL/2016 zo dňa 24.5.2016 posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. TD/17 účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

licenciu č. TD/17 nasledovne: 
 
Čl. III. sa mení a znie: 
 
„Doložka doplnkových obsahových služieb: 
 

1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: TV MARKÍZAtext 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.1 názov doplnkovej obsahovej služby: TV MARKÍZAepg 
2.2 špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
3.1.    názov doplnkovej obsahovej služby: TV MARKÍZAplus 
3.2.    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
 
4.1.    názov doplnkovej obsahovej služby: TV MARKÍZA HBBTV 
4.2.    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
1.1. spôsoby verejného prenosu: DVB-S, DVB-C, MMDS, MVDS, IPTV (vrátane doplnkových 
obsahových služieb) 
 
Zahraničná doložka 
 
1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: neobmedzene 
2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: český jazyk, anglický jazyk 
3. identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: v súlade 
s doložkou doplnkových obsahových služieb“ 
 
Úloha č. 16-13/567: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 



T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 61/ 
SK č.: 429/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-13/61.500: 
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. 429/SKL/2016 zo dňa 24.5.2016 posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. TD/47 účastníka konania: 
 
 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

licenciu č. TD/47 nasledovne: 
Čl. III. sa mení a znie: 
 
„Doložka doplnkových obsahových služieb: 
 

1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: TV DAJTO text 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.1.     názov doplnkovej obsahovej služby: TV DAJTO epg  
2.2.     špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
3.1.    názov doplnkovej obsahovej služby: TV DAJTO plus 
3.2.    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
 
4.1.    názov doplnkovej obsahovej služby: DAJTO HBBTV 
4.2.    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
1.1.spôsoby verejného prenosu: DVB-S, DVB-C, MMDS, MVDS, IPTV (vrátane doplnkových 
obsahových služieb“ 
 
Úloha č. 16-13/568: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 



K bodu 62/ 
SK č.: 485/SKL/2016 zo dňa 15. 6. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV – SKV s.r.o., Snina     číslo registrácie: TKR/243 
 
Uznesenie č. 16-13/62.501: 
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. 485/SKL/2016 zo dňa 15.6.2016, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/243 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky 
účastníka konania  

 
TV – SKV s.r.o. 
Strojárska 1832/93 
069 01 Snina 
 
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/243 zo dňa 21.06.2005 takto: 
 
Bod 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základná programová ponuka (Základný balík): 

televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Super RTL, TV 
ZEMPLÍN, SKV 1, TV LUX 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN 
RADIO, Rádio Jemné 

 
Rozšírená programová ponuka (Rozšírený balík):  
televízne programové služby: Fine Living Network, Eurosport, ČT1, ČT2, ČT24, FILM+, Universal 
Channel, Filmbox, Discovery Channel, TLC, Animal planet, Disney Channel, Disney Junior, Nova  
Sport, Spektrum, AXN, AMC, TV Óčko, TV5, Kabel 1, ARD, VOX, Sport 1, JOJ PLUS, TV Noe , 
TV DOMA, Musiq 1, The Fishing and Hunting channel, Minimax, TV Paprika, Sport 2, DAJTO, JOJ 
Cinema, Arena Sport 1, NGC, VH1 Clasic, Auto motor und sport Channel 
 
Prémiový balík (kódovaný): HBO/HBO HD, HBO2, HBO Comedy“ 
 
Úloha č. 16-13/569: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 485/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 63/ 
SK č.: 490/SKL/2016 zo dňa 2. 6. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o., Štúrovo     číslo registrácie: TKR/331 
 



Uznesenie č. 16-13/63.502: 
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. 490/SKL/2016 zo dňa 2. 6. 2016, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/331 z dôvodu zmeny počtu prípojok, ponuky 
programových služieb a územného rozsahu účastníka konania 
 
PEREMEDIA, s. r. o. 
Petofiho 9/835 
943 01 Štúrovo 
 
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/331 nasledovne: 
 

 
1.  Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa mení a znie:  
„2. Územný rozsah retransmisie: neposkytuje v žiadnej lokalite“ 
 
2. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok: 0“ 
 
3. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: neposkytuje žiadne programové služby“ 

 
Úloha č. 16-13/570: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 490/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 64/ 
SK č.: 155/SKL/2016 zo dňa 23. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza     číslo registrácie: TKR/345 
 
Uznesenie č. 16-13/64.503: 
Rada pre vysielanie a  retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 155/SKL/2016 zo dňa 23.2.2016, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie, 
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Kinet Inštal s.r.o. 
Novackého 37   
971 01 Prievidza 
 



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

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/345 nasledovne: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: retransmisia je vykonávaná  

prostredníctvom KDS: 
 1. Hlavná stanica: Novackého 37, Prievidza 
 2. Hlavná stanica: výmenníková stanica ul. Pribinová, Nováky 
 3. Hlavná stanica: Mostná 31/5, Handlová 
 4. Hlavná stanica: Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno 
 5. Hlavná stanica: Mlynská 636/45, Jalovec (s pokrytím Jalovec, Chrenovec – Brusno, Ráztočno) 
  

 2. Územný rozsah retransmisie: Prievidza, Prievidza časť Hradec, Prievidza časť Malá Lehôtka, 
Dolné Vestenice a Malá Čausa, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Kľačno, Nováky, 
Handlová, Nitrianske Pravno, Jalovec, Chrenovec – Brusno, Ráztočno, 

 
3. Počet  prípojok:  

Prievidza:   4180 
  Nováky:   1011 
 Handlová:     160 
 Nitrianske Pravno:    470 
 Chrenovec – Brusno:     90 
 Ráztočno:       80 
 Jalovec:       57 

      Spolu:   6048             
 
4.  Ponuka programových služieb:  rovnaká pre celý územný rozsah 
     Ponuka „LITE“:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, WAU, JOJ,  JOJ 

PLUS, TA3, TV Noe, TV LUX,  TV8, RTV Prievidza, France 24 
 
Ponuka „ZÁKLAD“: Eurosport, Discovery Channel, Animal planet, TLC, AXN, Disney   

Channel, Arena 1, Spektrum, Sport 1 
 
BALÍK FUNNY:  Sport 2, Auto moto sport HD, Film Plus, TV Paprika, Nickelodeon 
 

 
       rozhlasové programové služby:    Rádio Slovensko, Rádio Patria, Rádio Devín, Rádio Litera, 

Rádio Regina, Rádio_FM, Rádio Klasika, Rádio Junior, Rádio 
Slovakia International“ 

 
Úloha č. 16-13/571: 
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. 155/SKL/2016, zašle ho  
účastníkovi konania, spoločnosti Kinet Inštal s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
 
 



K bodu 65/ 
SK č.: 96/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.     číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 16-13/65.504: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 zákona  
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 96/SKL/2016 zo dňa 2.2.2016, posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie č. TKR/255, účastníka konania 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
r o zh o d n u t i e :  

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

 
m e n í  

 
registráciu retransmisie č. TKR/255, v bode 4: 

 
„ 4. Ponuka programových služieb: 
    
 4.1. Fixná sieť ST: 
Televízne programové služby: 
Balíček Magio TV Life: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ PLUS, DAJTO, T 
A3, TV LUX, ČT 1, ČT 2, ČT 24, ORF 1, Pro 7, Kino CS, Viasat Nature, Magio TV kanál, TV8, 
Nickelodeon, Disney Channel, Film+, FilmBox, Musiq 1, Óčko, Hustler, Viasat History, FTV, Travel 
Channel, Sport 1 
 
Základný balíček: Magio TV kanál, Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Dvojka HD, TV MARKÍZA, 
TV MARKÍZA HD, TV DOMA, TV DOMA HD, DAJTO, DAJTO HD, JOJ,  JOJ HD, JOJ PLUS, 
JOJ PLUS HD, TA3, TV LUX, TV Bratislava, TV Ružinov, TV Myjava, TV Skalica, NZ TV, CE TV, 
TV Senica, TV Karpaty, TV Kežmarok, TV Zemplín, TV Patriot, TV Naša, TV Region, MTT (TV 
Trnava), Fashion TV, SENZI, ČT 1, ČT 2, ČT 24 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 
Rádio Patria, Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Klasika,  Rádio Litera; 
Fun Rádio, Expres, Európa 2,  Rádio Lumen, RADIO KISS, Rádio ALIGATOR, Rádio Best, Rádio 
GoDeeJay, Rádio Max, Rádio Košice, Rádio SiTy,  Rádio Rock, Rádio One, Rádio WOW, Rádio 
Beta, Jemné melódie, Rádio Šport 
 
Programové balíčky: 
Hudba a deti: Očko TV, MTV Czech, VH-1 Europe, Deluxe Music channel, Disney Channel, Jim 
Jam, Minimax, Nickelodeon 
 
Štýl a fakty: Animal Planet, Tv Paprika, Discovery Channel, Eurosport, Spektrum Home, CBS 
Reality, History Channel SD, Private , TLC, Discovery ID Xtra 
  



Dokumentárny: Spektrum, National Geographic, Travel Channel, Viasat History, Viasat Explorer, 
Doku CS, Viasat Nature, Fishing and Hunting 
 
Filmový: CS Film, Film+, FilmBox, Film Europe channel, JOJ CINEMA 
 
Športový: Eurosport, Eurosport2, Nova Sport, Sport 1, Sport 2 
 
Volný čas: KBS World, Arirang Tv, TV 8, Kino CS, AMC, Universal Channel, Fine Living Network, 
France 24, ŠlagrTV 
 
Prémiové balíčky: 
 
Cinemax: Cinemax 1, Cinemax 2 
 
HBO: HBO1, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD 
 
HBO + Cinemax: Cinemax 1, Cinemax 2, HBO1, HBO 2, HBO HD, HBO Comedy 
 
Dokumentárny Premium: Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery World, National 
Geographic Wild 
 
TV Najviac/XL : Discovery Science, Discovery World,  National Geographic Wild, English Club, 
Disney Junior, Duck TV, Muzika CS, Ginx, DaVinci Learning, CBS Drama, Comedy Central, Horor 
Film, Mark Dorcel, Hustler TV, Dusk TV, Digi Sport, Digi Sport 2, Digi Sport 3,  Digi Sport 4, Nick 
Junior, Megamax, Mezzo, XMO, Crime and Investigation 
  
HD Športový: Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Sport 2 HD, Nova Sport HD, Digi Sport 1 HD, Trace 
Sport HD, Golf Channel HD, FightBox HD, Digi Sport 2 HD, Outdoor HD, E! HD, Digi Sport 3 HD, 
Digi Sport 4 HD, MyZen HD, i Concerts HD, Fuel HD, Sport 1 HD 
 
Pre dospelých: Marc Dorcel, Hustler TV, Dusk TV 
 
Maďarský: M1 ,M2, RTL Klub, Duna TV, Cool Tv, 4!Story TV, TV2, Life network, Viasat 3, Šlagr 
TV, Story 5, Viasat 6 
 
Nemecký: Pro 7, ORF1 
 
HD Rodinný: NGC HD, History Channel HD, Discovery HD Showcase, FilmEurope HD, Animal 
Planet HD, Spektrum HD, Shorts HD, MTV HD, Deluxe Music HD, Discovery Science HD, Luxe 
HD, ŤUKI HD, JOJ CINEMA HD 
 
4.2. Sieť DVB-S 
Televízne programové služby: 
 
Základný balíček S: Jednotka HD, Dvojka, TV MARKÍZA HD, TV DOMA, DAJTO, JOJ HD, JOJ 
PLUS, WAU, TA3, TV LUX, ČT1, ČT 2, ČT24, Šlágr TV 
 
Rozšírený balíček M: VH-1 Europe, MTV, Disney Channel, Jim Jam, Minimax, Nickelodeon Junior, 
Animal Planet, Tv Paprika, Discovery Channel,  Nova, Nova Cinema, Film+, Filmbox, Film Europe, 
Spektrum, National Geographie, Viasat History, Viasat Explorer, Travel Channel, Nova Sport, Sport1, 
Eurosport, Eurosport2, Fishing and Hunting, Private TV, TLC, Discovery ID Xtra, Fashion TV 
 
Úplný balíček Komplet: History Channel SD, Universal Channel, Discovery Science, Discovery 
World, Spektrum Home, Nickelodeon, Viasat Nature, Sport 2, Megamax, Duck TV, Ginx, Digi Sport 



4, Crime and Investigation, CBS Reality, CBS Drama, Mezzo, Marc Dorcel, MTV Dance, MTV 
Rocks, MTV Hits 
 
Prémiové balíčky: 
 
HBO + Cinemax: Cinemax 1, Cinemax 2, HBO1, HBO 2, HBO Comedy 
 
Maďarský: M1, M2, TV2, RTL Klub, Duna TV, Cool Tv, Magyar ATV, 4!Story TV, Story 5, Viasat 
3, Viasat 6, MTV HU, Nickelodeon HU, Comedy Central, Šlágr TV 
 
HD Rodinný: NGC HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, DIGI Sport 1 HD, Digi Sport 2 HD, DIGI 
Sport 3 HD 
 
4.3. internet 
 
Magio GO: TV MARKÍZA, DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA3,  
 
Magio GO Premium: DIGI Sport 1, DIGI Sport 2, DIGI Sport 3, DIGI Sport 4, Eurosport 1, 
Eurosport 2, Sport 1, Sport 2, Nova Sport 1, Ginx, ŤUKI, Jim Jam, Nickelodeon, Minimax, Disney 
Channel, Megamax, Duckt TV, FilmBox, FilmBox plus, Film Europe, AMC, Comedy Central, 
English Club, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, Discovery Channel, Discovery ID Xtra, 
Animal Planet, Travel Channel, Spektrum, Spektrum Home, TLC, TV Paprika 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 96/SKL/2016 zo dňa 2.2.2016 v časti zmeny registrácie retransmisie týkajúcej sa  
zaradenia programových služieb TV9, RTL 2, RTL +, AXN, AXN Black, AXN White,  OZONE, 
Super One, Mooz Dance HD, Film + HU do programovej ponuky, nakoľko ju účastník konania vzal 
späť. 
 
Úloha č. 16-13/572: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 96/SKL/2016 zo dňa 2.2.2016 písomné znenie 
rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 1. 8. 2016                                                                                                                    Z: PLO 
 
K bodu 66/ 
SK č.: 510/SKL/2016 zo dňa 24. 6. 2016 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov   číslo registrácie: TKR/130 
 
Uznesenie č. 16-13/66.505: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
510/SKL/2016 zo dňa 24. 6. 2016, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/130 
účastníka konania: 

 
Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov  
Ťačevská 1660 
085 01 Bardejov 
 



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

 
r o z h o d n u t i e: 

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

 
z r u š u j e 

registráciu retransmisie č. TKR/130  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, z dôvodu, že 
o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 24. 6. 2016 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 16-13/573: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/130 a zašle ho účastníkovi konania (Okresné 
stavebné bytové družstvo Bardejov).  
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 67/ 
SK č.: 481/SKL/2016 zo dňa 10.6. 2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/126 
ÚK: RÁDIO KISS  s.r.o.     číslo licencie: R/126 
        Bc. Jaroslav Roško 
        DENTRA, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 16-13/67.506: 
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.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/126 v správnom konaní č. 
481/SKL/2016 zo dňa 10. 6. 2016 vedenom s účastníkmi konania: 
 
RÁDIO KISS s.r.o. 
Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
 
DENTRA, s.r.o. 
Štúrova 24 
040 01 Košice 
 
Bc. Jaroslav Roško 
Dobrianskeho 5 
070 01 Michalovce 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e:   
 
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
udeľuje predchádzajúci súhlas 

 



s prevodom 30%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/126 
spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o., Sama Chalupku 20, 071 01 Michalovce z prevodcu Bc. Jaroslava 
Roška, Dobrianskeho 5, 070 01 Michalovce na nadobúdateľa spoločnosť DENTRA, s.r.o., Štúrova 
24, 040 01 Košice, ktorý prevodom 30%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 
30%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o., Sama 
Chalupku 20, 071 01 Michalovce. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-13/574: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 1. 8. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 68/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.vegatv.sk/www.respublica.sk 
Poskytovateľ: Slov Media Group s. r. o.  
Stanovisko č. 466/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-13/68.507: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Slov Media Group 
s.r.o. doručené dňa 25.1.2016 a doplnené dňa 20.5.2016 o prevádzkovaní služby TV VEGA 
prevádzkovanej na internetovej stránke www.vegatv.sk a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 
a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-13/575: 
Kancelária Rady upovedomí Slov Media Group s.r.o. o vybavení jeho oznámenia doručeného dňa 
25.1.2016 a zaevidovaného pod. č. 327/2016/P, opraveného dňa 20.5.2016 podaním zaevidovaným 
pod č. 2208/2016/P. 
T: 11. 7. 2016                                 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-13/68.508: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Slov Media Group 
s.r.o. doručené dňa 25.1.2016 a doplnené dňa 20.5.2016 o prevádzkovaní služby TV VEGA 
prevádzkovanej na internetovej stránke www.respublica.sk  a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Úloha č. 16-13/576: 
Kancelária Rady upovedomí Slov Media Group s.r.o. o vybavení jeho oznámenia doručeného dňa 
25.1.2016 a zaevidovaného pod. č. 327/2016/P, opraveného dňa 20.5.2016 podaním zaevidovaným 
pod č. 2208/2016/P. 
T: 11. 7. 2016                                 Z: PgO 
 



69/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RL/15/2016 
 
Uznesenie č. 16-13/69.509: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2016 
 
Uznesenie č. 16-13/69.510: 
Rada berie na vedome predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
             prof. Miloš Mistrík 
            predseda 
   Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
  
 
      
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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