
Zápisnica č. 19/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 8. 11. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 669/SO/2016     
(na vysielanie programu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska zo dňa 03.09.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 656/SO/2016     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 5.9.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 636/SO/2016     
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 26. 08. 2016)  
Vysielateľ: MEDIAL TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/101 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 690/SO/2016      
(na vysielanie programu Horná Dolná zo dňa 26. 9. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 697/SO/2016, 698/SO2016, 699/SO/2016, 700/SO/2016, 701/SO/2016  
(na vysielanie programov Správy zo dňa 09. 08. 2016, Rádiožurnál zo dňa 09. 08. 2016, Rádiožurnál 
zo dňa 31. 08. 2016, Rádiožurnál zo dňa 06. 09. 2016, Rádiožurnál zo dňa 07. 09. 2016 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 680/SO/2016, 684/SO/2016     
(na vysielanie programov Správy RTVS, Žurnál Rádia Regina zo dňa 21. 9. 2016 a Žurnál Rádia 
Regina, Správy RTVS a Správy RTVS z regiónov zo dňa 22. 9. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                   číslo licencie: RD/2, TD/1, TD/2                                                                        
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 687 a 688/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny, Krimi a Noviny zo dňa 26. 9. 2016)  
Vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
 
 



9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 723/M/2016  
(monitorované dni:5.9.2016) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.      číslo licencie: TD/36 
 
10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 737/M/2016  
(monitorované dni: 7. 9. 2016 ) 
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.             číslo licencie: T/168 
 
11/ SK č.: 389/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 145/SO/2016, č. 162/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Pozri, kto to hovorí 2/Pozri, kto to hovorí  
3/13.2.2016, 20.2.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ SK č.: 391/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Doplnenie: Správa č. 338/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: V politike/14.2.2016/TA3 
ÚK: C.E.N.  s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
13/ SK č.: 660/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 452/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Národnostné správy/ 26.5.2016/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
14/ SK č.: 555/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 425/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/ 26.5.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
15/ SK č.: 468/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 236/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/ 20.3.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
16/ SK č.: 471/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 195/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Volebný prieskum /4.2.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
 



17/ SK č.: 518/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 372/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Graceland/4.5.2016/WAU 
ÚK: MAC TV   s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
18/ SK č.: 520/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 339/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Spor o rozsudok/ 
20.4.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ SK č.: 560/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 384/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi /13. 4. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 655/SKL/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: T/201 
 
21/ SK č.: 735/SKL/2016 zo dňa 14. 10. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 
 
22/ SK č.: 641/SKL/2016 zo dňa 30.8.2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/100 
ÚK: Rádio Prešov s.r.o. 
        Sandra Sabolová 
        Oskar Wilde 
        STEPNEYEV LTD     číslo licencie: R/100 
           
23/ Rôzne 
 
 

********************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 785 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-19/1.702: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 669/SO/2016     
(na vysielanie programu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska zo dňa 03.09.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-19/2.703: 
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. 669/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 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/786: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                                Z: PgO 
  
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 656/SO/2016     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 5.9.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-19/3.704: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5.9.2016 



v čase o cca 19:32 hod odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS program 
Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/787: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 22. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/788: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11.2016                       Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 636/SO/2016     
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 26. 08. 2016)  
Vysielateľ: MEDIAL TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/101 
 
Uznesenie č. 16-19/4.705:  
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 postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
začína správne konanie voči vysielateľovi MEDIAL TV, s.r.o. vo veci možného porušenia: 

a) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Púchovská televízia zo dňa 26. 8. 
2016 v čase od 13:00 hod. do 19:00 hod. v zodpovedajúcej kvalite, 

b) § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 26. 8. 2016 v čase o cca 13:00 
hod. v rámci televíznej programovej služby Púchovská televízia v programe Púchovský 
magazín odvysielal informácie týkajúce sa spoločnosti Slovenská pošta, a.s., ktoré mohli 
naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. 

 
Hlasovanie: 

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



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/789: 
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: 22. 11. 2016                            Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/790: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2016                       Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-19/4.706: 
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. 636/SO/2016 smerujúcu  
voči vysielaniu televíznej programovej služby Púchovská televízia vysielateľa MEDIAL TV, s.r.o. 
a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/791: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 690/SO/2016      
(na vysielanie programu Horná Dolná zo dňa 26. 9. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-19/5.707: 
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. 690/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 
Alakša  zdržala sa 



Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   proti 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/792: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 697/SO/2016, 698/SO2016, 699/SO/2016, 700/SO/2016, 701/SO/2016  
(na vysielanie programov Správy zo dňa 09. 08. 2016, Rádiožurnál zo dňa 09. 08. 2016, Rádiožurnál 
zo dňa 31. 08. 2016, Rádiožurnál zo dňa 06. 09. 2016, Rádiožurnál zo dňa 07. 09. 2016 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-19/6.708: 
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. 697/SO/2016, 
698/SO/2016, 699/SO/2016, 700/SO/2016, 701/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej 
programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/793: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 680/SO/2016, 684/SO/2016     
(na vysielanie programov Správy RTVS, Žurnál Rádia Regina zo dňa 21. 9. 2016 a Žurnál Rádia 
Regina, Správy RTVS a Správy RTVS z regiónov zo dňa 22. 9. 2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                   číslo licencie: RD/2, TD/1, TD/2                                                                        
 
 
 



Uznesenie č. 16-19/7.709: 
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. 680/SO/2016 
a 684/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Regina a voči 
vysielaniu televíznych programových služieb Jednotka a Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/794: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 687 a 688/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny, Krimi a Noviny zo dňa 26. 9. 2016)  
Vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-19/8.710: 
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. 687/SO/2016 
a 688/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a voči vysielaniu televíznej 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 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 16-19/795: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 723/M/2016  
(monitorované dni:5.9.2016) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.      číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 16-19/9.711: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi TV ORAVIA s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vo 
vysielaní televíznej programovej služby TV ORAVIA dňa 5. 9. 2016 v čase od 18:00 hod. do 24:00 
hod. mohlo v prípade vysielania programov Like IT a Hudobné klipy a komunikátu Infotext dôjsť 
k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom). 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/796: 
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: 22. 11. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 737/M/2016  
(monitorované dni: 7. 9. 2016 ) 
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.             číslo licencie: T/168 
 
Uznesenie č. 16-19/10.712: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 737/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania televíznej programovej služby Gúta TV vysielateľa Gúta TV s.r.o., číslo licencie 
T/168 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 7. 9. 2016 nebolo zistené porušenie 
zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/797: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 389/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 145/SO/2016, č. 162/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Pozri, kto to hovorí 2/Pozri, kto to hovorí  
3/13.2.2016, 20.2.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-19/11.713: 
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. 389/SKO/2016 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/798: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18. 11. 2016                    Z: PLO 
 
 



Úloha č. 16-19/799: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                    Z: PgO 

 
K bodu 12/ 
SK č.: 391/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016 
Doplnenie: Správa č. 338/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: V politike/14.2.2016/TA3 
ÚK: C.E.N.  s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-19/12.714: 
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. 
391/SKO/2016 C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení  
s § 10 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  

 
tým, 

 
že dňa 14. 2. 2016 v čase od cca 11:00 hod. do cca 14:20 hod. odvysielal počas volebnej kampane 
určenej podľa § 12 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani na televíznej programovej 
službe TA3 program V politike, ktorý nebol programom stanoveným v § 10 ods. 2 a 5 a § 12 ods. 5 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, pričom nebol odvysielaný v súlade s programovou 
službou a mohol ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcich 
politických strán SMER-SD, MOST-HÍD, KDH, SNS, #SIEŤ,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Mistrík  za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/800: 
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: 8. 12. 2016                                                                      Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 660/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 452/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Národnostné správy/ 26.5.2016/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-19/13.715: 
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. 660/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi 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 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/801: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18. 11. 2016                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/802: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 11. 2016                                             Z: PgO 



K bodu 14/ 
SK č.: 555/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 425/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/ 26.5.2016/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-19/14.716: 
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. 555/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi 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  

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/803: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18. 11. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/804: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 11. 2016                               Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 468/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 236/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/ 20.3.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-19/15.717: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 468/SKO/2016 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 



porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Jednotka odvysielal dňa 20. 3. 2016 v čase o cca 11:55 hod. 
program O 5 minút 12, v ktorom v rámci diskusie neposkytol dostatočne vyvážený priestor na reakciu 
k prezentovaným skutočnostiam všetkým zúčastneným stranám a zároveň moderátor programu túto 
diskusiu náležitým spôsobom neusmerňoval, tak aby bola politicky vyvážená, čím nebola zabezpečená 
objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/805: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia doručí ho účastníkovi konania.  
T: 8. 12. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/806: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                    Z: PgO 
 
 
 



K bodu 16/ 
SK č.: 471/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 195/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Volebný prieskum /4.2.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-19/16.718: 
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. 471/SKO/2016 
vedené proti vysielateľovi MAC TV s. r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/807: 
Kancelária Rady v zmysle § 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: 18. 11. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 518/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 372/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Graceland/4.5.2016/WAU 
ÚK: MAC TV   s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 16-19/17.719: 
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. 
518/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 

 

 



p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona 
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

tým, 

že na televíznej programovej službe WAU dňa 4. 5. 2016 v čase o cca 22:30 hod. odvysielal program 
Graceland (I. séria; 5. epizóda), ktorého český dabing bol vyrobený po 31. 12. 2007 a ktorý bol 
prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***16,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/808: 
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: 8. 12. 2016                    Z: PLO 
 
 



Úloha č. 16-19/809: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 520/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 339/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Spor o rozsudok/ 
20.4.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-19/18.720: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 520/SKO/2016 MARKÍZA–SLOVAKIA, spol. s. r. o.  

porušil 
 

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

tým, 
 
že v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 20. 4. 2016 o cca 19:00 hod. 
v programe „Televízne noviny“, príspevok s názvom „Spor o rozsudok“ obsahujúci vyjadrenie 
poslanca Alana Suchánka na adresu Generálnej Prokuratúry SR, ktoré nebolo priamo ani 
sprostredkovane vyvážené reakciou dotknutej strany, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu,   

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

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

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

Mistrík  za 
Alakša  za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/810: 
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: 8. 12. 2016                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/811: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 11. 2016                                             Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 560/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 384/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi /13. 4. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-19/19.721: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
560/SKO/2016 MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 13. 4. 2016 o cca 20:39 hod. program 
V siedmom nebi, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce prezentovaním informácií 
o súkromí, striedaní zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť, traumatických zážitkoch 
a problematickej psychike sestier Hrotákových, zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe 
zobrazených účinkujúcich Sašky a Simonky Hrotákových,  
 
Hlasovanie: 

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



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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 15 000,- €, slovom pätnásťtisíc 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 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/812: 
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: 8. 12. 2016                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/813: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 11. 2016                                                               Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 655/SKL/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: T/201 
 
Uznesenie č. 16-19/20.722: 
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. 655/SKL/2016 zo dňa 13.9.2016, posúdila 
doručené oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/201 účastníka 
konania: 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26 
851 01 Bratislava 
 



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

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/201 na televízne vysielanie   nasledovne:  
1. Článok I, bod 1: Vypúšťa sa text „Infokanál DIGI“ a zapisuje sa:  
„1. Názov programovej služby: DIGI SPORT 5“ 
 
2. Článok I, bod 3: vypúšťa sa text „24 hodín /denne - 168 hodín týždenne a zapisuje sa text: 
„3. Časový rozsah vysielania: 5 hodín denne, 18:30-23:30 /každý deň“ 
 
3. Článok III, bod 1 sa mení a znie:  
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 13.9.2016 (č.p.d.3617) a  dňa 21.10.2016 ( č.p.d. 4247): 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – maximálne  7%  
Programy - minimálne 93% (z toho preberaný program 0 - %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo –  0% 
2. Publicistika:  
 2.1 polit. publicistika – 0 % 

2.2 ostatná publicistika –  0% 
3. Dokumentárne programy -  0 % 
4. Dramatické programy – 0 % 
5. Zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy: - 0 %s 
7. Vzdelávacie programy - 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Detské programy - 0 % 
10. Šport –   100 %“ 
 
Úloha č. 16-19/814: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 655/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania spolu  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 8.  12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 735/SKL/2016 zo dňa 14. 10. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-19/21.723: 
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 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 735/SKL/2016 zo dňa 
14.10.2016, posúdila doručenú žiadosť  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní vo veci   zmeny licencie č. TD/14 na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
 



C.E.N. s.r.o. 
Gagarinova 12 
821 05 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania 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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. TD/14  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku  I. 
nasledovne: 
Článok I. bod 5 sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 4077/P/2016 zo dňa 14.10.2016: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
Programy - min. 80 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 65,55 %  
Publicistika: 32,16 %  
1) polit. publicistika –  4,58 %  
2) ostatná publicistika –  27,58 %  

Dokumentárne programy – 2,29 %  
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy: - 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 16-19/815: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 735/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 641/SKL/2016 zo dňa 30.8.2016 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/100 
ÚK: Rádio Prešov s.r.o. 
        Sandra Sabolová 
        Oskar Wilde 
        STEPNEYEV LTD     číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 16-19/22.724: 
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/100 v správnom konaní č. 
641/SKL/2016 zo dňa 30.8.2016 vedenom s účastníkmi konania: 



Rádio Prešov s.r.o. 
Hlavná 69 
080 01 Prešov 
 
Sandra Sabolová  
Sabinovská 28  
080 01 Prešov  
 
Oskar Wilde  
Prostějovská 113 
080 01 Prešov 
 
STEPNEYEV LTD 
Themistokli Dervi 6 
1066 Nicosia  
Cyperská republika 
 
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 50%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/100 
spoločnosti Rádio Prešov s.r.o., Hlavná 69, 080 01 Prešov zo spoločníka – prevodcu Sandra 
Sabolová, Sabinovská 28, 080 01 Prešov  na nadobúdateľa: STEPNEYEV LTD, Themistokli Dervi 
6, 1066 Nicosia, Cyperská republika, ktorý prevodom 50 %-ného  obchodného podielu z prevodcu 
na nadobúdateľa získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Rádio Prešov 
s.r.o., Hlavná 69, 080 01 Prešov. 
 
Úloha č. 16-19/816: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 8. 12. 2016                    Z: PLO 
 
23/ Rôzne 
 
1/ Voľba predsedu a podpredsedu Rady 

Uznesenie č. 16-19/23.725: 
Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. bola za predsedníčku Rady pre vysielanie a retransmisiu 
v tajnej voľbe zvolená PhDr. Marta Danielová a za podpredsedu Mgr. Ľubomír Kmec. 
 
 
 
                 prof. Miloš Mistrík 
                        predseda 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 
      
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
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