
Zápisnica č. 21/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 6. 12. 2016 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : RÁDIO ONE,  s.r.o.      číslo licencie: R/91 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 744/SL/2016 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : RÁDIO ONE ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 718/SO/2016     
(na vysielanie programu Ako som spoznal vašu mamu zo dňa  5.10.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 734/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Sensodyne True White zo dňa 16.10.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 732/SO/2016      
(na vysielanie programu Atletiko Cvernofka zo dňa 13. 10. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 736/SO/2016     
(na vysielanie programu Uhádni môj vek zo dňa  11.10.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 691/SO/2016      
(na vysielanie programu Za sklom zo dňa 28.9.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 726/M/2016 
(monitorované dni: 21. 09. 2016) 
Vysielateľ: Rádio Rebeca, s.r.o.      číslo licencie: R/123 
 
 
 



10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 782/M/2016 
(monitorované dni: 14. 08. 2016) 
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.     číslo licencie: T/190, TD/33 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 793/M/2016  
(monitorované dni: 17.10.2016) 
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.       číslo licencie: TD/96 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 794/M/2016  
(monitorované dni: 17.10.2016) 
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.      číslo licencie: TD/116 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 696/M/2016  
(monitorované dni: 1.10.2016) 
Vysielateľ: Marek Petráš               číslo licencie: R/93 
 
14/ SK č.: 553/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 403/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Žurnál TA3/Falošný e-shop?/ 
13.5.2016/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
15/ SK č.: 673/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 508/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/19.6.2016/Rádio Anténa Rock 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
16/ SK č.: 661/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 542/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Jozef: Kráľ snov/3.7.2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV   s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
17/ SK č.: 672/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 609/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Sexi show /14. 8. 2016/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.  číslo licencie: T/190, TD/33 
 
18/ SK č.: 741/SKO/2016 zo dňa 11. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 596/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Deň, keď sa zastavila Zem /7. 8. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 



19/ SK č.: 557/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 331/SO/2016, 332/SO/2016, 333/SO/2016, 334/SO/2016, 335/SO/2016, 336/SO/2016, 
406/SO/2016, 407/SO/2016, 408/SO/2016, 409/SO/2016, 410/SO/2016, 411/SO/2016, 412/SO/2016, 
413/SO/2016, 414/SO/2016, 415/SO/2016, 416/SO/2016, 417/SO/2016, 418/SO/2016, 419/SO/2016, 
420/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Šport /15.4., 16.4., 17.4., 20.4., 21.4. 
2016/Noviny/5.4., 6.4.,8.4.,9.4.,10.4., 12.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 18.4., 19.4., 20.4., 21.4., 22.4., 
23.4., 24.4., 25.4., 26.4.2016/reklama/15.4., 16.4., 17.4., 20.4., 21.4.2016/Šport/5.4., 6.4., 7.4., 8.4., 
9.4., 12.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 18.4., 19.4., 20.4., 21.4., 22.4., 23.4., 25.4., 26.4.2016/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 798/SKL/2016 zo dňa 11. 11. 2016 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KREOS, s.r.o.  
 
21/ SK č.: 799/SKL/2016 zo dňa 11. 11. 2016 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Stredoslovenská televízia,  s.r.o.  
 
22/ SK č.: 787/SKL/2016 zo dňa 9. 11. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: RÁDIO WOW s.r.o.      číslo licencie: R/113 
 
23/ SK č.: 784/SKL/2016 zo dňa 8. 11. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
24/ SK č.: 705/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: CREATV spol. s r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
25/ SK č.: 780/SKL/2016 zo dňa 4. 11. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 
  
26/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby http://hudba.zoznam.sk/videoklipy/ 
Poskytovateľ: Multi Media House, s.r.o. 
Stanovisko č. 783/AMS/2016 
      
27/ Rôzne 
 
 

********************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 863 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 



Uznesenie č. 16-21/1.775: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : RÁDIO ONE,  s.r.o.      číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 16-21/2.776: 
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 RÁDIO ONE, s.r.o. vo 
veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,6 MHz Žarnovica na účely, na ktoré 
mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/864: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 12. 2016                    Z: PLO 
  
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 744/SL/2016 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : RÁDIO ONE ROCK,  s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 16-21/3.777: 
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 RADIO ONE ROCK, 
s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,1 MHz Zvolen na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/865: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 12. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/866: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 16. 12. 2016                                  Z: PLO  
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 718/SO/2016     
(na vysielanie programu Ako som spoznal vašu mamu zo dňa  5.10.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 16-21/4.778:  
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. 718/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/867: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2016                                Z: PgO 



Uznesenie č. 16-21/4.779: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe WAU dňa 5. 10. 2016 v čase o cca 16:56:58 hod. odvysielal seriál Ako 
som spoznal vašu mamu, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/868: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 20. 12. 2016                    Z: PLO  
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 734/SO/2016      
(na vysielanie reklamy Sensodyne True White zo dňa 16.10.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-21/5.780: 
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. 734/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: 

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

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



Úloha č. 16-21/869: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 732/SO/2016      
(na vysielanie programu Atletiko Cvernofka zo dňa 13. 10. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-21/6.781: 
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. 732/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: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/870: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 736/SO/2016     
(na vysielanie programu Uhádni môj vek zo dňa  11.10.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 16-21/7.782: 
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. § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11. 10. 2016 v čase 
o cca 21:25 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Uhádni môj vek, ktorý 
svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti 
v programe účinkujúcej Merity, 

 
 
 
 



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

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

2. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11. 10. 2016 v čase o cca 
21:25 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Uhádni môj vek, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
3. § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11. 10. 2016 

v čase o cca 21:25 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Uhádni môj vek, 
v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať 
verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na konci programu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/871: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 20. 12. 2016                            Z: PLO  
 
 
 



Úloha č. 16-21/872: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 691/SO/2016      
(na vysielanie programu Za sklom zo dňa 28.9.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 16-21/8.783: 
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 28.9. 2016 
v čase o cca 20:39 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Za sklom, ktorý označil 
od cca 20:39:23 (začiatok programu) do 21:25:21, od cca 21:25:40 do 21:25:50, od cca 21:25:55 do 
21:26:46 ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, od cca 21:25:26 do 21:25:40, od cca 
21:26:51 do 22:08:32 (záver programu) ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a od cca 
21:25:21 do 21:25:26, od cca 21:25:50 do 21:25:55, od cca 21:26:46 do 21:26:51 vysielal bez 
označenia, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
   
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/873: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 20. 12. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/874:    
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 726/M/2016 
(monitorované dni: 21. 09. 2016) 
Vysielateľ: Rádio Rebeca, s.r.o.      číslo licencie: R/123 
 
Uznesenie č. 16-21/9.784: 
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 po prerokovaní správy č. 726/M/2016 o kontrole 



dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Rádio Rebeca, s.r.o., číslo licencie 
R/123 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 21.9.2016 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/875: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 16. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 782/M/2016 
(monitorované dni: 14. 08. 2016) 
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.     číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie č. 16-21/10.785: 
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 INTERACTIV.ME, 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 4-hodinový záznam vysielania programovej služby RING TV 
zo dňa 14. 8. 2016 v čase od 03:00 hod. do 07:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/876: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 20. 12. 2016  Z: PLO 
 
 
 



K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 793/M/2016  
(monitorované dni: 17.10.2016) 
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.       číslo licencie: TD/96 
 
Uznesenie je v bode č. 12. 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 794/M/2016  
(monitorované dni: 17.10.2016) 
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.      číslo licencie: TD/116 
 
Uznesenie č. 16-21/12.786: 
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 Slovak Sport, s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislé celodenné záznamy vysielania programovej služby Slovak Sport.TV, 
Slovak Sport.TV2 zo dňa 17. 10. 2016. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/877: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 20. 12. 2016 Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 696/M/2016  
(monitorované dni: 1.10.2016) 
Vysielateľ: Marek Petráš               číslo licencie: R/93 
   
Uznesenie č. 16-21/13.787: 
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 po prerokovaní správy č. 696/M/2016 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Marek Petráš, číslo licencie R/93 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 1.10.2016 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
  



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/878: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 16. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 553/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 403/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Žurnál TA3/Falošný e-shop?/ 
13.5.2016/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-21/14.788: 
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. 553/SKO/2016 C.E.N. s.r.o. 
 

p o r u š i l  
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že v rámci programovej služby TA3 odvysielal dňa 13.5.2016 v čase o cca 12:00 hod. program Žurnál 
TA3, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu tým, že 
účastník konania v rámci predmetného príspevku odvysielal informácie o podvodnom konaní e-shopu 
www.jordanshoes.sk, prevádzkovaný spoločnosťou ALLINC s.r.o., ktorej ako dotknutej strane 
neposkytol priestor na vyjadrenie, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-1, 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: 

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

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/879: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 6. 1. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/880: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 16. 12. 2016                                                       Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 673/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 508/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/19.6.2016/Rádio Anténa Rock 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 16-21/15.789: 
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. 673/SKO/2016 GES Slovakia, s.r.o. 
 

p o r u š i l  
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že dňa 19. 6. 2016 v čase od cca 12:00 hod. do cca 15:00 hod. odvysielal na programovej službe Rádio 
Anténa Rock program Správy, v ktorom nezabezpečil oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov, 
cit. (označené boldom): 
 
- „Fico nevidí dôvod na odvolanie Kaliho z funkcie ministra vnútra. Takto sa včera vykoktal v relácii 
Sobotné dialógy s tým, že ak by takýto dôvod existoval, už sa koná. Robino má vraj plnú dôveru 
strany Smer SD, pretože jasne ukázal, že neurobil žiadne konanie, ktoré by bolo protizákonné. 
Politická kultúra u nás je naozaj bezhraničná.“ 
 



- „Naše predsedníctvo v Rade EÚ sa ešte ani nezačalo a Róbertko Fico si už hádže polená pod nohy. 
Tentokrát sa poľutoval, že naše predsedníctvo bude jedno z najťažších vôbec. Žiadna predsedajúca 
krajina vraj nemusela riešiť odchod krajiny z únie. Ficko môže túto šancu dostať už 23. júna, kedy sa 
Briti v referende rozhodnú, či dajú únii zbohom alebo v nej zostanú. A silnú potrebu vyjadriť sa 
k prípadnému Brexitu pocítili aj naši poslanci. Tí sa zhodujú, že Veľkú Britániu potrebujeme vo 
vnútri Európskej únie.“ 
 
- „Našich poslancov čaká náročný týždeň. Okrem hádok si naplánovali aj rokovania. Plán znie 
jasne. Sedem opozičných návrhov zákonov, petícia koaličnej Siete a tajné rokovanie pléna o činnosti 
spravodajských služieb. Taký je program šiestej schôdze Národnej rady, ktorá pokračuje druhým 
rokovacím týždňom od utorka.“ 
 
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti 
a nestrannosti, 
   
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/881: 
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: 16. 12. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/882: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 16. 12. 2016                                           Z: PgO 



K bodu 16/ 
SK č.: 661/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 542/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Jozef: Kráľ snov/3.7.2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV   s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-21/16.790: 
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. 661/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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 JOJ PLUS dňa 3. 7. 2016 v čase o cca 14:01 hod. odvysielal 
program Jozef: Kráľ snov, ktorého český dabing bol vyrobený pred 31. 12. 2007, ale s týmto českým 
dabingom 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: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 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.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***16,KS6548. 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 



Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  proti 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/883: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  6. 1. 2017                                Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/884: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  16. 12. 2016                                               Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 672/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 609/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Sexi show /14. 8. 2016/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.  číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie č. 16-21/17.791: 
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. 672/SKO/2016 INTERACTIV.ME, s r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 

že v rámci programovej služby RING TV odvysielal dňa 14. 8. 2016  v čase od cca 05:37 hod. do cca 
06:55 hod.,  teda v rozsahu 55 minút po 06:00 hod. komunikát Sexi show, označený ako nevhodný 
a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť  časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 
spôsobe jeho uplatňovania, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- €, slovom osemtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***16,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 

že na programovej službe RING TV odvysielal dňa 14. 8. 2016  v čase od cca 05:37 hod. do cca 06:55 
hod., teda v rozsahu 55 minút po 06:00 hod., komunikát Sexi show, v rámci ktorého došlo 
k odvysielaniu telenákupu na erotické audiotextové služby, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/885: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 6. 1. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/886: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 741/SKO/2016 zo dňa 11. 10. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 596/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Deň, keď sa zastavila Zem /7. 8. 2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-21/18.792: 
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. 
741/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,  
 

že program Deň, keď sa zastavila zem odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 
7. 8. 2016 o cca 12:58:38 hod. v trvaní cca 136 minút a 44 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil zaradením reklamy päťkrát, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,- €, slovom šesťtisíc 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: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/887: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 6. 1. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/888: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 557/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 331/SO/2016, 332/SO/2016, 333/SO/2016, 334/SO/2016, 335/SO/2016, 336/SO/2016, 
406/SO/2016, 407/SO/2016, 408/SO/2016, 409/SO/2016, 410/SO/2016, 411/SO/2016, 412/SO/2016, 
413/SO/2016, 414/SO/2016, 415/SO/2016, 416/SO/2016, 417/SO/2016, 418/SO/2016, 419/SO/2016, 
420/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Šport /15.4., 16.4., 17.4., 20.4., 21.4. 
2016/Noviny/5.4., 6.4.,8.4.,9.4.,10.4., 12.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 18.4., 19.4., 20.4., 21.4., 22.4., 
23.4., 24.4., 25.4., 26.4.2016/reklama/15.4., 16.4., 17.4., 20.4., 21.4.2016/Šport/5.4., 6.4., 7.4., 8.4., 
9.4., 12.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 18.4., 19.4., 20.4., 21.4., 22.4., 23.4., 25.4., 26.4.2016/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-21/19.793: 
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. 
557/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
p o r u š i l  

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

 
že na televíznej programovej službe JOJ 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 naplnil definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:26:53 hod. na konci a v čase 
o cca 20:33:22 hod. na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

- 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 naplnil definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:26:24 hod. na konci a v čase 
o cca 20:33:27 hod. na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

- 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 naplnil definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:25:15 hod. na konci a v čase 
o cca 20:32:07 hod. na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

- 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 naplnil definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:25:41 hod. na konci a v čase 
o cca 20:32:20 hod. na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

- 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 naplnil definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:25:22 hod. na konci a v čase 
o cca 20:32:11 hod. na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 

 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
p o r u š i l  

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

 
Hlasovanie: 

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

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

III. 
p o r u š i l  

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

 
že na televíznej programovej službe JOJ 

1. dňa 15. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 
- reklamný blok v čase od cca 20:01:43 hod. do cca 20:02:27 hod. v trvaní 44 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 20:20:35 hod. do cca 20:26:09 hod. v trvaní 5 minút a 34 sekúnd, 
- komunikáty označujúce za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport, ktoré naplnili 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:26:53 hod. do 
cca 20:27:02 hod. a v čase od cca 20:33:22 hod. do cca 20:33:31 hod. v trvaní spolu 18 
sekúnd, 

- reklamný blok v čase od cca 20:52:46 hod. do cca 20:58:25 hod. v trvaní 5 minút a 39 sekúnd, 
čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 15 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 15 sekúnd, 
 

2. dňa 16. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 
- reklamný blok v čase od cca 20:01:58 hod. do cca 20:02:47 hod. v trvaní 49 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 20:20:23 hod. do cca 20:25:56 hod. v trvaní 5 minút a 33 sekúnd, 
- komunikáty označujúce za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport, ktoré naplnili 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:26:24 hod. do 
cca 20:26:33 hod. a v čase od cca 20:33:27 hod. do cca 20:33:36 hod. v trvaní spolu 18 
sekúnd, 

- reklamný blok v čase od cca 20:52:55 hod. do cca 20:58:29 hod. v trvaní 5 minút a 34 sekúnd, 
čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 14 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 14 sekúnd, 
 

3. dňa 17. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 
- reklamný blok v čase od cca 20:17:44 hod. do cca 20:24:02 hod. v trvaní 6 minút a 18 sekúnd, 
- komunikáty označujúce za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport, ktoré naplnili 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:25:15 hod. do 
cca 20:25:24 hod. a v čase od cca 20:32:07 hod. do cca 20:32:16 hod. v trvaní spolu 18 
sekúnd, 

- reklamný blok v čase od cca 20:53:55 hod. do cca 20:59:33 hod. v trvaní 5 minút a 38 sekúnd, 



čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 14 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 14 sekúnd, 

4. dňa 20. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 
- reklamný blok v čase od cca 20:02:30 hod. do cca 20:03:09 hod. v trvaní 39 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 20:18:10 hod. do cca 20:24:14 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
- komunikáty označujúce za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport, ktoré naplnili 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:25:41 hod. do 
cca 20:25:50 hod. a v čase od cca 20:32:20 hod. do cca 20:32:29 hod. v trvaní spolu 18 
sekúnd, 

- reklamný blok v čase od cca 20:53:18 hod. do cca 20:58:31 hod. v trvaní 5 minút a 13 sekúnd, 
čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 14 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 14 sekúnd, 
 

5. dňa 21. 4. 2016 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. odvysielal 
- reklamný blok v čase od cca 20:01:43 hod. do cca 20:02:22 hod. v trvaní 39 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 20:18:33 hod. do cca 20:24:27 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
- komunikáty označujúce za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport, ktoré naplnili 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:25:22 hod. do 
cca 20:25:31 hod. a v čase od cca 20:32:11 hod. do cca 20:32:20 hod. v trvaní spolu 18 
sekúnd, 

- reklamný blok v čase od cca 20:52:54 hod. do cca 20:58:18 hod. v trvaní 5 minút a 24 sekúnd, 
čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 15 sekúnd, čím 
došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny 
o 15 sekúnd; 
 
Hlasovanie: 

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

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

IV. 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
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 porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov 
označením na začiatku týchto programov, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kolenič  za 
Mistrík  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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 80 000,- €, slovom osemdesiattisíc 
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: 

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

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/889: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 6. 1. 2017                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-21/890: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2016              Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 798/SKL/2016 zo dňa 11. 11. 2016 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KREOS, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 16-21/20.794: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 798/SKL/2016 zo dňa 11.11.2016, 
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:  
 
KREOS, s.r.o. 
29.augusta 36/A 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 
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  KREOS, s.r.o., Bratislava 



l i c e n c i u  č .  T D / 1 8 0  
 

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: Východoslovenská televízia 
      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.4593/P zo dňa 11.11.2016): 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 0 % 
Programy – min. 100 % ( z toho preberaný program-0%) 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 100 % 
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: 100 %  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, CD 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.:  51%  
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.  11%  
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 (podľa ustanovenia § 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: 32442/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 10.11.2016, číslo dožiadania: el-226844/2016/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 32442/B, oddiel: Sro, zo dňa 
10.11.2016, číslo dožiadania: el-226844/2016/B 

 
 



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

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

2.   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: -  
 
Úloha č. 16-21/891: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 798/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti  KREOS, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 1. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 799/SKL/2016 zo dňa 11. 11. 2016 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Stredoslovenská televízia,  s.r.o.  
 
Uznesenie č. 16-21/21.795: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 799/SKL/2016 zo dňa 11.11.2016, 
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:  
 
Stredoslovenská televízia, s.r.o. 
Sitnianska 6593/16 
974 11 Banská Bystrica 
 
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  Stredoslovenská televízia, s.r.o., Banská Bystrica 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 8 1  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

      2.   Názov programovej služby: Stredoslovenská televízia 
      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.4592/P zo dňa 11.11.2016): 



a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 0 % 
Programy – min. 100 % ( z toho preberaný program-0%) 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 100 % 
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: 100 %  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, CD 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.:  51%  
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.  11%  
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 (podľa ustanovenia § 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 Banská Bystrica, vložka číslo: 
21112/S, oddiel: Sro, zo dňa 10.11.2016, číslo dožiadania: el-59117/2016/S 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 21112/S, oddiel: Sro, zo dňa 
10.11.2016, číslo dožiadania: el-59117/2016/S. 

 
 

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

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

2.   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: -  
 
 



Úloha č. 16-21/892: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 799/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti  Stredoslovenská televízia, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 1. 2017                               Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 787/SKL/2016 zo dňa 9. 11. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: RÁDIO WOW s.r.o.      číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 16-21/22.796: 
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. 787/SKL/2016 zo dňa 9. 11. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. R/113 účastníka konania: 
 
Rádio WOW s.r.o. . 
Námestie Ľ. Štúra 6  
957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení licenciu č. R/113 na vysielanie rozhlasovej programovej služby RADIO WOW 
 

v článku II. nasledovne: 
 
„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 Trenčín, vložka číslo: 26150/R, oddiel: 
Sro, zo dňa 18. 10. 2016 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 26150/R, oddiel: Sro, zo dňa 18. 10. 
2016“ 
 
Úloha č. 16-21/893: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 787/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 6. 12. 2017                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 784/SKL/2016 zo dňa 8. 11. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 16-21/23.797: 
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. 784/SKL/2016 zo dňa 8. 11. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. R/126 účastníka konania: 
 
RÁDIO KISS s.r.o.  
Sama Chalupku 20  
Michalovce 071 01 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení licenciu č. R/126 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio KISS 
 

v článku II. nasledovne: 
 
„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 Košice I, vložka 
číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo dňa 07. 11. 2016 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo 
dňa 07. 11. 2016“ 

 
Úloha č. 16-21/894: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 784/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 6. 1. 2017                                                                                                                                  Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 705/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: CREATV spol. s r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 16-21/24.798: 
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.“), a podľa ustanovenia § 27 zákona č.220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní, v správnom konaní č. 705/SKL/2016 zo dňa 4.10.2016 posúdila žiadosť  o zmenu údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. TD/56  účastníka konania: 

 
CREATV spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 

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

 
r o zh o d n u t i e :  

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

 



zamieta  
 

žiadosť účastníka konania  zo dňa 4.10. 2016 o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie 
č. TD/56  

a 
 

určuje termín na nápravu  
30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, spočívajúcu vo vysielaní v súlade s podmienkami 
stanovenými v rozhodnutí Rady č. TD/56/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  15.11.2011. 
 
Podľa § 28 ods. 9 druhá veta zákona č. 220/2007 Z. z.: „Ak vysielateľ v určenej lehote neuskutoční 
nápravu, rada licenciu na digitálne vysielanie odníme.“  
  
Úloha č. 16-21/895: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 705/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti CREATV spol. s r.o.  
T: 6. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 780/SKL/2016 zo dňa 4. 11. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-21/25.799: 
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. 780/SKL/2016 zo dňa 
4.11.2016, 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 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 § 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  II. 
nasledovne: 
 
„Článok II. sa mení a znie:  
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: 21029/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 24.10.2016, č. dožiadania: el-220913/2016/B 

2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 21029/B, oddiel: Sro, zo dňa 
24.10.2016, č. dožiadania: el-220913/2016/B“ 

 



Úloha č. 16-21/896: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 780/SKL/2016 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o. 
T: 6. 1. 2017                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby http://hudba.zoznam.sk/videoklipy/ 
Poskytovateľ: Multi Media House, s.r.o. 
Stanovisko č. 783/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-21/26.800: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Multi Media House, s.r.o. doručené dňa 
13. 10. 2016 o prevádzkovaní služby hudba.zoznam.sk/videoklipy prevádzkovanej na internetovej 
stránke http://hudba.zoznam.sk/videoklipy a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona  
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, 
nie je audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-21/897: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Multi Media House, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 13. 10. 2016 a zaevidovaného pod. č. 4289/2016/P. 
T: 16. 12. 2016                   Z: PgO 
 
27/ Rôzne 
 
1/ Rozhodnutie Rady č. RL/33/2016 
 
Uznesenie č. 16-21/27.801: 
Rada berie na vedomie rozhodnutie v predloženom znení.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Písomné stanovisko NS SR k listu predsedu Rady  
 
Uznesenie č. 16-21/27.801: 
Rada berie na vedomie stanovisko NS SR zo dňa 24. 11. 2016 k listu predsedu Rady zo dňa 14. 10. 
2016.  
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   za 



Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-21/898: 
Kancelária Rady pripraví odpoveď na písomnosť NS SR.  
 
 
3/ Správne konanie: 755/SKL/2016 
Predmet: žiadosť o pridelenie frekvencie 88,2 MHz Žilina v rámci výberového konania 
Účastník konania: RADIO ONE, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 16-21/27.802: 
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 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. : 755/SKL/2016, začatom 
dňa 19.9.2016  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  
konania účastníkom konania: 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra zo dňa 12. 10. 2016 
o pridelenie frekvencie  88,2 MHz Žilina, nakoľko nespĺňala náležitosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a 5 a v 
lehote určenej radou nenastala náprava.   
 
Úloha č. 16-21/899: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie  
o zamietnutí žiadosti a zašle ho účastníkovi konania RADIO ONE, s.r.o., Nitra. 
T: 6. 1. 2017                    Z: PLO 
 
 
4/ Informácia o zvolení riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša, PhD. za podpredsedu 
európskeho združenia regulátorov ERGA na plenárnom zasadnutí ERGA dňa 29. 11. 2016 v Bruseli. 
 
              PhDr. Marta Danielová 
                        predsedníčka 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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