
  Zápisnica č. 9/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 5. 2019 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.    
Overovateľ: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 929/SL/2019) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 791/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 3. 3. 2019/hlasitosť) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 788/SO/2019      
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 1. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 723/SO/2019     
(na vysielanie programu Mišo a Táňa zo dňa 18. 2. 2019)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                    číslo licencie: R/112, RD/27 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 798/SO/2019      
(na vysielanie programu Súdna sieň (Čie to bude?) zo dňa 4. 3. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 741/SO/2019     
(na vysielanie zo dní 1. – 4. 2., 8. – 11. 2. a 15. – 18. 2. 2019)  
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 799/SO/2019      
(na vysielanie programu Lucky Room zo dňa 5. 3. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 765/SO/2019      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 24. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 701/SO/2019     



(na vysielanie programu Správy BTV zo dňa 8. 2. 2019)  
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.      číslo licencie: TD/100  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 849/SO/2019      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 15. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 830/SO/2019      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 - diskusia zo dňa 13. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 853/SO/2019      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 - diskusia zo dňa 12. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 822/SO2019     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 9. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 675/SO/2019      
(na vysielanie skladby Solo zo dňa 12. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 717/SO/2019      
(na vysielanie programu Duel zo dňa 14. a 15. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 720/SO/2019      
(na vysielanie reklamného šotu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 zo dňa 16. 2. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 698/SO/2019      
(na vysielanie reklamného šotu Theraflu a Theraflu Forte zo dňa 13. 2. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 718/SO/2019      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 14. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
20/ SK č.: 551/SKO/2019 zo dňa 23. 1. 2019 
 684/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1448/SO/2018, Sťažnosť č. 1308/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 
zákona č. 181/2014 o volebnej kampani, § 32 ods. 9, § 16 ods. 3 písm. l), § 63a ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z) 



Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Púchovský magazín, Noviny/Oprava 
chodníkov a rozšírenie parkovísk/9. 11. 2018/Považie, Noviny, Púchovský magazín/Ako sa 
v skutočnosti pomáha ľuďom/nedodal rade záznam vysielania z 12. 10. 2018/poskytovanie AVMS: 
http://tvpovazie.sk/12. 10. 2018/Považie 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o. číslo licencie: TD/198  
 
21/ SK č.: 688/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1435/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurál/3. 11. 2018/Rádio Slovensko 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1  
 
22/ SK č.: 52-PLO/O-440/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011 
(vo veci možného porušenia  § 18a písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16 
 
23/ SK č.: 770/SKO/2019 zo dňa 20. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 412/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Niečo na tej Mary je/ 2. 1. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
24/ SK č.: 373/SKO/2019 (pôvodne  1485/SKO/2018) zo dňa 5. 12. 2018 
           680/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.1135 /SO/2018, Sťažnosť č. 1469/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spojky/23. 9. 2018/Rádio Slovensko; Nu Spirit FM/  
2. 12. 2018/Rádio_FM 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1, RD/4 
        
NEVEREJNÉ 
 
25/ SK č.: 912/SKL/2019 zo dňa 28. 3. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.  číslo licencie: TKR/91 
 
26/ SK č.: 872/SKL/2019 zo dňa 21. 3. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencií č.R/117 a RD/25 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.   číslo licencie: R/117, RD/25 
        JUDr. Peter Ďurček 
        P-D-R-V s.r.o.  
 
27/ SK č.: 935/SKL/2019 zo dňa 1. 4. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č.R/99 
ÚK: Radio ON  s.r.o.   číslo licencie: R/99 
        IKT MEDIA, s.r.o. 
        CD HOLDING s.r.o.  
 
28/ SK č.: 936/SKL/2019  zo dňa 1. 4. 2019 



Oznámenie  o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.   číslo licencie: R/99 
 
29/ Rôzne   
 
ÚP: 
10:00 Radio ON  s.r.o., IKT MEDIA, s.r.o., CD HOLDING s.r.o. (935/SKL/2019, 936/SKL/2019) 
 
 

********************* 
 

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 327 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-09/1.316 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 929/SL/2019) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.       číslo licencie: R/91 
      
Uznesenie č. 19-09/2.317:  
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, 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 92,3 MHz Levice na účely, na ktoré mu 
bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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



Rothmayerová   za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/328: 
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: 21. 5. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/329: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 20. 5. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 791/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 3. 3. 2019/hlasitosť) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-09/3.318: 
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. 791/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/330: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 788/SO/2019      
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 1. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-09/4.319:  
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. 788/SO/2019 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, 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:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/331: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 5. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 723/SO/2019     
(na vysielanie programu Mišo a Táňa zo dňa 18. 2. 2019)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                    číslo licencie: R/112, RD/27 
 
Uznesenie č. 19-09/5.320 
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. 723/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES, vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 19-09/332: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 798/SO/2019      
(na vysielanie programu Súdna sieň (Čie to bude?) zo dňa 4. 3. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
  



Uznesenie č. 19-09/6.321: 
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. 798/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/333: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 741/SO/2019     
(na vysielanie zo dní 1. – 4. 2., 8. – 11. 2. a 15. – 18. 2. 2019)  
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195 
 
Uznesenie č. 19-09/7.322:  
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. 741/SO/2019 smerujúcu 
voči programovej službe Kinet TV vysielateľa Kinet Inštal s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v časti 
možného porušenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/334: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                 Z: PgO 
 



Uznesenie č. 19-09/7.323:  
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 Kinet Inštal s.r.o. vo 
veci možného porušenia  

I. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch v dňoch 1. 2. 
2019 - 4. 2. 2019, 8. 2. 2019 - 11. 2. 2019 a 15. 2. 2019 - 18. 2. 2019 vysielal programovú 
službu Kinet TV v rozpore s udelenou licenciou;  

II. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Kinet TV zo dňa 9. 2. 2019  
v čase od 17:00 hod. do 23:00 hod. v zodpovedajúcej kvalite; 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/335: 
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: 21. 5. 2019                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/336: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.  
T:20. 5. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 799/SO/2019      
(na vysielanie programu Lucky Room zo dňa 5. 3. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 19-09/8.324:  
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. 799/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/337: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 765/SO/2019      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 24. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 19-09/9.325:   
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. 765/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/338: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                           Z: PgO 
   
K bodu 10/   
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 701/SO/2019     
(na vysielanie programu Správy BTV zo dňa 8. 2. 2019)  
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.      číslo licencie: TD/100  

   
Uznesenie č. 19-09/10.326: 
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 Bardejovská 
televízna spoločnosť, s.r.o. vo veci možného porušenia 

1. § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2019 v čase o cca 
18:33 hod. a 20:03 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Bardejovská televízia - 
BTV program Správy BTV a v rámci neho „Vyhlásenie Bardejovskej televízie“, čím mohlo 



prísť k nezabezpečeniu všestrannosti a názorovej plurality informácií v rámci vysielanej 
programovej služby, 

2. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2019 v čase o cca 
18:33 hod. a 20:03 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Bardejovská televízia - 
BTV program Správy BTV a v rámci neho „Vyhlásenie Bardejovskej televízie“, v ktorom 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského 
programu. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  zdržal sa 
Kubica  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/339: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 849/SO/2019      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 15. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-09/11.327:  
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. 849/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/340: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2019                             Z: PgO 
 
 



K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 830/SO/2019      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 - diskusia zo dňa 13. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-09/12.328: 
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. 830/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/341: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 853/SO/2019      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 - diskusia zo dňa 12. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-09/13.329: 
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. 853/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, 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:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  zdržala sa 



Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/342: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 822/SO2019     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 9. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 19-09/14.330: 
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. 822/SO/2019 smerujúcu 
voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/343: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:20. 5. 2019                 Z: PgO 
        
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 675/SO/2019      
(na vysielanie skladby Solo zo dňa 12. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-09/15.331:  
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. 675/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/344: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 717/SO/2019      
(na vysielanie programu Duel zo dňa 14. a 15. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-09/16.332:  
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. 717/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu Duel zo dňa  
14. 2. 2019 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/345: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-09/16.333:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, v súvislosti s tým, že dňa 15. 2. 2019 v čase o cca 17:48 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby Jednotka doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so 
sluchovým postihnutím k programu Duel, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu a   



- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím.  

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/346: 
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. 5. 2019  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/347: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 5. 2019  Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 720/SO/2019      
(na vysielanie reklamného šotu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 zo dňa 16. 2. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 19-09/17.334: 
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. 720/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/348: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2019                               Z: PgO 



K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 698/SO/2019      
(na vysielanie reklamného šotu Theraflu a Theraflu Forte zo dňa 13. 2. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-09/18.335: 
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. 698/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/349: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2019                           Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 718/SO/2019      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 14. 2. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 19-09/19.336: 
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/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu 5 proti 5 zo dňa  
14. 2. 2019 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/350: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-09/19.337: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, v súvislosti s tým, že dňa 15. 2. 2019 v čase o cca 18:21 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby Jednotka doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so 
sluchovým postihnutím k programu 5 proti 5, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu a   
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím.  

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/351: 
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. 5. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/352: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 5. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 551/SKO/2019 zo dňa 23. 1. 2019 
 684/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1448/SO/2018, Sťažnosť č. 1308/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 
zákona č. 181/2014 o volebnej kampani, § 32 ods. 9, § 16 ods. 3 písm. l), § 63a ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Púchovský magazín, Noviny/Oprava 
chodníkov a rozšírenie parkovísk/9. 11. 2018/Považie, Noviny, Púchovský magazín/Ako sa 
v skutočnosti pomáha ľuďom/nedodal rade záznam vysielania z 12. 10. 2018/poskytovanie AVMS: 
http://tvpovazie.sk/12. 10. 2018/Považie 



ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o. číslo licencie: TD/198  
 
Uznesenie č. 19-09/20.338: 
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 podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje 
 

I. správne konanie č. 551/SKO/2019 vedené voči účastníkovi konania MEDIA COMPANY 
s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., 

II. správne konanie č. 684/SKO/2019 vedené voči účastníkovi konania MEDIA COMPANY 
s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 2 písm. c) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. v súvislosti 
s poskytovaním programu Púchovský magazín, s príspevkom Oprava chodníkov 
a rozšírenie parkovísk v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke 
http://www.tvpovazie.sk v sekcii Videoarchív, dňa 9. 11. 2018,  

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/353: 
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: 21. 5. 2019                           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/354: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia časti sťažnosti v správnom konaní  
č. 684/SKO/2019. 
T: 20. 5. 2019                                                         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-09/20.339: 
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. 551/SKO/2019 a č. 684/SKO/2019 spoločnosť MEDIA COMPANY s.r.o. 

 
I. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 



tým, 
 
že na televíznej programovej službe Považie odvysielal dňa 12. 10. 2018 v čase o cca 16:19:37 hod. 
v rámci programu Noviny komunikát s názvom Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom a dňa 12. 10. 
2018 v čase o cca 17:28:56 hod. v rámci programu Púchovský magazín komunikát s názvom Ako sa v 
skutočnosti pomáha ľuďom, ktoré podporovali Katarínu Henekovú, kandidátku na post primátora vo 
voľbách do orgánov samosprávy mesta Púchov 10. novembra 2018, čím naplnili definíciu politickej 
reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 10 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

II. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 1. 2. 2019 na internetovej stránke http://www.tvpovazie.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu 
službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.,  

 
 

III. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1  
 

zákona č. 181/2014 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 9. 11. 2018 v čase o cca 18:20:54 hod. odvysielal na programovej službe Považie  
v rámci programu Noviny príspevok s názvom Oprava chodníkov a rozšírenie parkovísk, obsahujúci 
informácie o poslancovi MsZ mesta Púchov, Rudolfovi Marmanovi, ktorý bol v prospech tohto 
kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018,  
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú 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 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/355: 
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: 7. 6. 2019                        Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/356: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia časti sťažnosti v správnom konaní  
č. 684/SKO/2019. 
T: 20. 5. 2019                                                         Z: PgO 
 
K bodu 21/  
SK č.: 688/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1435/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurál/3. 11. 2018/Rádio Slovensko 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 19-09/21.340:  
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. 688/SKO/2019 
vedené proti 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:  

Danielová zdržala sa 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  zdržal sa 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
 



Úloha č. 19-09/357: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 5. 2019                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/358: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 5. 2019                                    Z: PgO 
 
K bodu 22/  
SK č.: 52-PLO/O-440/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011 
(vo veci možného porušenia  § 18a písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16 
 
Uznesenie č. 19-09/22.341:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4  
ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000  
Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 52-PLO/O-440/2012 MAC TV s.r.o.   
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 221/2011 Z.z. 
 

tým,  
 
že v rámci digitálneho vysielania programovej služby JOJ PLUS nedosiahol v mesiaci september 2011 
zákonom stanovený podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou skrytých alebo otvorených 
titulkov alebo tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. 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 
Batta  za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/359: 
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: 7. 6. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 23/  
SK č.: 770/SKO/2019 zo dňa 20. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 412/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Niečo na tej Mary je/ 2. 1. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-09/23.342: 
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.  
770/SKO/2019 MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

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

tým že, 
 
v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 2. 1. 2019  v čase o cca 14:52 hod. program 
Niečo na tej Mary je, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich 
kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom 
na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za 
primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 
systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 
rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 
12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  za 



Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 16 000,- € slovom šestnásťtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/360: 
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: 7. 6. 2019                         Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/361: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 17. 5. 2019                                        Z: PgO 
 
K bodu 24/  
SK č.: 373/SKO/2019 (pôvodne  1485/SKO/2018) zo dňa 5. 12. 2018 
           680/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.1135 /SO/2018, Sťažnosť č. 1469/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spojky/23. 9. 2018/Rádio Slovensko; Nu Spirit FM/  
2. 12. 2018/Rádio_FM 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1, RD/4 
 
Uznesenie č. 19-09/24.343: 
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 373/SKO/2019 
(pôvodne 1485/SKO/2018) a 680/SKO/2019 Rozhlas a televízia Slovenska 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že 

 
I. dňa 23.9.2018 o cca 11:05 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Slovensko program 

Spojky, v rámci ktorého odznela pieseň Bobby Brown, ktorá obsahovala kritérium nevhodnosti a 
neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) 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 pre vekovú 
skupinu maloletých do 18 rokov „vulgárny jazyk alebo obscénne vyjadrovanie a sexuálne 
prejavy, sexuálne násilie alebo sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte.“, 
pričom došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 1 tejto vyhlášky, 

II. dňa 2.12.2018 o cca 20:00 hod. odvysielal na programovej službe Rádio_FM program Nu Spirit 
FM, v rámci ktorého odzneli piesne Kým dýcham o cca 21:37 hod., 1991 o cca 21:42 hod. a Pow 
Pow o cca 21:45 hod., ktoré obsahovali kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 
písm. a) 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 pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov 
„vulgárny jazyk“, pričom došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s 
podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 tejto vyhlášky, 

 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 994,- € slovom  deväťsto 
deväťdesiatštyri eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***19, KS6548. 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/362: 
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: 7. 6. 2019                          Z: PLO 
 
Úloha č. 19-09/363: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 5. 2019                               Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 25/  
SK č.: 912/SKL/2019 zo dňa 28. 3. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.  číslo licencie: TKR/91 
 
Uznesenie č. 19-09/25.344: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 912/SKL/2019 zo dňa 28. 3. 
2019, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/91 z dôvodu zmeny programovej 
ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
 
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
Námestie slobody 560 
020 01 Púchov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/91 nasledovne: 

 
Bod 4. Ponuka programových služieb v časti televízne programové služby sa mení a znie:   
 
„4.  Ponuka programových služieb: 
Základná ponuka: 



televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, TA3, PuTV,   
JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, ČT 1, C1R, Šlágr TV 

Rozšírená ponuka: 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

TA3, PuTV, C1R, JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, ČT 1, ČT2,   
TV Považie, Spektrum, WAU, Euronews, Filmbox Plus, 
Sport 1, Sport 2, Minimax, Viasat Explorer, FLN, Disney 
Channel, Nat Geo Wild, Viasat History, Prima PLUS, Šlágr 
TV“ 

 
Úloha č. 19-09/364: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 912/SKL/2019, zašle ho  
účastníkovi konania, spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 7. 6. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 872/SKL/2019 zo dňa 21. 3. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencií č.R/117 a RD/25 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.   číslo licencie: R/117, RD/25 
        JUDr. Peter Ďurček 
        P-D-R-V s.r.o.  
   
Uznesenie č. 19-09/26.345: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/117 a RD/25 zo dňa 21. 3. 2019 
vedenom s účastníkmi konania: 
 
CORPORATE LEGAL, s.r.o.  
Miletičova 5B 
821 08 Bratislava    
 
JUDr. Peter Ďurček 
Miletičova 99/5A  
821 08 Bratislava 
 
P-D-R-V s.r.o.  
Miletičova 5B 
821 08 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 na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 92%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/117 a 
RD/25 spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava zo spoločníka 
– prevodcu JUDr. Peter Ďurček, Miletičova 99/5A, 821 08 Bratislava na nadobúdateľa - spoločnosť  
P-D-R-V s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava; ktorý prevodom 92%-ného  obchodného podielu 
z prevodcu na nadobúdateľa získa 92%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach 
spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava. 
 
Úloha č. 19-09/365: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 7. 6. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 935/SKL/2019 zo dňa 1. 4. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č.R/99 
ÚK: Radio ON  s.r.o.   číslo licencie: R/99 
        IKT MEDIA, s.r.o. 
        CD HOLDING s.r.o.  
 
Uznesenie č. 19-09/27.346: 
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 podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/99 zo 
dňa 1. 4. 2019 vedenom s účastníkmi konania: 
 
Radio ON s.r.o. 
Pribišova 19/A 
841 05 Bratislava 
 
IKT MEDIA, s.r.o. 
Pribišova 19/A 
841 05 Bratislava 
 
CD HOLDING s.r.o. 
Farského 1270/8 
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka 
 

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 na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
udeľuje predchádzajúci súhlas 

 
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/99 
spoločnosti Radio ON s.r.o., Pribišova 19/A, 841 05 Bratislava zo spoločníka – prevodcu IKT 
MEDIA, s.r.o., Pribišova 19/A, 841 05 Bratislava na nadobúdateľa CD HOLDING s.r.o., Farského 



1270/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, ktorý prevodom 100%-ného obchodného 
podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti Radio ON s.r.o. 
 
Úloha č. 19-09/366: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 7. 6. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 936/SKL/2019  zo dňa 1. 4. 2019 
Oznámenie  o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.   číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 19-09/28.347: 
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. 936/SKL/2019 zo dňa 1. 4. 2019 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. R/99 účastníka konania 
Radio ON s.r.o. 
Pribišova 19/A 
841 05 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. R/99 nasledovne: 
 
Čl. I. bod 1. sa mení a znie: 
„1. Názov programovej služby: Rádio THE END“ 
 
Úloha č. 19-09/367: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 7. 6. 2019           Z: PLO 
 
29/ Rôzne 
 
1/Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5  
zákona č. 181/2014 Z. z. 
 
Uznesenie č. 19-09/29.348: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný PROJEKT - Braňo Závodský Naživo – 
Duely vysielateľa D.EXPRES, k.s. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 12. 4. 2019. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ oboznámenie sa Rady s Rozhodnutím č. RL/11/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
SK č.: 374/SKO/2019  zo dňa  5. 12. 2018 
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/25. 9. 2018/Rádio Slovensko 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 19-09/29.349: 
Rada schvaľuje  znenie predloženého rozhodnutia bez výhrad a návrhov na doplnenie. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Dohľad nad zákonom č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 722/SL/2019) 
 
Uznesenie č. 19-09/29.350: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti TV Stream s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
retransmisie bez jej registrácie.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-09/368: 
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: 21. 5. 2019                   Z: PLO 



 
4/ Schválenie zahraničných pracovných ciest: 
 
Uznesenie č. 19-09/29.351: 
Rada schvaľuje  zoznam rpedložených zahraničnýc pracovných ciest: 
Dátum: 15. 5. 2019 (bola schválená, došlo k zmene termínu) 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie vedenia ERGA  
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický 
Dátum: 22. - 23. 5. 2019 
Miesto rokovania: Florencia (Taliansko) 
Podujatie: Stretnutie vybraných regulátorov a platforiem pre zdieľanie videí (Facebook) - „Media 
Regulators Policy Dialogue“ 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 28. - 29. 5. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Výročná konferencia EU DisinfoLab  
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 3. 6. 2019 
Miesto rokovania: Viedeň (Rakúsko) 
Podujatie: Odborná konferencia na tému platforiem pre zdieľanie videí a AVMSD  
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 3. 6. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie kontaktnej siete ERGA na prípravu plenárneho zasadnutia v Bratislave  
Účastníci: Martin Dorociak, Michal Hradický 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
  
V Bratislave dňa 7. 5. 2019 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    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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