
  Zápisnica č. 16/2019 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 9. 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: Mgr. Gabriela Rothmayerová 

 

 

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 

Sťažnosť č. 1399/SL/2019 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117 

 

3/ SK č.: 1339/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 

Sťažnosť č. 1166/SL/2019 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.      číslo licencie: R/123 

 

4/ SK č.: 957/SKL/2019 zo dňa 3. 4. 2019 

Sťažnosť č. 522/SL/2019 a č. 555/SL/2019 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 

 

5/ Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 1451/SO/2019, 1452/SO/2019, 1453/SO/2019, 1454/SO/2019, 1455/SO/2019, 

1456/SO/2019   

(na vysielanie programov Televízne noviny z dní 2. - 6. 6. 2019, Noviny TV JOJ z dní 2. -  6. 6. 2019, 

Hlavné správy z dní 2. - 6. 6. 2019, Televízne noviny zo dňa 24. 6. 2019, Hlavné správy zo dňa 26. 6. 

2019 a Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku zo dňa 10. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

                  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

       C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

      RTVS, na základe zákona        číslo licencie: TD/2 

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1380/SO/2019      

(na vysielanie upútavky na program Legendy popu zo dňa 12. 7. 2019)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1 

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1313/SO/2019      

(na vysielanie programu Clavin a ArginMax zo dňa 1. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1365/SO/2019      

(na vysielanie prostredníctvom  https://presstv.sk/krimi/video-desiatky-deti-z-centra-rodiny-zahadne-

skoncili-na-psychiatrii-ide-o-biznis/ 



https://youtu.be/BFuLMj8Vgj8 

https://www.facebook.com/press.internet.tv  zo dňa  10. 7. 2019)  

Prevádzkovateľ: PRESS.TV, Svidník        

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1309/SO/2019      

(na vysielanie programu Dospeláci 2 z dní 29. 6. až  1. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/17, TD/47 

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1336/SO/2019     

(na vysielanie programu Smrtonosná pasca: Opäť v akcii zo dňa 3. 7. 2019)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1385/SO/2019      

(na vysielanie programu Slunce, seno a pár facek zo dňa 19. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1359/SO/2019      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 11. 7. 2019/hlasitosť)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1383/SO/2019      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1384/SO/2019      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 7. 2019)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1 

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1360/SO/2019     

(na vysielanie programu Ochrancovia zo dňa 11. 7. 2019)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

 

16/ SK č.: 1092/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 741/SO/2018) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), §16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 1. – 4. 2., 8. – 11. 2. a 15. – 18. 2. 2019/Kinet TV 

ÚK: Kinet Inštal s.r.o. číslo licencie: TD/195 

 

17/ SK č.: 958/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 556/SO/2019)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: reklama na alza.sk/29. 1. 2019 /JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 

NEVEREJNÉ: 

 

https://www.facebook.com/press.internet.tv%20%20zo dňa%20%2010


18/ SK č.: 1300/SKL/2019 zo dňa 24. 6. 2019 

Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 

ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  číslo licencie: T/201 

 

19/ SK č.: 1210/SKL/2019 zo dňa 29. 4. 2019 

Zmena registrácie retransmisie 

ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o. číslo licencie: TKR/86 

 

20/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvpovazie.sk 

Oznámenie č. 1419/AMS/2019 

Prevádzkovateľ: MEDIA COMPANY s.r.o. 

 

21/ Rôzne  

 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 733 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 19-16/1.668: 

Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 2/  

Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 

Sťažnosť č. 1399/SL/2019 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117 

        

Uznesenie č. 19-16/2.669:  

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. 1399/SL/2019 smerujúcu 

voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 

zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 



Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/734: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                                  Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

SK č.: 1339/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 

Sťažnosť č. 1166/SL/2019 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.      číslo licencie: R/123 

 

Uznesenie č. 19-16/3.670:  

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. 1339/SKL/2019 

vedené voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/735: 

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: 10. 10. 2019                  Z: PLO 

 

K bodu 4/  

SK č.: 957/SKL/2019 zo dňa 3. 4. 2019 

Sťažnosť č. 522/SL/2019 a č. 555/SL/2019 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 

 

Uznesenie č. 19-16/4.671:  



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 

957/SKL/2019 vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. 

 

vzhľadom na to, že v dňoch 30. 1. 2019, 18. 2. 2019 a 4. 6. 2019 nevyužíval frekvenciu 98,1 MHz 

Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu 

podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

u k l a d á  

 

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

zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 

porušenie sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/736: 

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: 25. 10. 2019                  Z: PLO 

 

Úloha č. 19-16/737: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 19-16/4.672:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 

957/SKL/2019 vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. 

 

o d n í m a  

 

frekvenciu 90,8 MHz Žilina, vzhľadom na to, že ju v dňoch 19. 2. 2019, 12. 3. 2019 a 18. 6. 2019 

nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu 

podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 



Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/738: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 

rozhodnutia o odňatí frekvencie a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 25. 10. 2019                  Z: PLO 

 

Úloha č. 19-16/739: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                  Z: PLO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 1451/SO/2019, 1452/SO/2019, 1453/SO/2019, 1454/SO/2019, 1455/SO/2019, 

1456/SO/2019   

(na vysielanie programov Televízne noviny z dní 2. - 6. 6. 2019, Noviny TV JOJ z dní 2. -  6. 6. 2019, 

Hlavné správy z dní 2. - 6. 6. 2019, Televízne noviny zo dňa 24. 6. 2019, Hlavné správy zo dňa 26. 6. 

2019 a Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku zo dňa 10. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

                  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

       C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

      RTVS, na základe zákona        číslo licencie: TD/2 

 

Uznesenie č. 19-16/5.673: 

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. 1451/SO/2019 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 

spol. s r.o. z dní 2. 6. 2019, 3. 6. 2019, 4. 6. 2019, 5. 6. 2019 a 6. 6. 2019 a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/740: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                          Z: PgO 

 



Uznesenie č. 19-16/5.674: 

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. 1452/SO/2019 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. z dní 2. 6. 2019, 3. 6. 

2019, 4. 6. 2019, 5. 6. 2019 a 6. 6. 2019 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 

308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/741: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                         Z: PgO 

 

Uznesenie č. 19-16/5.675: 

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. 1453/SO/2019 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. z dní 2. 6. 2019,  

3. 6. 2019, 4. 6. 2019, 5. 6. 2019 a 6. 6. 2019 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 

zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/742: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                         Z: PgO 

 

Uznesenie č. 19-16/5.676: 

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. 1454/SO/2019 smerujúcu 



voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 

spol. s r.o. z dňa 24. 6. 2019  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/743: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                       Z: PgO 

 

Uznesenie č. 19-16/5.677: 

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. 1455/SO/2019 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. z dňa 26. 6. 2019 

a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/744: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                        Z: PgO 

 

Uznesenie č. 19-16/5.678: 

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. 1456/SO/2019 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/745: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                            Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1380/SO/2019      

(na vysielanie upútavky na program Legendy popu zo dňa 12. 7. 2019)  

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1 

  

Uznesenie č. 19-16/6.679: 

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. 1380/SO/2019 smerujúcu 

voči programovej službe Jednotka 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/746: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                   Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1313/SO/2019      

(na vysielanie programu Clavin a ArginMax zo dňa 1. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 19-16/7.680:  

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. 1313/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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková zdržala sa 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 19-16/747: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                            Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1365/SO/2019      

(na vysielanie prostredníctvom  https://presstv.sk/krimi/video-desiatky-deti-z-centra-rodiny-zahadne-

skoncili-na-psychiatrii-ide-o-biznis/ 

https://youtu.be/BFuLMj8Vgj8 

https://www.facebook.com/press.internet.tv  zo dňa  10. 7. 2019)  

Prevádzkovateľ: PRESS.TV, Svidník      

 

Uznesenie č. 19-16/8.681:  

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. 1365/SO/2019 smerujúcu 

voči službe presstv.sk poskytovateľa PRESS.TV, Svidník a službám Youtube a Facebook a uznala 

sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/748: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                            Z: PgO 

 

K bodu 9/  

Prešetrenie sťažnosti 

https://www.facebook.com/press.internet.tv%20%20zo dňa%20%2010


Sťažnosť č. 1309/SO/2019      

(na vysielanie programu Dospeláci 2 z dní 29. 6. až  1. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/17, TD/47 

 

Uznesenie č. 19-16/9.682:   

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. 1309/SO/2019 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznych programových služieb TV MARKÍZA a DAJTO, vysielateľa MARKÍZA 

– SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  

za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak zdržal sa 

Kolenič  zdržal sa 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 19-16/749: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                             Z: PgO 

 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1336/SO/2019     

(na vysielanie programu Smrtonosná pasca: Opäť v akcii zo dňa 3. 7. 2019)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

   

Uznesenie č. 19-16/10.683: 
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 v rámci televíznej 

programovej služby JOJ odvysielal dňa 3.7.2019  v čase o cca 20:56 hod. program Smrtonosná pasca: 

Opäť v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 



Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/750: 

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: 9. 10. 2019                              Z: PLO 

 

Úloha č. 19-16/751: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 7. 10. 2019                             Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1385/SO/2019      

(na vysielanie programu Slunce, seno a pár facek zo dňa 19. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 19-16/11.684:  

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. 1385/SO/2019 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/752: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                             Z: PgO 

 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1359/SO/2019      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 11. 7. 2019/hlasitosť)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 19-16/12.685: 

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. 1359/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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/753: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                            Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1383/SO/2019      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 7. 2019)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 19-16/13.686:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) a 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. 1383/SO/2019 

smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/754: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                               Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1384/SO/2019      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 7. 2019)  



Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1 

 

 

Uznesenie č. 19-16/14.687:  

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. 1384/SO/2019 smerujúcu 

voči programovej službe Jednotka 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/755: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                   Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1360/SO/2019     

(na vysielanie programu Ochrancovia zo dňa 11. 7. 2019)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

 

Uznesenie č. 19-16/15.688:  

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.  

v súvislosti s tým, že dňa 11. 7. 2019 v čase o cca 18:01 hod. odvysielal v rámci programovej služby 

JOJ doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 

Ochrancovia, 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 



Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/756: 

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: 9. 10. 2019                    Z: PLO 

 

Úloha č. 19-16/757: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 7. 10. 2019                                                                                                                              Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

SK č.: 1092/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 741/SO/2018) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), §16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 1. – 4. 2., 8. – 11. 2. a 15. – 18. 2. 2019/Kinet TV 

ÚK: Kinet Inštal s.r.o. číslo licencie: TD/195 

 

Uznesenie č. 19-16/16.689:  

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. 1092/SKO/2019 Kinet Inštal s.r.o. 

 

I. 

 

p o r u š i l 

 

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

 

tým, 

 

že v dňoch 1. 2. 2019 - 4. 2. 2019, 8. 2. 2019, 10. 2. 2019, 11. 2. 2019 a 15. 2. 2019 - 18. 2. 2019 

odvysielal na programovej službe Kinet TV, v rámci ktorej má podľa licencie č. TD/195 v znení 

rozhodnutia Rady č. TD/195/2018 zo dňa 21. 3. 2018 vysielať 100 % doplnkové vysielanie, program 

záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v meste Nováky zo dňa 29. 1. 2019, ktorý bol 

vysielaný pravidelne, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou, 

 

II. 

 

p o r u š i l 

 

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

 

tým, 

 

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. 

 

Hlasovanie:  



Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/758: 

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: 25. 10. 2019                          Z: PLO 

 

Úloha č. 19-16/759: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi ukončenie správneho konania.  

T: 7. 10. 2019                                   Z: PgO 

 

Uznesenie č. 19-16/16.690:  

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. 1092/SKO/2019 

vedené proti spoločnosti Kinet Inštal s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej možného porušenia povinnosti 

ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s vysielaním zo dňa 9. 2. 2019 

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  



Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/760: 

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: 9. 10. 2019                           Z: PLO 

 

Úloha č. 19-16/761: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi ukončenie správneho konania. 

T: 7. 10. 2019                                   Z: PgO 

 

K bodu 17/  

SK č.: 958/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 556/SO/2019)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: reklama na alza.sk/29. 1. 2019 /JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 

Uznesenie č. 19-16/17.691: 

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. 958/SKO/2019 

vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 19-16/762: 



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 

rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 9. 10. 2019                  Z: PLO 

 

Úloha č. 19-16/763: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                  Z: PgO 

 

 

NEVEREJNÉ 

 

K bodu 18/ 

SK č.: 1300/SKL/2019 zo dňa 24. 6. 2019 

Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 

ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  číslo licencie: T/201 

 

Uznesenie č. 19-16/18.692: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 

1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1300/SKL/2019 zo dňa 24. 6. 2019  

podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o 

o predĺženie platnosti licencie č. T/201, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník 

konania“): 

 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Röntgenova 26  

851 01 Bratislava  

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  

 

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

 

zastavuje 

 

správne konanie č. 1300/SKL/2019 zo dňa 24. 6. 2019 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie 

č. T/201 z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 13. 9. 2019 vzal predmetnú 

žiadosť v plnom rozsahu späť, pričom konanie sa netýka iného účastníka konania a nejde o konanie, 

ktoré môže začať správny orgán. 

 

 

Úloha č. 19-16/764: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 1300/SKL/2019 a zašle ho 

účastníkovi konania. 

T: 9. 10. 2019                   Z: PLO 

 

 

K bodu 19/  

SK č.: 1210/SKL/2019 zo dňa 29. 4. 2019 

Zmena registrácie retransmisie 

ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o. číslo licencie: TKR/86 

 

Uznesenie č. 19-16/19.693:  



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. v správnom konaní č. 1210/SKL/2019 zo dňa 

29. 4. 2019 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  

č. TKR/86, účastníka konania  

 

VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o. 

Zelinárska 8  

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 (ďalej len „správny poriadok“) 

vydáva toto     

r o zh o d n u t i e  

 

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

 

zastavuje 

 

správne konanie č. 1210/SKL/2019, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej 

lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  

 

 

Úloha č. 19-16/765: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1210/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi 

konania. 

T: 9. 10. 2019                    Z: PLO 

 

 

K bodu 20/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvpovazie.sk 

Oznámenie č. 1419/AMS/2019 

Prevádzkovateľ: MEDIA COMPANY s.r.o. 

 

Uznesenie č. 19-16/20.694: 

Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa MEDIA COMPANY s.r.o., doručené dňa  

1. 8. 2019, o prevádzkovaní služby tvpovazie.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke 

http://www.tvpovazie.sk a v časti týkajúcej sekcie „Videoarchív“ ho prijíma ako oznámenie podľa  

§ 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba v tejto časti vzhľadom na podmienky, za 

ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá 

tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

 

Úloha č. 19-16/766: 

Kancelária Rady upovedomí prevádzkovateľa MEDIA COMPANY s.r.o. o vybavení jeho oznámenia 

doručeného dňa 1. 8. 2019 a zaevidovaného pod. č. 1419/AMS/2019-1. 

T: 7. 10. 2019                         Z: PgO 

 

          

21/ Rôzne 

 

1. Informovanie o využívaní rozhlasových frekvencií pridelených na jar 2018 

 

Uznesenie č. 19-16/21.695: 



Rada berie na vedomie predložený materiál.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

2. Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 

Sťažnosť č. 1424/SL/2019 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo licencie: TKR/255 

 

Uznesenie č. 19-16/21.696: 

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. 1424/SL/2019 smerujúcu 

voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 

zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 

Úloha č. 19-16/767: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 7. 10. 2019                         Z: PLO 

 

3/ Určenie zástupcu Rady do pracovnej skupiny na  MV SR – návrh pravidiel vedenia volebnej 

kampane a politickej reklamy na internete 

 

Uznesenie č. 19-16/21.697: 

Rada schvaľuje ako zástupcu Rady do pracovnej skupiny riaditeľa Kancelárie Rady, Ľuboša Kukliša.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 



Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

4/ Určenie zástupcu Rady na stretnutie so zástupcami ECRI (European Commission against Racism 

and Intolerance) dňa 22. 11. 2019 v Bratislave 

 

Uznesenie č. 19-16/21.698: 

Rada schvaľuje ako zástupcu Rady na stretnutie so zástupcami ECRI vedúceho Právneho a licenčného 

odboru Kancelárie Rady, Martina Dorociaka.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 

5/ Monitoring médií – aktualizácia výrazov  

 

 

6/ Schválenie zahraničných pracovných ciest:  

 

Uznesenie č. 19-16/21.699 

Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest:  

 

Dátum: 10. 10. 2019 

Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 

Podujatie: Zasadnutie podskupiny ERGA č. 3 (Implementácia smernice o audiovizuálnych mediálnych 

službách)  

Účastníci: Martin Dorociak 

 

Dátum: 11. 10. 2019 

Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 

Podujatie: Zasadnutie podskupiny ERGA č. 2 (Budúcnosť ERGA)  

Účastníci: Michal Hradický 

 

Dátum: 11. 10. 2019 

Miesto rokovania: Rím (Taliansko) 

Podujatie: Medzinárodná konferencia: „Medzinárodné dni Eurovisioni: Audiovizuálne reformy: 

smerom k európskemu mediálnemu priemyslu?“ – zastupovanie ERGA  

Účastníci: Ľuboš Kukliš 

 

Dátum: 18.10. 2019 

Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 



Podujatie: Stretnutie Európskej komisie a výskumníkov v súvislosti s vyhodnocovaním Kódexu 

postupov proti šíreniu dezinformácií  

Účastníci: Ľuboš Kukliš 

 

Dátum: 21. 10. 2019 

Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 

Podujatie: Stretnutie Európskej komisie a platforiem v súvislosti s vyhodnocovaním Kódexu postupov 

proti šíreniu dezinformácií  

Účastníci: Ľuboš Kukliš 

 

Dátum: 22. 10. 2019 

Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 

Podujatie: Zasadnutie podskupiny ERGA č. 4 (Rodová rozmanitosť)  

Účastníci: Soňa Kanderová 

 

Dátum: 4. 10. 2019 

Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 

Podujatie: Workshop ERGA na tému „Ako môže AVMSD pomôcť vyrovnať sa s reklamou na 

nezdravé potraviny a nápoje zameranou na maloletých?“   

Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický 

 

 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 

  

V Bratislave dňa 25. 9. 2019 

 

 

 

                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 


