
  Zápisnica č. 13/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 3. 7. 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/ SK č.: 549/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019 
Sťažnosť č. 310/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo licencie: TKR/178 
 
3/ SK č.: 679/SKL/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Sťažnosť č. 334/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice     číslo licencie: TKR/229 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1008/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.      číslo licencie: TKR/324 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1079/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 
 
6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1128/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1165/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
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 
 
9/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1167/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
10/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  



Sťažnosť č. 1147/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 
 
11/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1038/SL/2019 
ÚK:  SATRO s.r.o.        číslo licencie: TKR/121 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1067/SO/2019      
(na vysielanie reklamného šotu na Birell  zo dňa 6. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1109/SO/2019      
(na vysielanie programu hokej MS 2019 Francúzsko - Slovensko zo dňa 17. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1110/SO/2019       
(na vysielanie programu hokej MS 2019 Česko - Lotyšsko zo dňa 16. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1111/SO/2019       
(na vysielanie programu hokej MS 2019 Veľká Británia - Kanada zo dňa 12. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1142/SO/2019      
(na vysielanie hokejového zápasu Rusko - USA zo dňa 23. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona         číslo licencie: TD/2 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1070/SO/2019      
(na vysielanie programu Probudím se včera zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1069/SO/2019      
(na vysielanie programu Život je boj zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
  
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1071/SO/2019      
(na vysielanie programu Matky na žúrke zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o      číslo licencie: T/39; TD/15  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1101/SO/2019      
(na vysielanie programu Supermama zo dňa 26. 4. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1107/SO/2019     



(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 17. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/209, TD/16 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1104/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 3. 2019 a www.tvnoviny.sk)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1115/SO/2019      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 19. 5. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.          číslo licencie: TD/14 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 973/SO/2019     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 11. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1088/SO/2019      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 13. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1068/SO/2019      
(na vysielanie programu Pestúnka pre dospelých zo dňa 3. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1021/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 3. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1148/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1050/SO/2019      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 30. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1074/SO/2019      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1012/SO/2019      
(na označovanie programov sprevádzaných titulkami na web. stránkach z dní 7. a 10. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1013/SO/2019      



(na označovanie programov sprevádzaných titulkami a hlasovým komentovaním na web. stránkach 
z dní 7. a 10. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o      číslo licencie: T/39; TD/15  
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1030/SO/2019       
(na vysielanie programu Najväčší Slovák zo dňa 24. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
  
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 962/SO/2019       
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 2. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1116/SO/2019      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 20. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1117/SO/2019      
(na vysielanie programu KRIMI a Noviny TV JOJ z dní 19. a 20. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o      číslo licencie: T/39; TD/15  
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1087/SO/2019       
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 6. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 964/SO/2019       
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 8. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
39/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1027/M/2019  
(monitorované dni: 24. 4. 2019) 
Vysielateľ: Spartak TV, s.r.o.               číslo licencie: TD/8  
 
40/ SK č.: 204/SKI/2016 zo dňa 22. 2. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO, a.s.                                                                                číslo licencie: R/116 
 
41/ SK č.: 689/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1489/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Prezident sa 
neodvolá/7. 12. 2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
42/ SK č.: 691/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1335/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Večera s Havranom/9. 10. 2018 /Dvojka 



ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/2 
 
43/ SK č.: 839/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 533/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/EU uvalila sankcie na členov 
ruskej GRU/21. 1. 2019 /Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
44/ SK č.: 899/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 483/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/V Hlohovci bude rozpočtové 
provizórium/27. 12. 2018 /Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
  
45/ SK č.: 773/SKO/2019 zo dňa 20. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1459/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Komunálne voľby 2018 Žilina /20.10.2018 až 7.11.2018/ 
Stredoslovenská televízia 
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o.  číslo licencie: TD/181 
 
46/ SK č.: 320/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 64/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Profesionáli/22. 1. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
47/ SK č.: 896/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 411/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dermacol pre mužov/30. 12., 31.12. 2018, 
/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
48/ SK č.: 836/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
      897/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
                 1032/SKO/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 499/SO/2019, Sťažnosť č. 428/SO/2019, 514/SO/2019, 573/SO/2019, Sťažnosť č. 
786/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Clavin Platinum/6. 1. 2019, 16. 1. 2019, 
19. 1. 2019, 30. 1. 2019, 28. 2. 2019 /TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
49/ SK č.: 898/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  431/SO/2019)  



(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: upútavka na program Policajtov 
švagor/6. 1. 2019 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
NEVEREJNÉ 
 
50/ SK č.: 1048/SKL/2019 zo dňa 30. 4. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 
 
51/ SK č.: 1250/SKL/2019 zo dňa 18. 6. 2019 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: František Kováts – STUDIO  PLUS  TV číslo licencie: T/42 
 
52/ SK č.: 1198/SKL/2019 zo dňa 7. 6. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TS, s.r.o. 
 
53/ SK č.: 1202/SKL/2019 zo dňa 10. 6. 2019 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.   číslo licencie: R/112 
Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 
 
54/ SK č.: 1222/SKL/2019 zo dňa 12. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
 
55/ SK č.: 1223/SKL/2019 zo dňa 12. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
56/ SK č.: 1224/SKL/2019 zo dňa 12. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/7 
 
57/ SK č.: 1273/SKL/2019 zo dňa 21. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/54 
 
58/  Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod.  1202/SKL/2019 D.EXPRES, k.s. 
 
 

***************** 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 515 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-13/1.482: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
SK č.: 549/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019 
Sťažnosť č. 310/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo licencie: TKR/178 
       
Uznesenie č. 19-13/2.483:  
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
549/SKL/2019 NITRANET, s.r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 9. 1. 2019 poskytoval retransmisiu programovej služby Prima plus bez súhlasu jej pôvodného 
vysielateľa, 
 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100,- €, slovom  sto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 



Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/516: 
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: 3. 8. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/517: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-13/2.484:  
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. 549/SKL/2019 
vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie NITRANET, s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
programových služieb Prima, Prima + 1, Prima COOL, Prima love, Prima MAX, Prima ZOOM, Prima 
Krimi bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov 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 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/518: 
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: 17. 7. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/519: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 679/SKL/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Sťažnosť č. 334/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice     číslo licencie: TKR/229 
 
Uznesenie č. 19-13/3.485:  
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. 679/SKL/2019 
prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/229 Stavebné bytové družstvo I, Košice 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 13. 12. 2018 poskytoval retransmisiu 
programových služieb ČT1 SD/HD, ČT2 HD, ČT :D/Art HD, ČT Sport HD, ČT 24 HD, Noe TV, TV 
Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, Prima COOL HD, Prima ZOOM HD, Prima 
MAX HD, Prima Love, Prima Comedy Central, Prima Krimi, M1, M2, M4 Sport, TV2, ATV, Šlágr 
TV, KOŠICE:DNES, TV Senior, AXN CZ, Polo TV, magic TV, The Voice HD, CITY TV, TV 
Oranje, Schlager TV, Nashville TV, SLO-TV1, RAI UNO SD/HD bez súhlasu ich pôvodných 
vysielateľov, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá  
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99,- €, slovom deväťdesiatdeväť 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/520: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  5. 8. 2019                             Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/521: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  15. 7. 2019                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-13/3.486:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 679/SKL/2019 
vedené proti subjektu Stavebné bytové družstvo I, Košice v časti možného porušenia § 17 ods. 1 písm. 
c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s retransmisiou programových služieb JOJ SD/HD, JOJ PLUS 
SD/HD, TV MARKÍZA HD, DOMA SD/HD, DAJTO HD, Nova International, Prima PLUS SD/HD, 
Duna TV, Duna World, Sport 1 SD/HD, Sport 2 HD, Nova Sport 1 HD , WAU SD/HD, Eurosport 1 
SD/HD, Eurosport 2 SD/HD, TV5 Monde, Rik, TLC, Spektrum , Fishing and Hunting, Animal Planet 
SD/HD, Discovery Channel, 1 TV RUS Europe, Film+, AMC, Nova Sport 2 HD, podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/522: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  17. 7. 2019                             Z: PLO 
 



Úloha č. 19-13/523: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia časti sťažnosti. 
T:  15. 7. 2019                             Z: PLO 
 
K bodu 4/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1008/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.      číslo licencie: TKR/324 
 
Uznesenie č. 19-13/4.487:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti PROGRES-T, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie televíznej programovej služby FilmBox bez súhlasu jeho pôvodného 
vysielateľa. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/524: 
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: 17. 7. 2019                               Z: PgO 
 
Úloha č. 19-13/525: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-13/4.488:  
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. 1008/SL/2019 smerujúcu 
voči spoločnosti PROGRES-T, s.r.o. a uznala sťažnosť v časti poskytovania programových služieb 
Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov, Kino Barrandov, Cartoon Network, Arena 
Sport 1, Travelxp HD, Óčko, ČT1, ČT2, ČT24 a ČT Sport bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/526: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 5/  
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1079/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. 19-13/5.489: 
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. 1079/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 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/527: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1128/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.       číslo licencie: R/121 
  
Uznesenie č. 19-13/6.490: 
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. 1128/SL/2019 smerujúcu 
voči vysielateľovi C.S.M. group 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/528: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1165/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 19-13/7.491:  
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 Best FM Media spol. 
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 frekvencií 89,6 MHz Prievidza a 92,4 
MHz Martin na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/529: 
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: 17. 7. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/530: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 8/  
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
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. 19-13/8.492:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, 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 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/531: 
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: 17. 7. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/532: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 9/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1167/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 19-13/9.493:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.S.M. group 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 frekvencií 91,1 MHz Rimavská Sobota a 104,4 
MHz Michalovce na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/533: 
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: 17. 7. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/534: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
   
K bodu 10/   
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1147/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. 19-13/10.494: 
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 frekvencií 92,9 MHz Rimavská Sobota a 93,5 
MHz Lučenec na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/535: 
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: 17. 7. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/536: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 11/  
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1038/SL/2019 
ÚK:  SATRO s.r.o.        číslo licencie: TKR/121 
 



Uznesenie č. 19-13/11.495:  
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. 1038/SL/2019 smerujúcu 
voči spoločnosti SATRO 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/537: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1067/SO/2019      
(na vysielanie reklamného šotu na Birell  zo dňa 6. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-13/12.496: 
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. 1067/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/538: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                                Z: PgO 
 
 



K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1109/SO/2019      
(na vysielanie programu hokej MS 2019 Francúzsko - Slovensko zo dňa 17. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/13.497:  
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. 1109/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/539: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1110/SO/2019       
(na vysielanie programu hokej MS 2019 Česko - Lotyšsko zo dňa 16. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/14.498:  
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. 1110/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 19-13/540: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1111/SO/2019       
(na vysielanie programu hokej MS 2019 Veľká Británia - Kanada zo dňa 12. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/15.499:  
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. 1111/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/541: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1142/SO/2019      
(na vysielanie hokejového zápasu Rusko - USA zo dňa 23. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona         číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-13/16.500:  
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. 1142/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Dvojka 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/542: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1070/SO/2019      
(na vysielanie programu Probudím se včera zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-13/17.501: 
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. 1070/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/543: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                           Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1069/SO/2019      
(na vysielanie programu Život je boj zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 19-13/18.502: 
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. 1069/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS, 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/544: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1071/SO/2019      
(na vysielanie programu Matky na žúrke zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o      číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 19-13/19.503:  
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. 1071/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/545: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1101/SO/2019      
(na vysielanie programu Supermama zo dňa 26. 4. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-13/20.504: 
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. 1101/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/546: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                            Z: PgO 
          
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1107/SO/2019     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 17. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/209, TD/16 
 
Uznesenie č. 19-13/21.505:  
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 PLUS odvysielal dňa 17. 5. 2019 v čase o cca 08:52 hod. program 
Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/547: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 17. 7. 2019                               Z: PgO 
 
Úloha č. 19-13/548: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 



T: 15. 7. 2019                               Z: PgO 
 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1104/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 3. 2019 a www.tvnoviny.sk)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-13/22.506:  
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. 1104/SO/2019 
smerujúcu voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA a voči audiovizuálnej mediálnej službe 
na požiadanie tvnoviny.sk spoločnosti 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/549: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:15. 7. 2019                 Z: PgO 
 
K bodu 23/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1115/SO/2019      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 19. 5. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.          číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 19-13/23.507: 
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. 1115/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/550: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:15. 7. 2019                     Z: PgO 
 
K bodu 24/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 973/SO/2019     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 11. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/24.508: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Rádio Slovensko odvysielal dňa 11. 
4. 2019 v čase o cca 12:30 hod. program Z prvej ruky, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/551: 
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: 17. 7. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/552: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 25/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1088/SO/2019      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 13. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-13/25.509: 
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. 1088/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 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/553: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:15. 7. 2019                  Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1068/SO/2019      
(na vysielanie programu Pestúnka pre dospelých zo dňa 3. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
   
Uznesenie č. 19-13/26.510: 
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. 1068/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ PLUS 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/554: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1021/SO/2019      



(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 3. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-13/27.511: 
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. 1021/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA a voči audiovizuálnej mediálnej službe na 
požiadanie tvnoviny.sk spoločnosti 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/555: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1148/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-13/28.512: 
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. 1148/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 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 19-13/556: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                  Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1050/SO/2019      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 30. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/29.513: 
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. 1050/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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/557: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                               Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1074/SO/2019      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 4. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/30.514: 
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. 1074/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  neprítomný 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/558: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 31/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1012/SO/2019      
(na označovanie programov sprevádzaných titulkami na web. stránkach z dní 7. a 10. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-13/31.515: 
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. 1012/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 18a 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/559: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-13/31.516: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi  
MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. v súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18b ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z, nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že  

- vysielateľ na svojej oficiálnej webovej stránke dostupnej na adrese www.markiza.sk 
v prehľade programov televíznej programovej služby TV MARKÍZA z dní  
7. 6. 2019 a 10. 6. 2019 a v prehľade programov televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA z dní 7. 6. 2019 a 10. 6. 2019, ktorý poskytuje na zverejnenie ostatným 
hromadným informačným prostriedkom – webovým stránkam zverejňujúcim televízny 

http://www.markiza.sk/


program, dostupným na adrese http://tv-program.aktuality.sk, http://tv-program.sk, 
http://telkac.zoznam.sk, http://program-online.tv a 

- pri vysielaní programu Mentalista dňa 7. 6. 2019 a 10. 6. 2019 a programu Prenasledovaná 
dňa 7. 6. 2019 v rámci programovej služby TV MARKÍZA, 

neuplatnil označenie programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa 
ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/560: 
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: 17. 7. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/561: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 32/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1013/SO/2019      
(na označovanie programov sprevádzaných titulkami na web. stránkach z dní 7. a 10. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o      číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 19-13/32.517: 
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. 1013/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 18a 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

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

http://tv-program.aktuality.sk/
http://telkac.zoznam.sk/
http://program-online.tv/


 
Úloha č. 19-13/562: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-13/32.518: 
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 možným porušením ustanovenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z, nakoľko vzniklo 
dôvodné podozrenie, že vysielateľ na svojej oficiálnej webovej stránke dostupnej na 
adrese www.joj.sk v prehľade programov televíznej programovej služby JOJ z dní 7. 6. 2019 a 10. 6. 
2019 a v prehľade programov televíznej programovej služby JOJ z dní 7. 6. 2019 a 10. 6. 2019, ktorý 
poskytuje na zverejnenie ostatným hromadným informačným prostriedkom – webovým stránkam 
zverejňujúcim televízny program, dostupným na adrese http://tv-program.aktuality.sk, http://tv-
program.sk, http://telkac.zoznam.sk, neuplatnil označenie programov sprevádzaných titulkami pre 
osoby so sluchovým postihnutím a programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich podľa ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/563: 
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: 17. 7. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/564: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 33/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1030/SO/2019       
(na vysielanie programu Najväčší Slovák zo dňa 24. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/33.519: 
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. 1030/SO/2019 smerujúcu 
voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

http://www.joj.sk/
http://tv-program.aktuality.sk/
http://telkac.zoznam.sk/


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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/565: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 15. 7. 2019                   Z: PgO 
 
K bodu 34/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 962/SO/2019       
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 2. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-13/34.520: 
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. 962/SO/2019 smerujúcu 
voči programovej službe Dvojka 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/566: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 35/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1116/SO/2019      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 20. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 



Uznesenie č. 19-13/35.521: 
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 20. 5. 2019 v čase o cca 17:33 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna 
sieň, 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/567: 
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: 17. 7. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/568: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o začatí správneho konania. 
T: 15. 7. 2019                                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 36/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1117/SO/2019      
(na vysielanie programu KRIMI a Noviny TV JOJ z dní 19. a 20. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s. r .o      číslo licencie: T/39; TD/15   
 
Uznesenie č. 19-13/36.522: 
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. 1117/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/569: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 37/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1087/SO/2019       
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 6. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/37.523: 
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. 1087/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 zdržala sa 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/570: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 38/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 964/SO/2019       
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 8. 4. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/38.524: 
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. 964/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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/571: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                               Z: PgO 
 
K bodu 39/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1027/M/2019  
(monitorované dni: 24. 4. 2019) 
Vysielateľ: Spartak TV, s.r.o.               číslo licencie: TD/8  
 
Uznesenie č. 19-13/39.525: 
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 Spartak TV, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam 24-hodinového vysielania programovej služby Spartak TV zo 
dňa 24. 4. 2019. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/572: 
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: 17. 7. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 40/  
SK č.: 204/SKI/2016 zo dňa 22. 2. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RADIO, a.s.                                                                                 číslo licencie: R/116 
 
 



Uznesenie č. 19-13/40.526: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 22. 2. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z. posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 204/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, spoločnosťou RADIO, a.s.  
 

z a m i e t a 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/573: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 4. 8. 2018                   Z: PLO 
 
K bodu 41/  
SK č.: 689/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1489/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Prezident sa 
neodvolá/7. 12. 2018/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-13/41.527: 
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. 689/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
  

zastavuje, 
 

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

Danielová proti 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 



Kubica  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/574: 
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: 17. 7. 2019                           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/575: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 15. 7. 2019                                      Z: PgO 
 
K bodu 42/  
SK č.: 691/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1335/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Večera s Havranom/9. 10. 2018 /Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-13/42.528: 
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. 691/SKO/2019 
vedené proti spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/576: 
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: 3. 8. 2019                            Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/577: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 15. 7. 2019                                 Z: PgO 
 
K bodu 43/   
SK č.: 839/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 



Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 533/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/EU uvalila sankcie na členov 
ruskej GRU/21. 1. 2019 /Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/43.529: 
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. 839/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, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/578: 
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: 17. 7. 2019                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/579: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                                    Z: PgO 
 
K bodu 44/  
SK č.: 899/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 483/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/V Hlohovci bude rozpočtové 
provizórium/27. 12. 2018 /Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-13/44.530: 
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. 899/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, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/580: 
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: 17. 7. 2019                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/581: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                                    Z: PgO 
 
K bodu 45/  
SK č.: 773/SKO/2019 zo dňa 20. 2. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1459/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Komunálne voľby 2018 Žilina /20.10.2018 až 7.11.2018/ 
Stredoslovenská televízia 
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o.   číslo licencie: TD/181 
 
Uznesenie č. 19-13/45.531: 
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. 773/SKO/2019 Stredoslovenská televízia, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Stredoslovenská 
televízia z dní 20. 10. 2018 až 7. 11. 2018 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto 
záznamov vysielania, 
 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/582: 
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: 3. 8. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 46/  
SK č.: 320/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 64/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Profesionáli/22. 1. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 19-13/46.532: 
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. 
320/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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



tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Profesionáli odvysielaného na 
programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 1. 2016 v čase o cca 19:45 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti 
Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc 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  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Kubica  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/583: 
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: 3. 8. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 47/  
SK č.: 896/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 411/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dermacol pre mužov/30. 12., 31.12. 2018, 
/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 



Uznesenie č. 19-13/47.533: 
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. 896/SKO/2019 
vedené voči spoločnosti 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 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Kubica  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/584: 
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: 15. 7. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/585: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 7. 2019                   Z: PgO 
 
K bodu 48/  
SK č.: 836/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
      897/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
                 1032/SKO/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 499/SO/2019, Sťažnosť č. 428/SO/2019, 514/SO/2019, 573/SO/2019, Sťažnosť č. 
786/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Clavin Platinum/6. 1. 2019, 16. 1. 2019, 
19. 1. 2019, 30. 1. 2019, 28. 2. 2019 /TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-13/48.534: 
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 konania č. 836/SKO/2019, 
897/SKO/2019 a 1032/SKO/2019 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/586: 
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: 3. 8. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-13/587: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 15. 7. 2019                   Z: PgO 
 
K bodu 49/  
SK č.: 898/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  431/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: upútavka na program Policajtov 
švagor/6. 1. 2019 /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-13/49.535: 
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.  898/SKO/2019 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým,  

 
že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 6. 1. 2019 o cca 9:39 hod., 10:10 hod., 10:31 
hod., 17:53 hod. a 18:11 hod. upútavku na program Policajtov švagor, ktorá naplnila definíciu vlastnej 
propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná,  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 



Fašiangová za 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto 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, VSXXX19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-13/588: 
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: 5. 8. 2019                 Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 50/  
SK č.: 1048/SKL/2019 zo dňa 30. 4. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 
 
Uznesenie č. 19-13/50.536:  
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. 1048/SKL/2019 zo dňa  
30. 4. 2019, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania: 
 
Martin Vaľko, ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ  
Janka Alexyho 1 
071 01 Michalovce  



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

r o zh o d n u t i e :  
 

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

 u d e ľ u j e  
 

Martinovi  Vaľkovi, 
obch. meno: Martin  Vaľko  ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ  
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 1 5  
 

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: Televízia Východ 
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 

             5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 1048/SKL/2019-1 zo dňa 30. 4. 2019): 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 30% 
Programy – min. 70% (z toho preberaný program - 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 19% 
2. Publicistika: 
2.1 polit. publicistika - 0% 
2.2 ostatná publicistika - 81% 
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0% 
 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 19 %  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, USB, HDD 
 
8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 100% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 25 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 



10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 
obyvateľov: podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) : vzťahuje sa 
 

II. 
 

Údaje o podnikateľovi: podľa Odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb 
a podnikateľov zo dňa 9. 5. 2019 
 

III. 
  
Doložky iného verejného prenosu: 
DVB-C, DVB-S2, DVB-H, MMDS, IPTV 
 
Úloha č. 19-13/589: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1048/SKL/2019  a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 5. 8. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 51/  
SK č.: 1250/SKL/2019 zo dňa 18. 6. 2019 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: František Kováts – STUDIO  PLUS  TV číslo licencie: T/42 
 
Uznesenie č. 19-13/51.537: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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.“),  zákona č. 
220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1250/SKL/2019 zo dňa 18.6.2019, posúdila žiadosť 
o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/42 účastníka konania: 
 
František Kováts – STUDIO PLUS TV 
Lesná 2044/95 
932 01 Veľký Meder  
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma  
 
licenciu na analógové televízne vysielanie č. T/42 účastníkovi konania: František Kováts– STUDIO 
PLUS TV, z dôvodu že o to  držiteľ licencie dňa 18. 6. 2019 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 19-13/590: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1250/SKL/2019  písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania  



T: 3. 8. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 52/  
SK č.: 1198/SKL/2019 zo dňa 7. 6. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TS, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 19-13/52.538: 
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. 1198/SKL/2019  zo dňa  7.6.2019, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
TS, s.r.o.    
Lesná 2044/95 
932 01 Veľký Meder  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

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

 u d e ľ u j e  
 
spoločnosti TS, s.r.o.       

 
l i c e n c i u  č .  T D / 2 1 6  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: STUDIO PLUS TV / logo: SPTV/ 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 50%/ maďarský 50% 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24hod./denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 1198/SKL/2019-1 zo dňa 7.6.2019 a  dňa 
18.6.2019: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie –  max 86% 
Programy –  min. 14% (z toho preberaný program – 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0% 
2. Publicistika: 

2.1 polit. publicistika – 0% 
2.2 ostatná publicistika – 100% 

3. Dokumentárne programy – 00% 
4. Dramatické programy – 0% 
5. Zábavné programy – 0% 



6. Hudobné programy: – 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy – 0% 
10. Šport – 0% 

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

záujme: 100%  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

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

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam:  
50,10% 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10% 

10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
vzťahuje sa 

 
II. 

 Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 10.6.2019, spisová značka: RPO-157099/2019, Id v zdrojovom registri: 
77878, registračný úrad: Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/12599/T 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 10.6.2019, spisová 
značka: RPO-157099/2019, Id v zdrojovom registri: 77878, registračný úrad: Okresný súd Trnava, 
Registračné číslo Sro/12599/T 
 

III. 
Údaje o doložke: 
Doložka iného verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu : DVB-S, DVB-C, KDS analóg/digitál 
 
Úloha č. 19-13/591: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1198/SKL/2019, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 3. 8. 2019                  Z: PLO  
 
K bodu 53/  
SK č.: 1202/SKL/2019 zo dňa 10. 6. 2019 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.    číslo licencie: R/112 
Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 19-13/53.539: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 



o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1202/SKL/2019 zo dňa 10. 6. 2019, posúdila žiadosť 
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/112, účastníka konania 
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48  
Bratislava 821 04 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 do 10. 2. 2029 
 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
                                                                                        

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/112/2011 zo dňa 10.5.2011 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

„I.            
 
1. Názov programovej služby: EXPRES         
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť 

licencie končí dňom 10. 2. 2029 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom 

terestriálnych frekvencií a prostredníctvom  satelitu) 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie:  
88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok,89,3 MHz Rimavská Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz 
Budulov, 92,6 MHz Zvolen, 92,7 MHz Nové Zámky, 92,7 MHz Žarnovica, 92,8 MHz Krupina, 92,9 
MHz Detva, 93,0 MHz Brezno, 93,1 MHz Martin, 93,1 MHz Terchová, 93,6 MHz Donovaly, 95,1 
MHz Banská Štiavnica, 95,2 MHz Košice, 95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz Dolný 
Hričov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 95,4 MHz Martin, 95,7 MHz Rožňava, 96,3 MHz Stará Turá, 96,4 
MHz Poprad, 96,5 MHz Banská Bystrica, 96,5 MHz Námestovo, 96,5 MHz Žilina, 97,0 MHz Levice, 
97,7 MHz Spišská Nová Ves, 98,2 MHz Bardejov, 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz Liptovská Osada, 
99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz Východná, 99,7 MHz Nové mesto nad Váhom, 99,8 MHz Topoľčany, 
101,1 MHz Lučenec, 101,1 MHz Žiar nad Hronom, 102,5 MHz Trenčín, 105,2 MHz Považská 
Bystrica, 105,7 MHz Stará Ľubovňa, 106,2 MHz Košice, 106,5 MHz Modrý Kameň, 106,9 MHz 
Skalica, 107,5 MHz Prievidza, 107,6 MHz Bratislava, 107,0 MHz Senica a 107,5 MHz Čadca 
 

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 12. 6. 2019, spisová značka: RPO-158290/2019, Id v zdrojovom registri: 
220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sr/1351/B 
 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 12. 6. 2019, spisová 
značka: RPO-158290/2019, Id v zdrojovom registri: 220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I, Registračné číslo Sr/1351/B 

 
III.  

 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
10. 6. 2019, podľa podania:1202/SKL/2019-1: 
a) Spravodajstvo – 8,7 % 
b) Publicistika:  

1. polit. publicistika – 1,0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 0 % 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0,8 % 
5. hudobné programy –3,6 % 

d) Ostatný program – 85,9 % 
 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

9,7 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  CD 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených 

vo frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a 
poštových služieb, ktoré sú  súčasťou tohto rozhodnutia:  

 
2.1.    Frekvencia:   88,4 MHz Hlohovec 

 Lokalita:        Dvorníky                 
 Frekvenčný list: 1028/10/2011           
 

2.2.  Frekvencia:   88,4 MHz Ružomberok 
 Lokalita:      Ružomberok – Malino Brdo                 
 Frekvenčný list: 2088/10/2003           

 
 2.3.   Frekvencia:   89,3 MHz Rimavská Sobota 

 Lokalita:        Rimavská Sobota - Paláska                
 Frekvenčný list: 2176/10/2003           

 
2.4.    Frekvencia:   89,7 MHz Nitra 

 Lokalita:        Nitra - mesto                 
 Frekvenčný list: 11947/10/2002           

 
2.5.    Frekvencia:   91,0 MHz Budulov 

 Lokalita:      Budulov                 
 Frekvenčný list: 3273/10/2005           

 
2.6.    Frekvencia:   92,6 MHz Zvolen 

 Lokalita:      Malá Stráž                 



 Frekvenčný list: 9182/10/2007           
 
2.7.    Frekvencia:   92,7 MHz  Nové Zámky 

 Lokalita:     Nové Zámky                 
 Frekvenčný list: 1031/10/2011           

 
2.8.    Frekvencia:   92,7 MHz Žarnovica 

 Lokalita:     Žarnovica                 
 Frekvenčný list: 1091/10/2002   
  

2.9     Frekvencia: 92,8 MHz Krupina 
 Lokalita:     Krupina                 
 Frekvenčný list: 11531/OSFS/2017           
        

2.10   Frekvencia:   92,9 MHz Detva 
 Lokalita:     mesto                 
 Frekvenčný list: 9366/OSFS/2014           

 
2.11.   Frekvencia:   93,0 MHz Brezno 
       Lokalita:     Brezno - Valaská 

   Frekvenčný list: 3263/10/2004           
 
2.12.    Frekvencia:   93,1 MHz Martin 

 Lokalita:     vlek 
 Frekvenčný list: 4557/10/2006           

 
2.13.    Frekvencia:   93,1 MHz Terchová 
       Lokalita:    Terchová 

   Frekvenčný list: 1830/OSFS/2016           
 
2.14.    Frekvencia:   93,6 MHz Donovaly 
       Lokalita:    Donovaly  

   Frekvenčný list: 4024/10/2005           
 
2.15.    Frekvencia:   95,1 MHz Banská Štiavnica 
       Lokalita:  mesto  

  Frekvenčný list: 3464/10/2008           
 
2.16.    Frekvencia:   95,2 MHz Košice 
       Lokalita:   Bankov 
           Frekvenčný list: 10738/10/2001           
 
2.17.    Frekvencia:   95,3 MHz Levoča 
       Lokalita:   Levoča 
           Frekvenčný list: 4555/10/2006 
 
2.18.    Frekvencia:   95,4 MHz Čadca 
       Lokalita:   Jurošovský vrch 
           Frekvenčný list: 1027/10/2011           
 
2.19.    Frekvencia:   95,4 MHz Dolný Hričov 
       Lokalita:   Dolný Hričov - Oblazov 
           Frekvenčný list: 10853/10/2002           
 
2.20.    Frekvencia:   95,4 MHz Dolný Kubín 



       Lokalita:   Dolný Kubín 
           Frekvenčný list: 9124/10/2007           
 
2.21.    Frekvencia:   95,4 MHz Martin 
       Lokalita:   Vrútky 
           Frekvenčný list: 10115/OSFS/2012           
 
2.22.    Frekvencia:   95,7 MHz Rožňava 
       Lokalita:  Rožňava - hvezdáreň 
           Frekvenčný list: 1839/10/2005           
 
2.23.    Frekvencia:   96,3 MHz Stará Turá 
       Lokalita:   Stará Turá 
           Frekvenčný list: 10548/OSFS/2018           
 
2.24.    Frekvencia:   96,4 MHz Poprad 
       Lokalita:  mesto 
            Frekvenčný list: 1719/10/2007           
 
2.25.    Frekvencia:   96,5 MHz Banská Bystrica 
       Lokalita:   Laskomer 
             Frekvenčný list: 1026/10/2011           
 
2.26.    Frekvencia:   96,5 MHz Námestovo 
       Lokalita:   vrch Magurka 
           Frekvenčný list: 2024/10/2011           
 
2.27.    Frekvencia:   96,5 MHz Žilina 
       Lokalita:   Žilina - Dubeň 
           Frekvenčný list: 2025/10/2011           
 
2.28.    Frekvencia:  97,0 MHz Levice 
       Lokalita:  Veľká Vápenná 
           Frekvenčný list: 1029/10/2011      
  
2.29.    Frekvencia:  97,7 MHz Spišská Nová Ves 
       Lokalita:  Spišská Nová Ves 
           Frekvenčný list: 1829/OSFS/2016  
 
2.30.    Frekvencia:  98,2 MHz Bardejov 
       Lokalita:  Bardejov 
           Frekvenčný list: 9180/10/2007       
 
2.31.    Frekvencia:  99,4 MHz Štúrovo 
       Lokalita:  Štúrovo 
           Frekvenčný list: 4285/10/2002           
 
2.32.    Frekvencia:  99,5 MHz Liptovská Osada 
       Lokalita:  Liptovská Osada 
           Frekvenčný list: 3884/10/2005    
 
2.33.    Frekvencia:  99,5 MHz Prešov 
       Lokalita:  Pod Šibeňom 
           Frekvenčný list: 1032/10/2011           
 



2.34    Frekvencia:  99,5 MHz Východná 
       Lokalita:  Východná 
           Frekvenčný list: 2137/10/2009   
 
2.35    Frekvencia:  99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom 
       Lokalita:  Nové Mesto nad Váhom 
           Frekvenčný list: 2006/10/2004       
 
2.36    Frekvencia:  99,8 MHz Topoľčany 
       Lokalita:  Krušovce 
           Frekvenčný list: 4559/10/2006      
 
2.37    Frekvencia: 101,1 MHz Lučenec 
       Lokalita: Blatný vrch 
           Frekvenčný list: 1030/10/2011       

 
2.38    Frekvencia: 101,1 MHz Žiar nad Hronom 
       Lokalita: Šibeničný  vrch 
            Frekvenčný list: 2211/10/2011      
 
2.39    Frekvencia: 102,5 MHz Trenčín 
       Lokalita: Kozí  vrch 
            Frekvenčný list: 1033/10/2011        
 
2.40    Frekvencia: 105,2 MHz Považská Bystrica 
       Lokalita: Považská Bystrica 
            Frekvenčný list: 4278/10/2002          
 
2.41    Frekvencia: 105,7 MHz Stará Ľubovňa 
       Lokalita: Stará Ľubovňa 
            Frekvenčný list: 10415/10/2001           
 
2.42    Frekvencia: 106,2 MHz Košice 
       Lokalita: Košice - Makovica 
           Frekvenčný list: 8325/10/2003        
 
2.43    Frekvencia: 106,5 MHz Modrý Kameň 
       Lokalita: Modrý Kameň ( Španí Laz) 
           Frekvenčný list: 10414/10/2001           
 
2.44    Frekvencia: 106,9 MHz Skalica 
       Lokalita: Hrebeň 
           Frekvenčný list: 1255/10/2010     
 
2.45    Frekvencia: 107,5 MHz Prievidza 
       Lokalita: Prievidza - Markušová 
           Frekvenčný list: 1425/10/2005           
 
2.46    Frekvencia: 107,6 MHz Bratislava 
       Lokalita: Kamzík 
           Frekvenčný list: 2010/10/2011    
  
2.47    Frekvencia: 107,0 MHz Senica 
       Lokalita: Senica 
           Frekvenčný list: 3705/10/2005        



 
2.48    Frekvencia: 107,5 MHz Čadca 
      Lokalita: Jurošovský vrch 
          Frekvenčný list: 4786/OSFS/2012           

 
 

V. 
 Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF      áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    áno  
Prepínač hudba/reč M/S      áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT      áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS            EXPRES  
Číslo programu PIN      áno“ 

 
Úloha č. 19-13/592: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní č. 1202/SKL/2019 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 5. 8. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 54/  
SK č.: 1222/SKL/2019 zo dňa 12. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-13/54.540: 
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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1222/SKL/2019  z 12.6.2019, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/47  na vysielanie televíznej programovej služby DAJTO  nasledovne: 



Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1222/SKL/2019  z 12.6.2019 a dňa 20.6.2019: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 24 %  

    Programy –min. 76 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  1,5 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 0 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 82,5 %  
Zábavné programy –  15,0 %  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  

    Šport – 1,0 %“ 
 
Úloha č. 19-13/593: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1222/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 3. 8. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 55/  
SK č.: 1223/SKL/2019 zo dňa 12. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-13/55.541: 
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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1223/SKL/2019  z 12.6.2019, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/41  na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA nasledovne: 
 
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 



„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č.1223/SKL/2019-1  z 12.6.2019 a dňa 20.6.2019: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 22 %  
Programy –                     min. 78 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  12,0 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 8,0 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 77,0 %  
Zábavné programy –  3,0 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

    Šport – 0,0 %“ 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/17  na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA  nasledovne: 
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1223/SKL/2019-1  z 212.6.2019 a dňa 20.6.2019: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 22 %  
Programy –                     min. 78 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  12,0 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 8,0 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 77,0 %  
Zábavné programy –  3,0 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

    Šport – 0,0 %“ 
 
Úloha č. 19-13/594: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1223/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 3. 8. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 56/  
SK č.: 1224/SKL/2019 zo dňa 12. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/7 
 



Uznesenie č. 19-13/56.542: 
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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1224/SKL/2019  z 12.6.2019, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
 

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

 
licenciu č. TD/7  na vysielanie televíznej programovej služby TV DOMA  nasledovne: 
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1224/SKL/2019  z 12.6.2019 a dňa 20.6.2019: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 25 %  
Programy –                     min. 75 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  0 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 2,0 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 90,0 %  
Zábavné programy –  8,0 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

    Šport – 0,0 %“ 
 
Úloha č. 19-13/595: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1224/SKL/2018 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 3. 8. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 1273/SKL/2019 zo dňa 21. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/54 
 
Uznesenie č. 19-13/57.543: 



Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1273/SKL/2019  zo dňa 21.6.2019, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/54 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. 
Milana Marečka 18 
841 07 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/54 nasledovne: 
 
Článok II. sa mení a znie:  

„II. 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 24.6.2019, spisová značka: RPO-164132/2019, Id v zdrojovom registri: 
224575, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/19395/B 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 24.6.2019, spisová 
značka: RPO-164132/2019, Id v zdrojovom registri: 224575, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I, Registračné číslo Sro/19395/B“ 
 
Úloha č. 19-13/596: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1273/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 3. 8. 2019                    Z: PLO 
 
58/ Rôzne  
 
1/ Rozhodnutie č. 1/2019 o vrátení preplatku spoločnosti Rádio WOW s.r.o.,  so sídlom Považská 
1706/35, 911 01 Trenčín, IČO: 45 303 711 
Správne konanie č.: 464/SKL/2019 
 
Uznesenie č. 19-13/58.544: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán v súlade s § 10 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 145/1995 
Z. z.) rozhodla 

o vrátení preplatku  
 

spoločnosti Rádio WOW s.r.o.,  so sídlom Považská 1706/35, 911 01 Trenčín, IČO: 45 303 711 vo 
výške 13 Eur (slovom trinásť eur), prevodom na účet č. SK46 1100 0000 0029 3816 3432 z dôvodu, 
že tento subjekt zaplatil viac, než bol povinný. 
 



2/ Schválenie Smernice 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní civilných zákaziek s nízkymi 
hodnotami 
 
Uznesenie č. 19-13/58.545: 
Rada schvaľuje znenie predloženej Smernice 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní civilných 
zákaziek s nízkymi hodnotami. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Schválenie zahraničných pracovných ciest 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 19-13/58.546: 
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest:  
 
Dátum: 8. 7. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie k strategickému plánovaniu aktivít ERGA v druhej fázy práce podskupiny 
ERGA k mediálnej pluralite (dezinformácie) v roku 2019 
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický 
 
Dátum: 19. alebo 25. alebo 26. 7. 2019 
Miesto rokovania: Rím (Taliansko) 
Podujatie: odborné podujatie (za účasti vybraných národných regulačných orgánov, platforiem 
a vedeckých expertov) organizované talianskym regulačným orgánom AGCOM za účelom 
nadviazania spolupráce medzi zúčastnenými v súvislosti s témou dezinformácií   
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Rada schvaľuje prípadné zahraničné služobné cesty pracovníkov Kancelárie Rady určených podľa 
potreby daného podujatia v období júl až august 2019 súvisiacich s medzinárodnými aktivitami Rady, 
najmä činnosťou spojenou s ERGA. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
4/ Voľba podpredsedu Rady  



 
Uznesenie č. 19-13/58.547: 
Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. bol za podpredsedu Rady pre vysielanie a retranmisisu  v 
tajnej voľbe zvolený Mgr. Peter Kubica. 
 
  
V Bratislave dňa 3. 7. 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 
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