
  Zápisnica č. 14/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28. 8. 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. Ingrid Fašiangová  
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 1096/SKL/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
Sťažnosť č. 722/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TV Stream s.r.o.         
 
3/ SK č.: 1337/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
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 
 
4/ SK č.: 834/SKL/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Sťažnosť č. 393/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.        číslo licencie: TKR/230 
 
5/ SK č.: 835/SKL/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Sťažnosť č. 394/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Nelson Services, s.r.o.       číslo licencie: TKR/335 
 
6/ SK č.: 833/SKL/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Sťažnosť č. 709/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: TKR/255 
 
7/ SK č.: 1293/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 43zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KISS rádio s.r.o.        číslo licencie: R/126 
 
8/ SK č.: 1294/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 43  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TV KOŠICE: DNES  s.r.o.      číslo licencie: TD/56 
 
9/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1285/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 
 
10/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  



Sťažnosť č. 1209/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1191/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 3. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1192/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 4. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1230/SO/2019     
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 5. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1231/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 6. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1232/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 7. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1258/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1259/SO/2019      
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 7. 5. a 12. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/15  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1260/SO/2019      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 7. 5. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1261/SO/2019     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1262/SO/2019     
(na vysielanie programu NOVINY TV JOJ zo dňa 7. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1263/SO/2019       
(na vysielanie programu Polícia zo dňa 16. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1264/SO/2019     
(na vysielanie programov Prvé Televízne noviny a Televízne noviny zo dňa 22. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1265/SO/2019     
(na vysielanie programov Noviny 17, Krimi a Noviny zo dňa 22. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1266/SO/2019     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1268/SO/2019     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 31. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1269/SO2019      
(na vysielanie programu Krimi a Noviny TV JOJ  zo dňa 9. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1204/SO/2019     
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku zo dňa 8. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1203/SO/2019      
(na vysielanie programu Colombiana zo dňa 7. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17   
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1236/SO2019      
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka Las Vegas  zo dňa 12. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109  
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1249/SO/2019     
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 15. a 16. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16, TD/15 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1206/SO/2019      
(na vysielanie Rádio SiTy zo dňa 9. 6. 2019)  
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87, RD/18 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1187/SO/2019     
(na vysielanie programu Ona je on! zo dňa 1. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1279/SO/2019      
(na vysielanie programu Návrh zo dňa 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1286/SO/2019     
(na vysielanie reklamy na Nicorette Spray zo dňa 24. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/47  
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1276/SO/2019     
(na vysielanie reklamy na Prima banka zo dňa 20. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1189/SO/2019       
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 6. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1252/SO/2019     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 6. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1248/SO/2019      
(na vysielanie programu Tučné babenky zo dňa 15. 6. a 16. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16, TD/15  
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1235/SO/2019     
(na vysielanie programu V siedmom nebi zo dňa 20. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
       
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1205/SO/2019      
(na vysielanie programu Centrálna inteligencia z dní 8. 6. a 9. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1174/SO/2019     
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 28. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1188/SO/2019     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 25. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
43/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1172/SO/2019     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 23. 4. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1168/SO/2019       
(na vysielanie programu Ťažký týždeň s Janom Gorduličom zo dňa 2. 5. 2019)  
Poskytovateľ AVMS: Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.    
 
45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1234/SO/2019       
(na vysielanie programu Správy z regiónov zo dňa 10. 6. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
46/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1251/SO/2019     
(na vysielanie programu Lucy z dní 16. a 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47  
 
47/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1207/SO/2019      
(na vysielanie programu Zabijaci  zo dňa 9. a 11. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
48/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1256/SO/2019      
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti  zo dňa 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
49/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1241/M/2019  
(monitorované dni: 9. a 16. 6. 2019) 
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o.    číslo licencie: TD/125 
 
50/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  
 
51/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
52/ SK č.: 960/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 534/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Halali/Sedemdesiatka tatranská./ 
12. 1. 2019/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/2 
 
53/ SK č.: 35/SKO/2016 zo dňa 12. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1239/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Gorila po 
rokoch/1.11.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
54/ SK č.: 959/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 534/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Z pokuty napokon 
odškodné/22. 1. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
55/ SK č.: 900/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 515/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V politike/20. 1. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
56/ SK č.: 961/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 482/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri/Bašternákovo Bonaparte/ 
3. 12. 2018 /Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
57/ SK č.: 837/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 516/SO/2019, 432/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 39 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Láska nebeská/Flintstonovci 2 /23. 12. 2018, 20. 1. 
2019 /WAU, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/109; T/219, TD/16 
 
58/ SK č.: 838/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 444/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Hviezdna brána/9.1.2019/Jednotka  
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1  
 
59/ SK č.: 1164/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za mesiace 
január, február a marec 2019 -  nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Vlna z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových SHD 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117, RD/25 
 
NEVEREJNÉ: 
 
60/ SK č.: 1036/SKL/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: TV Poprad, s.r.o.       číslo licencie: TD/48 
 



61/ SK č.: 1037/SKL/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       číslo licencie: TD/124 
 
62/ SK č.: 1328/SKL/2019 zo dňa 4. 7. 2019 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava 
 
63/ SK č.: 1449/SKL/2019 zo dňa 13. 8. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
64/ SK č.: 1404/SKL/2019 zo dňa 26. 7. 2019 
Žiadosť o odňatie frekvencií na analógové vysielanie 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
65/ SK č.: 1416/SKL/2019 zo dňa 2. 8. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.     číslo licencie: R/120 
 
66/ SK č.: 1199/SKL/2019 zo dňa 6. 6. 2019 
Žiadosť o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.     číslo licencie: R/120 
 
67/SK č.: 1354/SKL/2019 zo dňa 10. 7. 2019 
Žiadosť o zmenu  licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.    číslo licencie: R/112 
 
68/ SK č.: 1387/SKL/2019 zo dňa 22. 7. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.    číslo licencie: R/101 
 
69/ SK č.: 1421/SKL/2019 zo dňa 5. 8. 2019 
Oznámenie  o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO, a.s.   číslo licencie: R/116 
 
 
70/ SK č.: 1413/SKL/2019 zo dňa 1. 8. 2019 
Oznámenie o zmene licencií  na  televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec,  s.r.o.    číslo licencie: T/73, TD/132 
 
71/ SK č.: 1200/SKL/2019 zo dňa 7. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.    číslo licencie: TD/195 
 
72/ SK č.: 1429/SKL/2019 zo dňa 6. 8. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    číslo licencie: TD/128 
 
73/ SK č.: 1388/SKL/2019 zo dňa 22. 7. 2019 
Žiadosť  o zmenu  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TES Media,  s.r.o.    číslo licencie: TD/121 
 
74/ SK č.: 1426/SKL/2019 zo dňa 1. 8. 2019 
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie 



ÚK: Kinet Inštal s.r.o.    číslo licencie: TD/195 
 
75/ SK č.: 1318/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec     číslo licencie: TKR/99 
 
76/ SK č.: 1357/SKL/2019 zo dňa 12. 7. 2019 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: S – Team, s.r.o.     číslo licencie: TKR/215 
 
77/ Oznámenie o prevádzkovaní služby http://www.tv7.sk 
Oznámenie č. 1237/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: seven media s.r.o. 
 
78/ Rôzne 
 

***************** 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 596 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-14/1.548: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
SK č.: 1096/SKL/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
Sťažnosť č. 722/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TV Stream s.r.o.          
 
Uznesenie č. 19-14/2.549:  
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. 1096/SKL/2019 
vedené voči spoločnosti TV Stream s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/597: 
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: 11. 9. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/598: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  9. 9. 2019                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1337/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
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. 19-14/3.550:  
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. 1337/SKL/2019 
vedené voči spoločnosti PROGRES-T, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/599: 
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: 11. 9. 2019                  Z: PLO 



Úloha č. 19-14/600: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  9. 9. 2019                             Z: PLO 
 
K bodu 4/  
SK č.: 834/SKL/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Sťažnosť č. 393/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.        číslo licencie: TKR/230 
 
Uznesenie č. 19-14/4.551:  
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. 834/SKL/2019 
vedené proti spoločnosti Kalná KTR, s.r.o. 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/601: 
Kancelária Rady podľa § 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:  11. 9. 2019                             Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/602: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  9. 9. 2019                             Z: PLO 
 
K bodu 5/  
SK č.: 835/SKL/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Sťažnosť č. 394/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Nelson Services, s.r.o.       číslo licencie: TKR/335 
 
Uznesenie č. 19-14/5.552: 
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. 835/SKL/2019 



vedené proti spoločnosti Nelson Services, s.r.o. 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/603: 
Kancelária Rady podľa § 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:  11. 9. 2019                             Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/604: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  9. 9. 2019                             Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 833/SKL/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Sťažnosť č. 709/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: TKR/255 
  
Uznesenie č. 19-14/6.553: 
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. 833/SKL/2019 
vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/255, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/605: 
Kancelária Rady podľa § 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:  11. 9. 2019                             Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/606: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  9. 9. 2019                                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 1293/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 43 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KISS rádio s.r.o.        číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 19-14/7.554:  
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. 1293/SKL/2019 
vedené proti vysielateľovi KISS rádio s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/607: 
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: 11. 9. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 8/  
SK č.: 1294/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 43 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TV KOŠICE: DNES  s.r.o.      číslo licencie: TD/56 
  
 
 



Uznesenie č. 19-14/8.555:  
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. 1294/SKL/2019 
vedené proti vysielateľovi TV KOŠICE: DNES s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 19-14/608: 
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: 11. 9. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 9/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1285/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. 19-14/9.556:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. vo 
veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,2 MHz Brezno na účely, na ktoré mu 
bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 19-14/609: 
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: 11. 9. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/610: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 9. 9. 2019                                  Z: PLO 
   
K bodu 10/   
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1209/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
   
Uznesenie č. 19-14/10.557: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, 
s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Topoľčany na účely, 
na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/611: 
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: 11. 9. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/612: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 9. 9. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1191/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 3. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
Uznesenie č. 19-14/11.558:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 



o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1191/SO/2019 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/613: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1192/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 4. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
Uznesenie č. 19-14/12.559: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1192/SO/2019 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/614: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1230/SO/2019     
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 5. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/13.560:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1230/SO/2019 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/615: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1231/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 6. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
Uznesenie č. 19-14/14.561:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1231/SO/2019 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 19-14/616: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1232/SO/2019      
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 7. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17    
 
Uznesenie č. 19-14/15.562:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1232/SO/2019 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/617: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1258/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/16.563:  
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. 1258/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 



Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/618: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1259/SO/2019      
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 7. 5. a 12. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-14/17.564: 
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. 1259/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/619: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1260/SO/2019      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 7. 5. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
 
Uznesenie č. 19-14/18.565: 
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. 1260/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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/620: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1261/SO/2019     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/19.566:  
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. 1261/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/621: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1262/SO/2019     
(na vysielanie programu NOVINY TV JOJ zo dňa 7. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
 
 



Uznesenie č. 19-14/20.567: 
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. 1262/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/622: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
          
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1263/SO/2019       
(na vysielanie programu Polícia zo dňa 16. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-14/21.568:  
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. 1263/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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/623: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 



 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1264/SO/2019     
(na vysielanie programov Prvé Televízne noviny a Televízne noviny zo dňa 22. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/22.569:  
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. 1264/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/624: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 23/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1265/SO/2019     
(na vysielanie programov Noviny 17, Krimi a Noviny zo dňa 22. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-14/23.570: 
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. 1265/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/625: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 24/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1266/SO/2019     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/24.571: 
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. 1266/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/626: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 25/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1268/SO/2019     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 31. 5. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-14/25.572: 
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. 1268/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/627: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1269/SO2019      
(na vysielanie programu Krimi a Noviny TV JOJ zo dňa 9. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
   
Uznesenie č. 19-14/26.573: 
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. 1269/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/628: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1204/SO/2019     
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku zo dňa 8. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/27.574: 
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. 1204/SO/2019 smerujúcu 



voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/629: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1203/SO/2019      
(na vysielanie programu Colombiana zo dňa 7. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17   
 
Uznesenie č. 19-14/28.575: 
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. 1203/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 zdržala sa 
Kubica  proti 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/630: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1236/SO2019      
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka Las Vegas  zo dňa 12. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109  



 
Uznesenie č. 19-14/29.576: 
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. 1236/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti vysielania programu C.S.I.: Kriminálka Las Vegas dňa 12. 6. 2019 v čase o cca 21:58 hod. 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/631: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-14/29.577: 
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 WAU odvysielal dňa 12. 6. 2019 v čase o cca 21:00 hod. program  
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/632: 
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: 11. 9. 2019                          Z: PgO 
 
 



Úloha č. 19-14/633: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1249/SO/2019     
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 15. a 16. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-14/30.578: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1249/SO/2019 smerujúce 
voči vysielaniu televíznych programových služieb JOJ a JOJ PLUS, vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/634: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 31/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1206/SO/2019      
(na vysielanie Rádio SiTy zo dňa 9. 6. 2019)  
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87, RD/18 
 
Uznesenie č. 19-14/31.579: 
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. 1206/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio SiTy vysielateľa SITY MEDIA s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 



Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/635: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 32/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1187/SO/2019     
(na vysielanie programu Ona je on! zo dňa 1. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/32.580: 
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. 1187/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/636: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 33/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1279/SO/2019      
(na vysielanie programu Návrh zo dňa 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-14/33.581: 
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. 1279/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 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/637: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 34/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1286/SO/2019     
(na vysielanie reklamy na Nicorette Spray zo dňa 24. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/47  
 
Uznesenie č. 19-14/34.582: 
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. 1286/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/638: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 35/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1276/SO/2019     
(na vysielanie reklamy na Prima banka zo dňa 20. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/35.583: 
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. 1276/SO/2019 smerujúcu 



voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/639: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 36/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1189/SO/2019       
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 6. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-14/36.584: 
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. 1189/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/640: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1252/SO/2019     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 6. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 



Uznesenie č. 19-14/37.585: 
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. 1252/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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/641: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 38/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1248/SO/2019      
(na vysielanie programu Tučné babenky zo dňa 15. 6. a 16. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16, TD/15  
 
Uznesenie č. 19-14/38.586: 
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 dňa 15. 6. 2019 v čase o cca 14:31 hod. a v rámci televíznej programovej 
služby JOJ PLUS dňa 16. 6. 2019 v čase o cca 20:10 hod. odvysielal program Tučné babenky, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 19-14/642: 
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: 11. 9. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/643: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 39/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1235/SO/2019     
(na vysielanie programu V siedmom nebi zo dňa 20. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-14/39.587: 
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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  
20. 5. 2019 v čase o cca 14:57 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program  
V siedmom nebi, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti v programe zobrazených účinkujúcich Sašky a Simonky Hrotákových. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/644: 
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: 11. 9. 2019                          Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/645: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 40/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1205/SO/2019      
(na vysielanie programu Centrálna inteligencia z dní 8. 6. a 9. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
 
 



Uznesenie č. 19-14/40.588: 
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. 1205/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 
Kubica  zdržal sa 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/646: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-14/40.589: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Centrálna 
inteligencia odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 9. 6. 2019 o cca 10:54:20 hod. 
v trvaní cca 143 minút a 29 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
päťkrát. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/647: 
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: 11. 9. 2019                          Z: PLO 
 
K bodu 41/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1174/SO/2019     



(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 28. 5. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-14/41.590: 
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. 1174/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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/648: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 42/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1188/SO/2019     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 25. 5. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-14/42.591: 
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. 1188/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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 19-14/649: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 43/   
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1172/SO/2019     
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 23. 4. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 19-14/43.592: 
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. 1172/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/650: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:9. 9. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 44/   
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1168/SO/2019       
(na vysielanie programu Ťažký týždeň s Janom Gorduličom zo dňa 2. 5. 2019)  
Poskytovateľ AVMS: Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 
 
Uznesenie č. 19-14/44.593: 
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. 1168/SO/2019 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie prevádzkovanej na stránke 
https://aktuality.sk/Video, spoločnosti Ringier Axel Springer SK, a.s. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  proti 
Blaha  neprítomný 



Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/651: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 45/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1234/SO/2019       
(na vysielanie programu Správy z regiónov zo dňa 10. 6. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-14/45.594: 
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. 1234/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/652: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 46/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1251/SO/2019     
(na vysielanie programu Lucy z dní 16. a 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47  
 
Uznesenie č. 19-14/46.595: 
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. 1251/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programových služieb TV MARKÍZA a DAJTO vysielateľa MARKÍZA – 



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/653: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 47/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1207/SO/2019      
(na vysielanie programu Zabijaci  zo dňa 9. a 11. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-14/47.596: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia 

1. § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2019 o cca 20:52 hod., 
21:30 hod. a 21:51 hod. a dňa 9. 6. 2019 o cca 11:20 hod., 11:40 hod., 12:15 hod. a 13:10 hod. 
odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ upútavku na program Zabijaci, ktorá 
mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia; 

2. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby JOJ odvysielal dňa 9. 6. 2019  v čase o cca 20:39 hod. a dňa 11. 6. 2019 v čase o cca 
21:45 hod. program Zabijaci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 



Úloha č. 19-14/654: 
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: 11. 9. 2019                          Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/655: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 48/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1256/SO/2019      
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti  zo dňa 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-14/48.597: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ odvysielal dňa 18. 6. 2019  v čase o cca 13:10 hod. program Rodinné 
záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/656: 
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: 11. 9. 2019                          Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/657: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 49/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1241/M/2019  
(monitorované dni: 9. a 16. 6. 2019) 
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o.    číslo licencie: TD/125 
 
 



Uznesenie č. 19-14/49.598: 
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 Káblová televízia 
Komjatice s.r.o. vo veci možného porušenia 

I. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Info kanál Komjatice zo dňa  
9. 6. 2019 a 16. 6. 2019; 

II. § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie Rade do 15 dní odo dňa 
vzniku týchto zmien. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/658: 
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: 11. 9. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 50/  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  
 
Uznesenie č. 19-14/50.599:  
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. 
štvrťrok 2019. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Uznesenie č. 19-14/50.600:  
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.E.N. s.r.o. v 
súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000  
Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že v rámci vysielania televíznej programovej služby  
TA3 mohlo prísť v mesiacoch apríl, máj a jún 2019 k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bolo 
najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 
postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
nepočujúcich. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/659: 
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: 11. 9. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 51/  
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
Uznesenie č. 19-14/51.601: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2019. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-14/51.602: 
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 vo veci možného porušenia 

1. § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiace apríl, máj a jún 2019 
nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Patria a za mesiace apríl a jún 2019 
nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín z času vysielania hudobných diel 
najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných diel, 

2. § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiac apríl 2019 v prípade 
programovej služby Rádio Patria nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským 
hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/660: 
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: 11. 9. 2019 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-14/51.603: 
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 CORPORATE 
LEGAL, s.r.o. vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
za mesiace apríl a máj 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Vlna z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/661: 
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: 11. 9. 2019 Z: PLO 



K bodu 52/  
SK č.: 960/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 534/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Halali/Sedemdesiatka tatranská./ 
12. 1. 2019/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
Uznesenie č. 19-14/52.604: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 960/SKO/2019 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 12. 1. 2019 v čase o cca 14:07 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Dvojka 
program Halali a v rámci neho príspevok Sedemdesiatka tatranská, čím došlo k nezabezpečeniu 
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci tejto programovej služby, keďže účastník 
konania nesprostredkoval tému ochrany a revitalizácie lesov a lesných porastov postihnutých 
kalamitami na území Slovenskej republiky, vo svojej programovej službe v primeranom rozsahu 
a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástancov koncepcie bezzásahovosti, 
 
Hlasovanie:  

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

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

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

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/662: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 28. 9. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/663: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 9. 9. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 53/  
SK č.: 35/SKO/2016 zo dňa 12. 1. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1239/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Gorila po 
rokoch/1.11.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-14/53.605: 
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. 35/SKO/2016 vedené 
proti 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 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/664: 
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: 11. 9. 2019                                 Z: PLO 
 
K bodu 54/  
SK č.: 959/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 



Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 534/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Z pokuty napokon 
odškodné/22. 1. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 19-14/54.606: 
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. 959/SKO/2019 
vedené voči 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  

 
z a s t a v u j e, 

 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/665: 
Kancelária Rady podľa § 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: 11. 9. 2019                        Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/666: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 9. 9. 2019                        Z: PgO 
 
K bodu 55/  
SK č.: 900/SKO/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 515/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V politike/20. 1. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
Bod sa odročuje na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 56/  
SK č.: 961/SKO/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 482/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri/Bašternákovo Bonaparte/ 
3. 12. 2018 /Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-14/56.607: 
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. 961/SKO/2019 
vedené voči 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/667: 
Kancelária Rady podľa § 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: 11. 9. 2019                        Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/668: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 9. 9. 2019                        Z: PgO 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 837/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 516/SO/2019, 432/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 39 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Láska nebeská/Flintstonovci 2 /23. 12. 2018, 20. 1. 
2019 /WAU, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/109; T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 19-14/57.608: 
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. 837/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 
ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 

 



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/669: 
Kancelária Rady v zmysle § 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: 11. 9. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/670: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-14/57.609: 
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. 
837/SKO/2019 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 33 ods. 1 zákona č.  
 

308/2000 Z. z. 
 

tým, že 
 

dňa 23. 12. 2018 v čase o cca 21:55 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby WAU 
sponzorský odkaz subjektu vyrábajúceho alkoholické nápoje GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, čím 
došlo k porušeniu povinnosti, aby osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba tovarov, ktorých reklama 
sa obmedzuje podľa § 33 ods. 1, nebola sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej 
počas tohto obmedzenia, čiže v čase medzi 6:00 hod. a 22:00 hod., 
 
Hlasovanie:  

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



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

 
za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/671: 
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: 28. 9. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 58/  
SK č.: 838/SKO/2019 zo dňa 6. 3. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 444/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Hviezdna brána/9.1.2019/Jednotka  
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 19-14/58.610: 
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. 838/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/672: 
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: 11. 9. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-14/673: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 9. 2019                  Z: PgO 
 
K bodu 59/  
SK č.: 1164/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za mesiace 
január, február a marec 2019 -  nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Vlna z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových SHD 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117, RD/25 
 
Uznesenie č. 19-14/59.611: 
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. 1164/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-14/674: 
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: 11. 9. 2019                  Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ: 
 
 



K bodu 60/  
SK č.: 1036/SKL/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: TV Poprad, s.r.o.       číslo licencie: TD/48 
 
Uznesenie č. 19-14/60.612: 
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.  1036/SKL/2019, spoločnosť TV Poprad, s.r.o. 
 

porušil 
 
povinnosť ustanovenú v § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní tým, že zmeny 
štatutárneho zástupcu -  konateľa spoločnosti zo dňa 10. 1. 2019 a zo dňa 9. 3. 2019, ako jedného z 
údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 26 zákona č. 220/2007 
Z. z., neoznámil Rade v lehote do 15 dní od ich vzniku,  
 

za čo mu ukladá 
 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. – upozornenie  
na porušenie zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 19-14/675: 
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: 28. 9. 2019                                                                                                                   Z: PLO 
 
K bodu 61/  
SK č.: 1037/SKL/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       číslo licencie: TD/124 
 
Uznesenie č. 19-14/61.613: 
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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona  
č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) 

 
odníma 

 
spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 686 600 (ďalej aj 

„účastník konania“) 
 



licenciu č.  TD/124 
 

z dôvodu, že účastník konania uskutočnil prevod podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa 
a podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % 
celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania 
platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom. 
 
Úloha č. 19-14/676: 
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: 28. 9. 2019                                                                                                         Z: PLO 
 
K bodu 62/  
SK č.: 1328/SKL/2019 zo dňa 4. 7. 2019 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava 
 
Uznesenie č. 19-14/62.614: 
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. 1328/SKL/2019 zo dňa 4. 7. 2019  
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Kollárova 8  
917 02 Trnava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 1328/SKL/2019 zo dňa 4. 7. 2019 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 26. 7. 2019 vzal návrh na registráciu 
retransmisie v plnom rozsahu späť, pričom konanie sa netýka iného účastníka konania a nejde o 
konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Úloha č. 19-14/677: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 1328/SKL/2019 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 11. 9. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 63/  
SK č.: 1449/SKL/2019 zo dňa 13. 8. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 19-14/63.615: 
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. 1449/SKL/2019 zo dňa  
13. 8 .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: 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26  
851 01 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

u d e ľ u j e  k u  d ň u  1 1 .  9 .  2 0 1 9   
 

spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 1 7  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: DIGI SPORT 5 
3. Jazyk vysielania: slovenský, český 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 1449/SKL/2019-1  zo dňa 13. 8. 2019)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 27, 8 % 
Programy –min. 72, 2 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 0  % 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 100 % 
 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 0 %  
 



7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  0% 
 
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: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 12. 8. 2019, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, oddiel: Sro, zo dňa 12. 8. 
2019 

III. 
 

 Doložky: 
 
Zahraničná doložka:  
1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: Česká republika 
2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: slovenský jazyk, český jazyk 

 
Doložka iného verejného prenosu: 
- spôsob verejného prenosu:  

satelitom v príslušnom štandarde analógového a digitálneho televízneho príjmu (DVB-S, 
DVB-S2) 

- spôsob verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho televízneho príjmu (DVB-H) 

- spôsob verejného prenosu:  
mikrovlnnými systémami (MMDS, MVDS) v príslušnom štandarde digitálneho televízneho 
príjmu 

- spôsob verejného prenosu:  
IPTV – prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

- spôsob verejného prenosu:  
prostredníctvom siete internet 

 
Úloha č. 19-14/678: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1449/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 30. 9. 2019                              Z: PLO 
 
K bodu 64/  
SK č.: 1404/SKL/2019 zo dňa 26. 7. 2019 



Žiadosť o odňatie frekvencií na analógové vysielanie 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 19-14/64.616: 
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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1404/SKL/2019 zo dňa 
26.7.2019 posúdila žiadosť o odňatie frekvencií účastníka konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 

r o z h o d n u t i e: 
 

Rada podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 

frekvencie: 91,8 MHz Martin  
                                                                              91,9 MHz Žilina  
 
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 26. 7. 2019 písomne  požiadal. 
 
Úloha č. 19-14/679: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1404/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 28. 9. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 65/  
SK č.: 1416/SKL/2019 zo dňa 2. 8. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.     číslo licencie: R/120 
 
Uznesenie č. 19-14/65.617: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z., v správnom konaní č. 1416/SKL/2019 zo dňa 2.8.2019, posúdila žiadosť  o zmenu licencie  
č. R/120 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
MÉDIA MODRA, s. r. o. 
Sokolská 8  
900 01 Modra 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a podielov programových typov vysielateľa a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 



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

mení 
 

     rozhodnutie o udelení licencie č. R/120 v Čl. III., bod 1. a bod 2 takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 2.8.2019, podanie č. 1416/SKL/2019-1: 

   1.1 Spravodajstvo: 67,27% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0,36 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0,72 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 1,44% 
1.3.4 Zábavné  programy:  1,44 % 
1.3.5 Hudobné programy: 1,44 % 

 Ostatný program: 27,33 % 
 2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min: 67,99 %.“ 
 
Úloha č. 19-14/680: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 1416/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 28. 9. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 66/  
SK č.: 1199/SKL/2019 zo dňa 6. 6. 2019 
Žiadosť o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.     číslo licencie: R/120 
 
Uznesenie č. 19-14/66.618: 
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. 1199/SKL/2019 zo dňa 6. 6. 2019, posúdila žiadosť 
o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/120, účastníka konania: 
 
MÉDIA MODRA, s.r.o. 
Sokolská 8  
900 01 Modra 
(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/120 do 8. 1. 2029 
 

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

mení 



 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/120/2012 zo dňa 20.11.2012 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

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

licencie končí dňom 8. 1. 2029 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom terestriálnej 

frekvencie) 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia: 106,1 MHz Modra 

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 10. 6. 2019, spisová značka: RPO-157108/2019, Id v zdrojovom registri: 
2246838, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/84621/B 
 
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-157108/2019, Id v zdrojovom registri: 2246838, registračný úrad: Okresný súd 
Bratislava I, Registračné číslo Sro/84621/B 
 

III.  
 

1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 6.6.2019, podanie č. 1416/SKL/2019-1 a dňa 2.8.2019, podanie č. 1416/SKL/2019-7: 

   1.1 Spravodajstvo: 67,27% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0,36 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0,72 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 1,44% 
1.3.4 Zábavné  programy:  1,44 % 
1.3.5 Hudobné programy: 1,44 % 

 Ostatný program: 27,33 % 
 2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min: 67,99 %.“ 
 
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 pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a poštových 
služieb, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  

 
2.1.     Frekvencia:   106,1 MHz Modra 



 Lokalita:        Modra                 
 Frekvenčný list: 10125/OSFS/2012           
 

V. 
 Špecifikácia RDS:  

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

 
Úloha č. 19-14/681: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní č. 1199/SKL/2019 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 28. 9. 2019                              Z: PLO 
 
K bodu 67/  
SK č.: 1354/SKL/2019 zo dňa 10. 7. 2019 
Žiadosť o zmenu  licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.    číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 19-14/67.619: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 1354/SKL/2019 zo dňa 10.7.2019, posúdila žiadosť o odňatie frekvencie 
účastníka konania: 
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  
 

I. Rada podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 
frekvenciu 95,4 MHz Čadca, 
  
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 10. 7. 2019 písomne požiadal. 
 
 

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



 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/112 v čl. I. a čl. VI. nasledovne: 
 
1. V čl. 1 bod 6. Pridelené frekvencie,  sa vypúšťa text: „95,4 MHz Čadca“ 
2. V čl. VI. Bod 2 sa vypúšťa podbod  

„ 2.18.  Frekvencia:  95,4 MHz Čadca 
   Lokalita: Jurošovský vrch 
   Frekvenčný list: 1027/10/2011“          

 
Úloha č. 19-14/682: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 1354/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 28. 9. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 68/ 
SK č.: 1387/SKL/2019 zo dňa 22. 7. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.       číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 19-14/68.620: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 1387/SKL/2019 zo dňa 22.7.2019, posúdila žiadosť o odňatie frekvencií 
účastníka konania: 
 
Best FM Media, spol. s r.o. 
Strojnícka 31 
821 05 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  
 

I. Rada podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 
frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza, 
  
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 22. 7. 2019 písomne požiadal. 
 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/101 v čl. I. a čl. VI. nasledovne: 
 
3. V čl. I.  bod 6. Pridelené frekvencie -  sa vypúšťa text: „92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza“ 

 
4. V čl. VI. Bod 2 sa vypúšťa text:     
„Frekvencia: 92,4 MHz Martin 



Lokalita: Martin 
Frekvenčný list: 1824/OSFS/2016 
 
Frekvencia: 89,6 MHz Prievidza 
Lokalita: Prievidza 
Frekvenčný list: 1827/OSFS/2016“   
 
Úloha č. 19-14/683: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK č. 1387/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 28. 9. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 69/  
SK č.: 1421/SKL/2019 zo dňa 5. 8. 2019 
Oznámenie  o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 
 
Uznesenie č. 19-14/69.621: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z., v správnom konaní č. 1421/SKL/2019 zo dňa 5.8.2019, posúdila oznámenie  o zmene licencie  
č. R/116 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny v konaní za spoločnosť a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/116 takto: 
 
Článok II. Právne skutočnosti 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 5.8.2019, spisová značka: RPO-187360/2019,  Id v zdrojovom registri: 
225039, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sa/2191/V 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 5.8.2019, spisová 
značka: RPO-187360/2019,  Id v zdrojovom registri: 225039, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I, Registračné číslo Sa/2191/V“ 
 
Úloha č. 19-14/684: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 1421/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 



konania. 
T: 28. 9. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 70/  
SK č.: 1413/SKL/2019 zo dňa 1. 8. 2019 
Oznámenie o zmene licencií na  televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec,  s.r.o.       číslo licencie: T/73, TD/132 
 
Uznesenie č. 19-14/70.622: 
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. 220/2007 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1413/SKL/2019 zo dňa 1. 8. 2019, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
Televízia Turiec, s.r.o. 
Moskovská 1 
036 01 Martin 
 
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 na televízne vysielanie č. T/73 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 14. 8. 2019, spisová značka: RPO-192918/2019, Id v zdrojovom registri: 
55945, registračný úrad: Okresný súd Žilina, Registračné číslo Sro/3223/L 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 14. 8. 2019, spisová 
značka: RPO-192918/2019, Id v zdrojovom registri: 55945, registračný úrad: Okresný súd Žilina, 
Registračné číslo Sro/3223/L.“ 
 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/132 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 14. 8. 2019, spisová značka: RPO-192918/2019, Id v zdrojovom registri: 
55945, registračný úrad: Okresný súd Žilina, Registračné číslo Sro/3223/L 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 14. 8. 2019, spisová 
značka: RPO-192918/2019, Id v zdrojovom registri: 55945, registračný úrad: Okresný súd Žilina, 
Registračné číslo Sro/3223/L.“ 
 
Úloha č. 19-14/685: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1413/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania, Televízia Turiec, s.r.o. 
T: 28. 9. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 71/  
SK č.: 1200/SKL/2019 zo dňa 7. 6. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.       číslo licencie: TD/195 
 
Uznesenie č. 19-14/71.623: 
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. 1200/SKL/2019 zo dňa  7. 6. 2019, 
podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/195 na 
televízne digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
Kinet Inštal s.r.o.  
Nováckeho 37  
971 01 Prievidza     
(ďalej len „účastník konania“) 
 
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 § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 1200/SKL/2019, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej 
lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  
 
Úloha č. 19-14/686: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1200/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 28. 9. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 72/  
SK č.: 1429/SKL/2019 zo dňa 6. 8. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/128 
 
Uznesenie č. 19-14/72.624: 



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. 1429/SKL/2019 zo dňa 6.8.2019, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/128 na 
digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26 
851 01 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 celoplošné digitálne televízne vysielanie č. TD/128 takto: 
 
Článok I. bod 2 sa mení nasledovne: vypúšťa sa názov programovej služby DIGI SPORT 4 
a zapisuje sa nový názov, ktorý znie: 
„2. Názov programovej služby: PREMIER SPORT“ 
 
Úloha č. 19-14/687: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1429/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 28. 9. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 73/  
SK č.: 1388/SKL/2019 zo dňa 22. 7. 2019 
Žiadosť  o zmenu  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TES Media,  s.r.o.       číslo licencie: TD/121 
 
Uznesenie č. 19-14/73.625: 
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. 1388/SKL/2019 zo dňa  
22. 7. 2019, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie 
č. TD/121 na digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TES Media, s.r.o. 
Kragujevská 3754/4 
010 01 Žilina 
 
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 regionálne digitálne televízne vysielanie č. TD/121 takto: 



 
1. Článok I. bod 1. v časti Štandard digitálneho príjmu sa mení nasledovne: vypúšťa sa DVB-C, 

DVB-S, DVB-H, IPTV, MMDS a bod 1. znie: 
 
„1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T“ 
 
2. Článok III.  Údaje o doložke: 

Doložka iného verejného prenosu sa mení nasledovne: zapisuje sa  
„DVB-C, DVB-S, DVB-H, IPTV, MMDS a KDS v príslušnom štandarde analógového príjmu“   

 
Úloha č. 19-14/688: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1388/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 28. 9. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 74/  
SK č.: 1426/SKL/2019 zo dňa 1. 8. 2019 
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.       číslo licencie: TD/195 
 
Uznesenie č. 19-14/74.626: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní  
č. 1426/SKL/2019 zo dňa 1. 8. 2019, posúdila žiadosť o odňatie licencie č. TD/195 účastníka konania 

 
Kinet Inštal s.r.o. 
Novackého 37 
971 01 Prievidza 
 
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 § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 

 
odníma 

 
licenciu na digitálne vysielanie č. TD/195 

ku dňu 1. 9. 2019 
 

z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 1. 8. 2019 písomne požiadal.  
 
Úloha č. 19-14/689: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o odňatí licencie č. TD/195 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 28. 9. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 75/  
SK č.: 1318/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec        číslo licencie: TKR/99 



 
Uznesenie č. 19-14/75.627: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní  
č. 1318/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/99, 
účastníka konania: 

 
Stavebné bytové družstvo Lučenec 
Št. Moyzesa 47 
984 01 Lučenec 
 
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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

zrušuje 
 

registráciu retransmisie č. TKR/99  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti: Stavebné bytové družstvo Lučenec z dôvodu, 
že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 3.7.2019 písomne požiadal.  
 
Úloha č. 19-14/690: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/99 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 28. 9. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 76/  
SK č.: 1357/SKL/2019 zo dňa 12. 7. 2019 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: S – Team, s.r.o.        číslo licencie: TKR/215 
 
Uznesenie č. 19-14/76.628: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1357/SKL/2019 zo dňa 12.7.2019, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/215, 
účastníka konania: 

 
S – Team, s.r.o. 
Moyzesova 24 
040 01 Košice 
 
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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

zrušuje 



 
registráciu retransmisie č. TKR/215  

 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti S – Team, s.r.o. z dôvodu, že o to 
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 12.7.2019 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 19-14/691: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/215 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 28. 9. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 77/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby http://www.tv7.sk 
Oznámenie č. 1237/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: seven media s.r.o. 
 
 
Uznesenie č. 19-14/77.629: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa seven media s.r.o. doručené dňa 22. 5. 2019 
o prevádzkovaní služby tv7 prevádzkovanej na internetovej stránke www.tv7.sk a prijíma ho ako 
oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 19-14/692: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť seven media s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 
22. 5. 2019 a zaevidovaného pod. č. 1237/AMS/2019-1. 
T: 9. 9. 2019                    Z: PgO 
 
78/ Rôzne  
 
1/ Čerpanie rozpočtu k 30.6. 2019 a k 31. 7. 2019 
 
Uznesenie č. 19-14/77.630: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ CERF – Stredoeurópske regulačné fórum (7. – 9. 11. 2019, Šibeník – Chorvátsko) – účasť člena 
Rady  
 
3/ Filmový festival Zlatý žobrák (7. 9. 2019 – Košice) – účasť člena Rady 
 
4/ Ministerstvo kultúry SR – pracovné stretnutie k Analýze a odporúčaniam pre rozvoj kultúrneho 
priemyslu na Slovensku (2. 10. a 29. 10. 2019) 
 



5/ Ponuka na zapojenie sa RVR do spoločného európskeho projektu mediálnych regulátorov v oblasti 
mediálnej gramotnosti 
 
Vzhľadom na medzinárodné aktivity RVR sme boli oslovení zo strany partnerských regulačných 
orgánov (Chorvátsko, Portugalsko, Katalánsko a ďalšie oslovené regulačné orgány) zapojiť sa do 
spoločného projektu v oblasti mediálnej gramotnosti – „EDUMEDIATEST – Interaktívny nástroj pre 
vyhodnocovanie a tréning.“ Jeho cieľom je vytvoriť jedinečný interaktívny nastroj v oblasti mediálnej 
gramotnosti, ktorý bude aplikovaný na stredných školách naprieč zúčastnenými krajinami EÚ, na 
základe spolupráce medzi regulačnými orgánmi a školami. Nástroj už v súčasnosti vyvíja Univerzita 
Pomepu Fabra v Barcelone a cieľom projektu je tento nástroj sprístupniť a aplikovať v krajinách 
zapojených regulátorov. Projekt je preto príležitosťou ako rozšíriť aktivity RVR v oblasti mediálnej 
gramotnosti, kde sa nielen v súvislosti s transpozíciou smernice o audiovizuálnych mediálnych 
službách očakáva rozšírenie kompetencií RVR. V súčasnosti sa projekt nachádza vo fáze prípravy 
prihlášky do programu európskej komisie „Mediálna gramotnosť pre všetkých“, ktorá by aj spolu 
s prípadnou spoluúčasťou RVR ako partnera projektu bola predložená v septembri 2019 a bola 
realizovaná v roku 2020. Samozrejme uskutočnenie projektu bude závisieť od úspešnosti projektu 
v rámci tejto výzvy. Táto aktivita by bola zo 60 % financovaná zo zdrojov EÚ. V tejto súvislosti 
dávame taktiež na zváženie možnosť zastrešenia tohto projektu za RVR na úrovni členov Rady.        
 
Uznesenie č. 19-14/77.630: 
Rada schvaľuje zapojenie sa Rady do spoločného európskeho projektu mediálnych regulátorov 
v oblasti mediálnej gramotnosti - „EDUMEDIATEST – Interaktívny nástroj pre vyhodnocovanie 
a tréning.“ 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
6/ Schválenie zahraničných služobných ciest: 
 
Uznesenie č. 19-14/77.631: 
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest: 
 
Dátum: 3. 9. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie pracovnej skupiny č. 1 – Mediálna pluralita, akčná skupina k dezinformáciám 
Účastníci: Michal Hradický 
 
Dátum: 4. - 5. 9. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie pracovnej skupiny č. 3 k AVMSD: zasadnutia dvoch akčných skupín v rámci 
pracovnej skupiny (2 celodenné rokovania) 
Účastníci: Martin Dorociak  
 
Dátum: 9. 9. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie kontaktného výboru AVMSD  



Účastníci: Michal Hradický 
 
Dátum: 10. - 11. 9. 2019 
Miesto rokovania: Helsinky (Fínsko) 
Podujatie: Konferencia fínskeho predsedníctva Rady EÚ (vrátane paralelnej konferencie na tému 
mediálnej gramotnosti organizovanej fínskym mediálnym regulátorom)  
Účastníci: Michal Hradický 
 
Dátum: 16. 9. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Prvá konferencia a dialóg relevantných subjektov na tému detskej obezity (súvisí s 
prípravou na organizovaný ERGA workshop na podobnú tému)  
Účastníci: Michal Hradický 
 
Dátum: 19. 9. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie poradnej skupiny pre projekt „Lepší internet pre deti – Mapa opatrení“ 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 7. - 9. 11. 2019 
Miesto rokovania: Šibeník (Chorvátsko) 
Podujatie: Zasadnutie Stredoeurópskeho fóra regulátorov (Central European Regulatory Forum - 
CERF), 
Účastníci: výber účastníkov bude upresnený po dohode s predsedníčkou Rady 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
  
V Bratislave dňa 28. 8. 2019 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu   
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: Mgr. Ingrid Fašiangová  
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