
  Zápisnica č. 15/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 9. 2019  

o 9:30 hod.v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 1338/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Sťažnosť č. 1165/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
3/ SK č.: 895/SKL/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Sťažnosť č. 442/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
  
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1308/SO/2019     
(na vysielanie programu Něco na té Mary je zo dňa 29.6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219; TD/16 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/SO/2019      
(na vysielanie komunikátov Clavin Platinum a ArginMax zo dňa 7. 7. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1312/SO/2019      
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 1. 7. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1335/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 6. 7. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1334/SO/2019     
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 6. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1247/SO/2019     
(na vysielanie programu Nezastaviteľný zo dňa 14. a 20. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1257/SO/2019      



(na vysielanie programu Občan zo dňa 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                číslo licencie: R/119; RD/16  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1370/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 7. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona        číslo licencie: TD/1  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1379/SO/2019      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 – štúdio 1. a 2. kolo – Volebná noc  zo dňa 16. 
a 30. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona        číslo licencie: TD/1  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1362/SO/2019     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 2. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1363/SO/2019     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 6. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1307/SO/2019      
(na vysielanie programu Blbý a blbší z dní 29. a 30. 6. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1306/SO/2019     
(na vysielanie programu Divoké kočky z dní 29. a 30. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/15; TD/16 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1242/M/2019  
(monitorované dni: 14. 6. 2019) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.     číslo licencie: T/210 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1065/M/2019  
(monitorované dni: 4. 6. 2019) 
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/128 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1243/M/2019 
(monitorované dni: 13. 6. 2019 ) 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o.     číslo licencie: T/237 
 
20/ SK č.: 1035/SKO/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 593/SO/2019, 905/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Občan za dverami/Zdravie, s.r.o./ 
3. 2. 2019/Jednotka 



ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
21/ SK č.: 1093/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 701/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy BTV – „Vyhlásenie Bardejovskej 
televízie“/8. 2. 2019/Bardejovská televízia - BTV 
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.   číslo licencie: TD/100 
 
22/ 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/príspevok/deň/programová služba: V politike/20. 1. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.   číslo licencie: TD/14 
 
23/ SK č.: 1034/SKO/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 614/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c)  
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Policajti v akcii/5. 2. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/15 
 
NEVEREJNÉ 
 
24/ SK č.: 1459/SKL/2019 zo dňa 14. 8. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DCZ PRODUCTION s.r.o. 
 
25/ SK č.: 1040/SKL/2019 zo dňa 29. 4. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.   číslo licencie: R/126 
 
 
26/ SK č.: 1041/SKL/2019 zo dňa 29. 4. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.    číslo licencie : TD/56 
 
27/ SK č.: 1478/SKL/2019 zo dňa 23. 8. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.    číslo licencie : TD/24 
 
28/ Oznámenie o prevádzkovaní služby NASspravodaj.sk, NASAtv.sk 
Oznámenie č. 816/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: Eurobillboard, s.r.o. 
 
29/ Oznámenie o prevádzkovaní služby MediaPORTÁL (tv.nrsr.sk) 
Oznámenie č. 1435/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: Kancelária NR SR 
 
30/ Rôzne   
 

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



K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 692 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-15/1.632: 
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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
SK č.: 1338/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Sťažnosť č. 1165/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
        
Uznesenie č. 19-15/2.633:  
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. 1338/SKL/2019 
vedené voči vysielateľovi Best FM Media spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/693: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 25. 9. 2019                  Z: PLO 
 



Úloha č. 19-15/694: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 9. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 895/SKL/2019 zo dňa 20. 3. 2019 
Sťažnosť č. 442/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 19-15/3.634:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 
895/SKL/2019 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. 
 

odníma 
 
frekvenciu 98,5 MHz Brezno, vzhľadom na to, že ju v dňoch 18. 2. 2019 a 12. 6. 2019 nevyužíval 
na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 
68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/695: 
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: 11. 10. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/696: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 9. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1308/SO/2019     
(na vysielanie programu Něco na té Mary je zo dňa 29.6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219; TD/16 
 
Uznesenie č. 19-15/4.635:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 



veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 6. 2019  v čase o cca 20:10 hod. program Niečo na 
tej Mary je, 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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/697: 
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: 25. 9. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/698: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 9. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/SO/2019      
(na vysielanie komunikátov Clavin Platinum a ArginMax zo dňa 7. 7. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 19-15/5.636: 
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. 1325/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 zdržala sa 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



Úloha č. 19-15/699: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1312/SO/2019      
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 1. 7. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
  
Uznesenie č. 19-15/6.637: 
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. 1312/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 zdržala sa 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/700: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1335/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 6. 7. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 19-15/7.638:  
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. 1335/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť v časti možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/701: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-15/7.639:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
v súvislosti s tým, že dňa 6. 7. 2019 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Chytili zlodejov, ktorý 
svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v predmetnom 
programe identifikovanej osoby.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/702: 
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: 25. 9. 2019                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/703: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 9. 2019                                                         Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1334/SO/2019     
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 6. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
  
Uznesenie č. 19-15/8.640:  
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. 1334/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/704: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 9/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1247/SO/2019     
(na vysielanie programu Nezastaviteľný zo dňa 14. a 20. 6. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 19-15/9.641:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že  

I. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 14. 6. 2019 v čase o cca 
20:33 hod. program Nezastaviteľný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania; 

II. v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 20. 6. 2019 v čase o cca 20:17 
hod. program Nezastaviteľný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/705: 
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: 25. 9. 2019                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/706: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 



T: 23. 9. 2019          Z: PgO    
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1257/SO/2019      
(na vysielanie programu Občan zo dňa 18. 6. 2019)  
Vysielateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                číslo licencie: R/119; RD/16  
   
Uznesenie č. 19-15/10.642: 
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. 1257/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe Rádio Lumen vysielateľa Rádio LUMEN, 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 zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/707: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019     Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1370/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 7. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona        číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 19-15/11.643:  
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. 1370/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  neprítomný 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/708: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1379/SO/2019      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 – štúdio 1. a 2. kolo – Volebná noc  zo dňa 16. 
a 30. 3. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona        číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 19-15/12.644: 
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. 1379/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. 11 zákona č. 
308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/709: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1362/SO/2019     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 2. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-15/13.645:  
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. 1362/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/710: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1363/SO/2019     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 6. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-15/14.646:  
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. 1363/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 zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/711: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1307/SO/2019      
(na vysielanie programu Blbý a blbší z dní 29. a 30. 6. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 19-15/15.647:  
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. 1307/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/712: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1306/SO/2019     
(na vysielanie programu Divoké kočky z dní 29. a 30. 6. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/15; TD/16 
 
Uznesenie č. 19-15/16.648:  
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. 1306/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programových služieb JOJ a JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/713: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 9. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1242/M/2019  
(monitorované dni: 14. 6. 2019) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.     číslo licencie: T/210 



 
Uznesenie č. 19-15/17.649: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Slovak Telekom, a.s. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe Magio Infokanál  

a) dňa 14. 6. 2019 v čase o cca 18:43:15 hod., o cca 18:56:55 hod. a o cca 20:33:36 hod. 
odvysielal vlastnú propagáciu na programové služby ÓČKO, ÓČKO STAR, ÓČKO EXPRES, 
ÓČKO BLACK, ktorá bola odvysielaná v českom jazyku,  

b) dňa 14. 6. 2019 v čase o cca 18:44:15 hod., o cca 18:57:55 hod., o cca 20:10:52 hod. a o cca 
20:34:07 hod. odvysielal reklamu na programovú službu BBCearth, ktorá bola odvysielaná 
v anglickom jazyku,  

čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. 
o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/714: 
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: 25. 9. 2019   Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1065/M/2019  
(monitorované dni: 4. 6. 2019) 
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/128 
 
Uznesenie č. 19-15/18.650: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1065/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania televíznej programovej služby DIGI SPORT 4 vysielateľa DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 
číslo licencie TD/128 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 4. 6. 2019 nebolo zistené 
porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 



Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/715: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 23. 9. 2018 Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1243/M/2019 
(monitorované dni: 13. 6. 2019 ) 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o.     číslo licencie: T/237 
 
Uznesenie č. 19-15/19.651:  
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 Kabel TV Močenok, 
s.r.o. vo veci možného porušenia 

I. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 13. 6. 2019 mohol 
vysielať televíznu programovú službu Televízia Močenok v rozpore s udelenou licenciou; 

II. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie Rade do 15 dní odo dňa 
vzniku týchto zmien. 

III. § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 13. 6. 2019 v čase o cca 
18:59 hod. odvysielal záznam z majstrovského stretnutia 29. kola VI. ligy ObFZ Nitra, 
v ktorom odzneli vulgárne výrazy, čím mohlo dôjsť k narušeniu morálneho vývinu 
maloletých.  

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/716: 
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: 25. 9. 2019 Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 1035/SKO/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 593/SO/2019, 905/SO/2019) 



(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Občan za dverami/Zdravie, s.r.o./ 
3. 2. 2019/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-15/20.652: 
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. 1035/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 3. 2. 2019 v čase o cca 13:03 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka 
program Občan za dverami a v rámci neho príspevok Zdravie, s.r.o., čím došlo k nezabezpečeniu 
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci tejto programovej služby, keďže účastník 
konania nesprostredkoval problematiku zisku zdravotných poisťovní v Slovenskej republike vo svojej 
programovej službe v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu 
zdravotných poisťovní, 
 
Hlasovanie:  

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

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

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

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 19-15/717: 
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: 11. 10. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/718: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o ukončení správneho konania.  
T: 23. 9. 2019                             Z: PgO 
          
K bodu 21/  
SK č.: 1093/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 701/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy BTV – „Vyhlásenie Bardejovskej 
televízie“/8. 2. 2019/Bardejovská televízia - BTV 
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.   číslo licencie: TD/100 
 
Uznesenie č. 19-15/21.653:  
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. 1093/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť,  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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/719: 
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: 23. 9. 2019                        Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/720: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 23. 9. 2019                        Z: PgO 
 
K bodu 22/  
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/príspevok/deň/programová služba: V politike/20. 1. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.   číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 19-15/22.654:  
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. 900/SKO/2019 
vedené proti C.E.N. 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 za 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/721: 
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: 25. 9. 2019                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/722: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o ukončení správneho konania. 
T: 23. 9. 2019                                  Z: PgO 
 
K bodu 23/  
SK č.: 1034/SKO/2019 zo dňa 17. 4. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 614/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c)  
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Policajti v akcii/5. 2. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-15/23.655: 
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.  1034/SKO/2019 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l 



 
I.    povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa  

5. 2. 2019 v čase o cca 14:59 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Policajti v akcii,  
ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu;  

II.     povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa  
5. 2. 2019 v čase o cca 14:59 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Policajti v akcii, 
ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 
postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu a 

III.     povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa  
5. 2. 2019 v čase o cca 14:59 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Policajti v akcii, 
ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadavkami ustanovenými vyhláškou Ministerstva 
kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím:  

- § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia identifikovaných titulkov nebol primeraný 
na zabezpečenie ich čitateľnosti,  

čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím  
v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 
Ministerstvo kultúry podľa § 18aa ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.. 

    
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319, - €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 19-15/723: 
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: 11. 10. 2019                Z: PLO 
 
Úloha č. 19-15/724: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 23. 9. 2019                                                                Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 24/  
SK č.: 1459/SKL/2019 zo dňa 14. 8. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DCZ PRODUCTION s.r.o. 
 
Uznesenie č. 19-15/24.656: 
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. 1459/SKL/2019 zo dňa  
14. 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: 
 
DCZ PRODUCTION s.r.o. 
Leškova 3/A 
811 04 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

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

u d e ľ u j e   
 

spoločnosti DCZ PRODUCTION s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 1 8  
 

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: COMEDY HOUSE 
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. 1459/SKL/2019-2 zo dňa 2. 9. 2019)  
 
 



a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 40 % 
Programy –min. 60 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 0  % 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy – 100 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 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: 108107/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 10. 8. 2019, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 108107/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 10. 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 doplnkových obsahových služieb: 
EPG – elektronický programový sprievodca 

 
Doložka iného verejného prenosu: 
DVB-S, DVB-C, DVB-H, KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
MMDS, IPTV 

 
Úloha č. 19-15/725: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1459/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti DCZ PRODUCTION s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 11. 10. 2019                              Z: PLO 
 
K bodu 25/  
SK č.: 1040/SKL/2019 zo dňa 29. 4. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: KISS rádio s.r.o.   číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 19-15/25.657: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1040/SKL/2019 zo dňa 29. 4. 2019 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. R/126 účastníka konania 
 
KISS rádio s.r.o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/126 nasledovne: 
 
Čl. II. sa mení a znie: 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka 
číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo dňa 23. 7. 2019, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 3631/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 23. 7. 2019.“ 

 
Úloha č. 19-15/726: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 11. 10. 2019        Z: PLO 
 
K bodu 26/  



SK č.: 1041/SKL/2019 zo dňa 29. 4. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.    číslo licencie: TD/56 
   
Uznesenie č. 19-15/26.658: 
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. 1041/SKL/2019  zo dňa 
29. 4. 2019, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie 
č. TD/56 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
 
TV KOŠICE: DNES s.r.o. 
Hviezdoslavova 6 
040 01 Košice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/56 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 2. 5. 2019, spisová značka: RPO-132532/2019, Id v zdrojovom registri: 
411088, registračný úrad: Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/7390/V 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 2. 5. 2019, spisová 
značka: RPO-132532/2019, Id v zdrojovom registri: 411088, registračný úrad: Okresný súd Košice I, 
Registračné číslo Sro/7390/V“ 
 
Úloha č. 19-15/727: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 11. 10. 2019         Z: PLO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 1478/SKL/2019 zo dňa 23. 8. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.    číslo licencie: TD/24 
 
Uznesenie č. 19-15/27.659: 
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. 1478/SKL/2019 zo dňa 23. 8. 2019, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
Novocentrum Nové Zámky a.s. 
Hlavné námestie 7 
940 01 Nové Zámky 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/24 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 26. 8. 2019, spisová značka: RPO-199515/2019, Id v zdrojovom registri: 
91491, registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sa/196/N, 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa podľa Odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 26. 8. 2019, spisová 
značka: RPO-199515/2019, Id v zdrojovom registri: 91491, registračný úrad: Okresný súd Nitra, 
Registračné číslo Sa/196/N.“ 
 
Úloha č. 19-15/728: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1478/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania, Novocentrum Nové Zámky a.s. 
T: 11. 10. 2019                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-15/27.660: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Novocentrum Nové 
Zámky a.s. vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
(ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených 
v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 26 zákona č. 220/2007 Z. z. do 15 dní od 
vzniku týchto zmien. 
 
Úloha č. 19-15/729: 
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: 25. 9. 2019                   Z: PLO 
 
K bodu 28/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby NASspravodaj.sk, NASAtv.sk 
Oznámenie č. 816/AMS/2019 



Prevádzkovateľ: Eurobillboard, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 19-15/28.661: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Eurobillboard, s.r.o. doručené dňa 8. 3. 2019 
o prevádzkovaní služieb NASspravodaj.sk a NASAtv.sk prevádzkovaných na internetových stránkach 
NASspravodaj.sk, NASAtv.sk a Facebookovom profile NASspravodaj.sk a neprijíma ho ako 
oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetné služby vzhľadom 
na podmienky, za ktorých sú poskytované, nie sú audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie ani 
vysielaním prostredníctvom internetu a nespadajú tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 19-15/730: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Eurobillboard, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 8. 3. 2019 a zaevidovaného pod. č. 816/AMS/2019-1. 
T: 23. 9. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby MediaPORTÁL (tv.nrsr.sk) 
Oznámenie č. 1435/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: Kancelária NR SR 
 
Uznesenie č. 19-15/29.662: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Kancelária Národnej Rady Slovenskej republiky 
doručené dňa 19. 7. 2019 o prevádzkovaní služby MediaPORTÁL prevádzkovanej na internetových 
stránkach tv.nrsr.sk a www.nrsr.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. 
z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je 
audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie podľa § 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 19-15/731: 
Kancelária Rady upovedomí Kanceláriu NR SR o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 19. 7. 2019 
a zaevidovaného pod. č. 1435/AMS/2019-1. 
T: 23. 9. 2019                    Z: PgO 
 
30/ Rôzne 
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie – jeseň 2019 
 
Uznesenie č. 19-15/30.663: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 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.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 11. 10. 2019 do 14:00 hod. 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 19. 11. 2019 

  
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 



LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] 

VÝKON 
[W] Poznámky 

Dubnica nad Váhom 101,7 200  
Nitra 103,6 50  

Nové Mesto nad 
Váhom 106,8 200 Prideliteľné len pre 

Rádio WOW s.r.o. 
Spišská Nová Ves 93,7 500  

Bánovce nad 
Bebravou 96,9 500  

Košice 102,5 500 Prideliteľné spolu s: 
102,7 MHz Prešov  

Martin 92,4 500  
Michalovce 89,7 200  

Prešov 102,7 250 Prideliteľné spolu s: 
102,5 MHz Košice  

Prievidza 89,6 500  
Trenčín 89,8 30  
Trenčín 92,8 500  

Trnava 107,2 50 
Vhodné len ako 

študentské internátne 
rádio 

Žarnovica 99,6 200 
Prideliteľné spolu s: 

99,6 MHz Zlaté 
Moravce  

Banská Bystrica 107,7 500  
Bratislava 103,6 100  

Bratislava Dúbravka 91,7 50  
Košice 88,6 500  

Nové Mesto nad 
Váhom 107,4 200  

Rožňava 91,3 250  
Žilina 101,0 200  

Brezno 89,2 500  
Zvolen 89,7 500  

Banská Bystrica 90,5 2000  
Nitra 90,6 250  

Žiar nad Hronom 91,4 500  
Levice 92,3 200  

Rimavská Sobota 92,9 150  
Lučenec 93,5 500  

Handlová 94,9 300 
Prideliteľné spoločne 

Nová Baňa 95,0 200 



Zlaté Moravce 99,6 150 Prideliteľné spolu s: 
99,6 MHz Žarnovica  

Ružomberok 107,5 500 
Prideliteľné spoločne 

Liptovský Mikuláš 107,8 250 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-15/732: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T:  13. 9. 2019                    Z: PLO+ÚRK 
 
Úloha č. 19-15/733: 
Kancelária Rady predloží Rade informáciu o stave rozvysielania frekvencií, ktoré boli vysielateľom 
pridelené v jarnom výberovom konaní 2018. 
T:  25. 9. 2019          Z: PLO 
 
2/ Čerpanie rozpočtu k 31. 8. 2019 
 
Uznesenie č. 19-15/30.664: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Oboznámenie Rady s listom č. 1073/I/2019-3 (Verejný ochranca práv – Upovedomenie 
o výsledkoch vybavenia podnetu) 
 
Uznesenie č. 19-15/30.665: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
4/ Digitalizácia vysielania  
 
Uznesenie č. 19-15/30.666: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ Schválenie zahraničných pracovných ciest: 
 
Uznesenie č. 19-15/30.667: 
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných služobných ciest: 
 
Dátum: 26. 9. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie podskupiny č. 3 (Implementácia smernice o audiovizuálnych mediálnych 
službách) akčná skupina č. 2  
Účastníci: Martin Dorociak 
 
Dátum: 27. 9. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Workshop ERGA na tému „Budúcnosť mediálnej regulácie v EÚ: aké povinnosti pre 
platformy pre zdieľanie videí?“   
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický, Martin Dorociak 
 
Dátum: 4. 10. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Workshop ERGA na tému „Ako môže AVMSD pomôcť vyrovnať sa s reklamou na 
nezdravé potraviny a nápoje zameranou na maloletých?“   
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický, možný tretia/í zamestnankyňa/nec kancelárie RVR  
 
Dátum: 7. - 8. 10. 2019 
Miesto rokovania: Londýn (UK), Brusel (Belgicko) 
Podujatie: 50. Medzinárodné fórum regulátorov 2019 a 1. Široké stretnutie relevantných subjektov – 
Projekt regulácie platforiem 
Účastníci: Ľuboš Kukliš  
         



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 11. 9. 2019 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu   
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
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