
  Zápisnica č. 18/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 10. 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.: 1091/SKL/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
Sťažnosť č. 929/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.      číslo licencie: R/91 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1554/SO/2019      
(na vysielanie programu 75. Výročie SNP zo dňa 29. 8. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1496/SO/2019      
(na vysielanie programu Súdna sieň - Masér zo dňa 28. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1482/SO/2019      
(na vysielanie programu Teleráno z dní 5. - 9. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1442/SO/2019      
(na vysielanie programu Sexi 40 zo dňa 10. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1458/SO/2019      
(na vysielanie upútavky na program Bournov mýtus a Demolátor zo dňa 15. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1557/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 13. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1441/SO/2019      
(na vysielanie programu Billy Madison z dňa 10. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1445/SO/2019      
(na vysielanie programu Kuriér 4 - Reštart zo dňa 11. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/15 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1543/M/2019  
(monitorované dni: 9. a 13. 9. 2019) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza    číslo licencie: TD/19 
 
12/ SK č.: 1157/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 792/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Superbunky/4. 3. 2019/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
13/ SK č.: 1094/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
            1095/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
            1160/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
            1292/SKO/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 951/SO/2019, č. 717/SO/2019, č. 718/SO/2019, č. 785/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. v súvislosti s možným porušením ustanovení Vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. 
z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Duel, 5 proti 5, Správy RTVS, Najväčší Slovák /15. 
2. 2019, 11. 3. 2019, 6. 4. 2019/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
14/ SK č.: 1151/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 864/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny – Karadžič dostal 
doživotie/20. 3. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
15/ SK č.: 1159/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 789/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Všetky moje ex/2. 3. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
16/ SK č.: 1163/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za mesiace január, 
február, marec  2019 -  nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín, Rádio Patria z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 35% , nevyhradil v rozhlasovej 
programovej službe Rádio Devín, Rádio Patria, Rádio Pyramída 20 % vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 1, § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/3, RD/5, 

RD/13 
NEVEREJNÉ 



17/ SK č.: 1551/SKL/2019 zo dňa 12. 9. 2019 
Žiadosť o zmenu  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.   číslo licencie: R/112, RD/27 
 
18/ SK č.: 1558/SKL/2019 zo dňa 12. 9. 2019 
Žiadosť o zmenu  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.   číslo licencie: R/97, RD/15 
 
19/ SK č.: 1679/SKL/2019 zo dňa 2. 10. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Kinet Inštal  s.r.o.  číslo licencie: TKR/345 
 
 
20/ Rôzne   
 

***************** 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 799 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-18/1.729: 
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.: 1091/SKL/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
Sťažnosť č. 929/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.      číslo licencie: R/91 
       
Uznesenie č. 19-18/2.730:  
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. 1091/SKL/2019 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 
 

o d n í m a  
 
frekvenciu 92,3 MHz Levice, vzhľadom na to, že ju v dňoch 12. 3. 2019, 20. 5. 2019 a 8. 8. 2019 
nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho 
deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 



 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/800: 
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: 22. 11. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/801: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1554/SO/2019      
(na vysielanie programu 75. Výročie SNP zo dňa 29. 8. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 19-18/3.731:  
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. 1554/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/802: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                     Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1496/SO/2019      



(na vysielanie programu Súdna sieň - Masér zo dňa 28. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-18/4.732:  
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. 1496/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/803: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-18/4.733:  
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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Súdna sieň odvysielaného na programovej 
službe JOJ dňa 28. 8. 2019 o cca 13:05 hod. 
 
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. 19-18/804: 
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: 6. 11. 2019 Z: PLO 
 
 



K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1482/SO/2019      
(na vysielanie programu Teleráno z dní 5. - 9. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-18/5.734: 
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. 1482/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/805: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1442/SO/2019      
(na vysielanie programu Sexi 40 zo dňa 10. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
  
Uznesenie č. 19-18/6.735: 
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. 1442/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



 
Úloha č. 19-18/806: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1458/SO/2019      
(na vysielanie upútavky na program Bournov mýtus a Demolátor zo dňa 15. 8. 2019)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-18/7.736:  
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. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 15. 8. 2019 v čase o cca 08:40 
hod. upútavkový blok a v rámci neho upútavky na program Bournov mýtus a program Demolátor 
označené ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, ktorý predchádzal programu Tom a Jerry, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a 
zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 5 vyhlášky č. 
589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych 
diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných 
zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania. 
 
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. 19-18/807: 
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: 5. 11. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/808: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 11. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1557/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 13. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
   



Uznesenie č. 19-18/8.737:  
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. 1557/SO/2019 smerujúcu 
voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/809: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1441/SO/2019      
(na vysielanie programu Billy Madison z dňa 10. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-18/9.738:   
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. 1441/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/810: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                                            Z: PgO 



K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1445/SO/2019      
(na vysielanie programu Kuriér 4 - Reštart zo dňa 11. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
   
Uznesenie č. 19-18/10.739: 
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 11. 8. 2019  v čase o cca 20:40 hod. program Kuriér 4 - 
Reštart, 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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/811: 
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: 5. 11. 2019           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/812: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 4. 11. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1543/M/2019  
(monitorované dni: 9. a 13. 9. 2019) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: TD/19 
 
Uznesenie č. 19-18/11.740:  
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. 1543/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania televíznej programovej služby RTV Prievidza vysielateľa Regionálna televízia 
Prievidza, s.r.o., číslo licencie TD/19 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 9. 9. 2019 
a 13. 9. 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. 19-18/813: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 11. 2019  Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 1157/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 792/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Superbunky/4. 3. 2019/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 19-18/12.741: 
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. 1157/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi 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 zdržala sa 
Kubica  proti 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/814: 
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: 4. 11. 2019                            Z: PLO 
Úloha č. 19-18/815: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 11. 2019                              Z: PgO 
 
 



K bodu 13/ 
SK č.: 1094/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
            1095/SKO/2019 zo dňa 7. 5. 2019 
            1160/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
            1292/SKO/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 951/SO/2019, č. 717/SO/2019, č. 718/SO/2019, č. 785/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. v súvislosti s možným porušením ustanovení Vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. 
z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Duel, 5 proti 5, Správy RTVS, Najväčší Slovák /15. 
2. 2019, 11. 3. 2019, 6. 4. 2019/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-18/13.742:  
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. 1094/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) 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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/816: 
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: 4. 11. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/817: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-18/13.743:  
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. 1095/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska v časti možného porušenia povinnosti 



ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) 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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/818: 
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: 4. 11. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/819: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-18/13.744:  
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. 1160/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/820: 
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: 4. 11. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/821: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-18/13.745:  
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. 1292/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) 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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/822: 
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: 4. 11. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/823: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-18/13.746:  
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 správnych konaní  
č.  1094/SKO/2019, 1095/SKO/2019 a 1292/SKO/2019 Rozhlas a televízia Slovenska 

 
p o r u š i l 

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

1. dňa 15. 2. 2019 v čase o cca 17:48 hod. odvysielal v rámci programovej služby Jednotka 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Duel, 

2. dňa 15. 2. 2019 v čase o cca 18:21 hod. odvysielal v rámci programovej služby Jednotka 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 5 proti 
5, 



3. dňa 6. 4. 2019 v čase o cca 16:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby Jednotka 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 
Najväčší Slovák, 

ktoré neboli v súlade s požiadavkou ustanovenou v § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva kultúry  
č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím: „Pri zobrazení titulkov sa pomlčka 
na začiatku vety použije ako znamienko na oddelenie hovoreného prejavu jednej postavy od 
predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy,” 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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/824: 
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: 22. 11. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/825: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                  Z: PgO 



K bodu 14/ 
SK č.: 1151/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 864/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny – Karadžič dostal 
doživotie/20. 3. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-18/14.747:  
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. 
1151/SKO/2019 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 20. 3. 2019 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Karadžič dostal doživotie, ktorý 
obsahoval zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami a obeťami v podobe odvysielania obrazov 
zranení, krvi a telesných znetvorení bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia 
„Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 
ods. 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby  
a spôsobe jeho uplatňovania, 
 
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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663 €, slovom šesťstošesťdesiattri 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 zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-18/826: 
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: 22. 11. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/827: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 11. 2019                   Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 1159/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 789/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Všetky moje ex/2. 3. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady. 
 
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 16/ 
SK č.: 1163/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za mesiace január, 
február, marec  2019 -  nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín, Rádio Patria z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 35% , nevyhradil v rozhlasovej 
programovej službe Rádio Devín, Rádio Patria, Rádio Pyramída 20 % vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 1, § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/3, RD/5, 

RD/13 
 
 



Uznesenie č. 19-18/16.748:  
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.  1163/SKO/2019 Rozhlas a televízia Slovenska 

 
p o r u š i l 

 
I. povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že za mesiace január, február a marec 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín 
a Rádio Patria z času vysielania hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných 
diel, 

 
II. povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že za mesiac január 2019 v prípade programovej služby Rádio Devín a za mesiace január, február 
a marec 2019 v prípade programových služieb Rádio Patria a Rádio Pyramída 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 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. 19-18/828: 
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: 22. 11. 2019                 Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 17/  
SK č.: 1551/SKL/2019 zo dňa 12. 9. 2019 
Žiadosť o zmenu  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.   číslo licencie: R/112, RD/27 
 
Uznesenie č. 19-18/17.749: 
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. 1551/SKL/2019 zo dňa 12. 9. 2019, posúdila oznámenie  o zmene licencie 
č. R/112 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. a zmene licencie č. RD/27 
na rozhlasové digitálne vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. účastníka konania: 
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní programovej služby a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie:  
 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112 v čl. III. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

18. 9. 2019, podanie č. 1551/SKL/2019-2: 
 

   1.1 Spravodajstvo: 7 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 1 % 
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 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0,8 % 
1.3.5 Hudobné programy: 11, 9 % 

 Ostatný program: 79,3 % 
 
2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

8 %“ 
 



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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/27  v Čl. I., bod 5 - 6. takto: 
„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

18. 9. 2019, podanie č. 1551/SKL/2019-2: 
 

   1.1 Spravodajstvo: 7 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 1 % 
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 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0,8 % 
1.3.5 Hudobné programy: 11, 9 % 

 Ostatný program: 79,3 % 
 
2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

8 %“ 
 
Úloha č. 19-18/829: 
Kancelária Rady vyhotoví v SK: 1551/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 11. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 1558/SKL/2019 zo dňa 12. 9. 2019 
Žiadosť o zmenu  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.   číslo licencie: R/97, RD/15 
 
Uznesenie č. 19-18/18.750: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 1558/SKL/2019 zo dňa 12. 9. 2019 posúdila 
doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. R/97 a licencie č. RD/15 účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
Rádio Šport s.r.o. 
Tolstého 18 
040 01 Košice – mestská časť Sever 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. R/97 na rozhlasové vysielanie v Článku III. nasledovne:  



Článok III. bod 1 sa mení a znie: 
 „1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1558/SKL/2019-2 zo dňa 3. 10. 2019: 
1.1 Spravodajstvo: 1,89 % 
1.2 Publicistika: 
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 36,90 % 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0 % 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
1.3.4 Zábavné programy: 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 0 % 
Ostatný program: 61,21 % 

 
Článok III. bod 3 sa mení a znie: 
„Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
38,79 %.“ 

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

 
mení 

 
licenciu č. RD/15 nasledovne: 
 
Časť 7 sa mení a znie: 
„7. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1558/SKL/2019-2 zo dňa 3. 10. 2019: 
1.1 Spravodajstvo: 1,89 % 
1.2 Publicistika: 
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 36,90 % 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0 % 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
1.3.4 Zábavné programy: 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 0 % 
Ostatný program: 61,21 % 

 
Časť 9 sa mení a znie: 
„Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
38,79 %.“ 
 
Úloha č. 19-18/830: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22. 11. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 19/  
SK č.: 1679/SKL/2019 zo dňa 2. 10. 2019 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Kinet Inštal  s.r.o.  číslo licencie: TKR/345 
         



Uznesenie č. 19-18/19.751:  
Rada pre vysielanie a  retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 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 správnom konaní č. 1679/SKL/2019 zo dňa 2. 10. 2019 
posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie, doručené Rade účastníkom konania  
 
Kinet Inštal s.r.o. 
Novackého 37   
971 01 Prievidza 
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/345 nasledovne: 
 
 „1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: retransmisia je vykonávaná 

prostredníctvom KDS: 
 1. Prievidza, hlavná stanica: Novackého 37, Prievidza 
 2. Handlová, hlavná stanica: Mostná 31/5, Handlová 
 3. Nitrianske Pravno, hlavná stanica: Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno 

4. Jalovec, hlavná stanica: Mlynská 636/45, Jalovec (s pokrytím Jalovec, Chrenovec – Brusno, 
Ráztočno) 

 5. Lazany, hlavná stanica: OcÚ Lazany, Hlavná 59/56, Lazany 
 6. Nedožery - Brezany, hlavná stanica: OcÚ Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1 
 7. Opatovce nad Nitrou, hlavná stanica: Materská škola,  Opatovce nad Nitrou 509 

 8. Koš, hlavná stanica: OcÚ, Víťazstva 791/41 
 9. Zemianske Kostoľany, hlavná stanica: Dom Kultúry SNP, J.A. Komenského 63/3 
 10. Hradec a Malá Lehôtka, hlavná stanica: Malá Lehôtka 45 
 11. Dolné Vestenice, hlavná stanica: M. R. Štefánika 106/58, Dolné Vestenice 
 12. Malá Čausa, hlavná stanica: Malá Čausa 175 

    
2. Územný rozsah retransmisie:  
Prievidza, Prievidza časť Hradec, Prievidza časť Malá Lehôtka, Dolné Vestenice a Malá Čausa, 
Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Kľačno, Handlová, Nitrianske Pravno, Jalovec, Chrenovec 
– Brusno, Ráztočno, Lazany, Nedožery-Brezany, Opatovce nad Nitrou, Koš, Zemianske Kostoľany 
 
3. Počet  prípojok:  
 Dolné Vestenice  179 
 Chrenovec – Brusno      122 
 Handlová   75 
 Jalovec    60 
 Malá Čausa   40 
 Nitrianske Pravno  421 
 Ráztočno   113 
 Hradec a Malá Lehôtka  124 



 Prievidza:   2824 
 Koš    155 
 Lazany    260 
 Nedožery – Brezany  300 
 Opatovce nad Nitrou  298 
 Zemianske Kostoľany  275 
 Spolu    5246             
 
4.  Ponuka programových služieb:  rovnaká pre celý územný rozsah 
     Ponuka LITE: Jednotka, Dvojka, TV Markíza,  TV Doma, DAJTO, WAU, JOJ,  JOJ Plus, 

TA 3, TV Noe, TV LUX,  TV8, RTV Prievidza, France 24, JOJ+1, RiK, 
Senzi 

 
Ponuka ZÁKLAD:    Eurosport, Discovery Channel, Animal planet, TLC, AXN, Arena 1, 

Spektrum, Sport 1, Arena Sport 2, Eurosport2, Investigation Discovery, 
Sport 2 

 
Ponuka FUNNY:  Sport 2, Auto moto sport HD, Film Plus, TV Paprika, Nickelodeon, DTX, 

Discovery Science, Filmbox, AXN White, AXN Black, Baby TV, 
Brazzers, Fishing&Hunting, Nova Sport1, Nova Sport2, Travel XP, Travel 
Channel 

  
Ponuka RODINA:    Film Europe HD, Československo, CS Film/CS mini, Film Plus, Discovery 

science, DTX, Nickelodeon, Baby TV 
 
Ponuka SUPERBOX:Filmbox, Filmbox Extra HD, Filmbox Plus, Filmbox Premium HD, 

Filmbox Family, Fight BOX, Docu BOX, Fashion BOX, Erox HD, Eroxxx 
HD 

 
 

       Rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Patria, Rádio Devín, Rádio Litera, 
Rádio Regina, Rádio_FM, Rádio Klasika, Rádio Junior, Rádio 
Slovakia International“ 

 
Úloha č. 19-18/831: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/345 a zašle ho účastníkovi konania 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 11. 2019                  Z: PLO 
 
20/ Rôzne 
 
1/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2020 
 
Uznesenie č. 19-18/20.752:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020 a ukladá riaditeľovi 
Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu predložiť tneto návrh Výboru Narodnej rady Slovenskej 
republiky pre kultúru a médiá. 
 
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. 
 
2/ Správne konanie: 1765/SKL/2019 
Predmet: žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencie 90,6 MHz Nitra 
Žiadateľ: RADIO MARKET s.r.o. 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu  
  
Uznesenie č. 19-18/20.753:  
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 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. 1765/SKL/2019 začatom dňa  
13. 9. 2019 posúdila žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie a pridelenie 
frekvencie 90,6 MHz Nitra doručenú Rade dňa 14. 10. 2019 žiadateľom 
 
RADIO MARKET s.r.o. 
Zbehy 824 
951 42 Zbehy 
 

a podľa § 48 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada žiadosť spoločnosti RADIO MARKET s.r.o., Zbehy 824, 951 42 Zbehy, IČO: 47 081 686 
o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie a pridelenie frekvencie 90,6 MHz Nitra 
doručenú Rade osobne dňa 14. 10. 2019 a teda podanú po uplynutí lehoty určenej v základných 
podmienkach konania zamieta. 
 
Úloha č. 19-18/832: 
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: 22. 11. 2019                            Z: PLO 
 
3/ SK č.:1156/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 784/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: http://www.respublica.sk  sekcia VYSIELANIE 
REGIÓNY, podsekcia TURZOVSKÁ TELEVÍZIA, podsekcia ARCHÍV/ 8. 11., 9. 11., 10. 11. 2018/TVT 
– Turzovská televízia, www.respublica.sk 
ÚK: T – services,  s.r.o.       číslo licencie: T/238 
 
Uznesenie č. 19-18/20.754:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správne konanie č. 1156/SKO/2019 
vedené voči účastníkovi konania T – services, s.r.o.  
 

http://www.respublica.sk/


z a s t a v u j e 
 

a) v časti I. možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na 
internetovej stránke http://www.respublica.sk v sekcii VYSIELANIE REGIÓNY, 
podsekcia TURZOVSKÁ TELEVÍZIA, podsekcia ARCHÍV, bez oznámenia údajov 
podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

b) v časti II. možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti 
s tým, že dňa 9. 11. 2018 a 10. 11. 2018 v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie na stránke www.respublica.sk v sekcii VYSIELANIE REGIÓNY v 
podsekcii TURZOVSKÁ TELEVÍZIA v podsekcii ARCHÍV poskytovala program 
Turzovské aktuality s príspevkami Obyvatelia bytovky 272 v Predmieri sa dočkali; V 
Predmieri rastie oporný múr, vyrieši dlhodobý problém; Chodník na Vyšnom Konci 
je už dokončený; Preventívne opatrenia proti povodniam na Vyšnom Konci; Práce 
pokročili – pri železničnej stanici sa už asfaltuje; Získaný asfaltový výfrez mesto 
znovu využije, v ktorom mohlo dôjsť k zverejneniu informácií o kandidátovi na 
funkciu do orgánov mesta Turzovka v jeho prospech, 

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. 19-18/833: 
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: 22. 11. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/834: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-18/20.755:  
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. 1156/SKO/2019 spoločnosť T – services, s.r.o. 

 
p o r u š i l  

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

zákona č. 181/2014 Z. z. 
 

tým, 
 



že v dňoch 8. 11. 2018 a 9. 11. 2018 v čase o cca 13:59 hod., 14:58 hod., 15:58 hod. a 16:58 hod. 
odvysielal na programovej službe TVT – Turzovská televízia v rámci programu Turzovské aktuality 
príspevky s názvom Obyvatelia bytovky 272 v Predmieri sa dočkali; V Predmieri rastie oporný múr, 
vyrieši dlhodobý problém; Chodník na Vyšnom Konci je už dokončený; Preventívne opatrenia proti 
povodniam na Vyšnom Konci; Práce pokročili – pri železničnej stanici sa už asfaltuje; Získaný 
asfaltový výfrez mesto znovu využije, obsahujúce informácie o primátorovi mesta Turzovka, 
Ľubomírovi Golisovi, ktoré boli v prospech tohto kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
2018,  
 
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. 19-18/835: 
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: 22. 11. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-18/836: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 11. 2019                    Z: PgO 
 
4/ Schválenie zahraničných pracovných ciest: 
 
Uznesenie č. 19-18/20.756:  
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest: 
 



Dátum: 1. 11. 2019 
Miesto rokovania: Dublin (Írsko) 
Podujatie: Konferencia k mediálnej gramotnosti   
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 4. - 5. 11. 2019 (zatiaľ nepotvrdený dátum) 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie vedenia ERGA a pracovnej podskupiny č. 1 k mediálnej pluralite    
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický 
 
Dátum: 11. 11. 2019 
Miesto rokovania: Florencia (Taliansko) 
Podujatie: Seminár pre regulátorov: Strategické nástroje pre mediálnych regulátorov   
Účastníci: Ľuboš Kukliš a možno člen Rady 
 
Dátum: 18. 11. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Slávnostné zasadnutie Asociácie komerčných televízií a odborné podujatie k téme 
dezinformácií    
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 22. 10. 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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