
Zápisnica č. 02/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  27. 1. 2015 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr.Art. Ingrid Fašiangvá 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 636/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113  
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 827/SO/2014      
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 20.11.2014.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 776/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 2., 8., a 15. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1  
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 783/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 2. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 814/SO/2014       
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 13.11.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 778/SO/2014     
(na vysielanie Rádia SiTy zo dňa 4. 11. 2014)  
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87; RD/18 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 784/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 23.10.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 854/SO/2014     
(na celodenné vysielanie Bánovského televízneho vysielania - BTV zo dní 13., 14. a 15.11.2014)  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.   číslo licencie: T/227 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 797/SO/2014      
(na vysielanie programu Chlapi neplačú zo dňa 12.11.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 761/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma: Komunálne voľby 2014 zo dňa 20. 10. 2014)  
Vysielateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s.              číslo licencie: T/189, TD/34  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 840/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 785/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa, Tak takto?! a V Politike v obd. 29. 10. – 15. 11. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD14 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 830/SO/2014      
(na vysielanie programu Ťažko zamilovaný z dňa 23. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: T/39, TD15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 779/SO/2014      
(na vysielanie na www.youtube.sk)  
 
16/ SK č.: 757/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 619/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Región Mix/Hosť v štúdiuL-Rádia/ 
18. 7. 2014/L-Rádio 
ÚK: L-MEDIA s.r.o.        číslo licencie: R/107     
 
17/ SK č.: 82-PLO/O-1536/2010 zo dňa 9. 3. 2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 701/137-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
(Sťažnosť č. 701/137-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Infoexpres/„Šéf najvyššieho súdu má kúpeľňu za milión 
korún“/19. 1. 2010 
ÚK: D.EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66     
 
18/ SK č.: 791/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 666/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba: Eurominúty /10. 9. 2014 o cca 7:10 hod./ súvislý 
záznam/ JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/219, TD/16    
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19/ SK č.: 673/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 501/SO/2014, 502/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) a § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: iQvíz/Hudobné želania/15.6. 
a 22.6.2014/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
20/ SK č.: 755/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 665/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Som číslo štyri /6. 9. 2014/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ SK č.: 737/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014  
Doplnenie: Správa č. 649/M/2014o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2 a § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: City Lady-Lekáreň u Martina/ 
Gamebot/Biocon 2000/22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. 2014/TV SEN 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/67 - 71 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
22/ SK č.: 1/SKL/2015 zo dňa 5. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Drahoslav Černušák     číslo registrácie: TKR/2 79 
 
23/ SK č.: 10/SKL/2015 zo dňa 8. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT     číslo registrácie: TKR/2 33 
 
24/ SK č.: 14/SKL/2015 zo dňa 12. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: SiNET CTV s.r.o., Poprad     číslo registrácie: TKR/3 25 
 
25/ SK č.: 17/SKL/2015 zo dňa 12. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: 3o media s.r.o., Habovka     číslo registrácie: TKR/2 93 
 
26/ SK č.: 22/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
27/ SK č.: 20/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: PO-MA spol. s r.o., Banská Štiavnica     číslo registrácie: TKR/183 
 
28/ SK č.: 765/SKL/2014 zo dňa 24. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  
    Harad, a.s.  
    FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus 
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ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
ÚP: 10:00 hod. 
 
29/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod. 765/SKL/2014 

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
  Harad, a.s.  

FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 17 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-02/1.017: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 636/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 15-02/2.018: 
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. 636/SKL/2014 
vedené proti vysielateľovi Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/018: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/019: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 827/SO/2014      
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 20.11.2014.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-02/3.019: 
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 dňa 20. 11. 2014 
v čase o cca 14:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Extrémne prípady, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/020: 
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: 10. 2. 2015 Z: PLO 
 

 5



Úloha č. 15-02/021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 2. 2015 Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 776/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 2., 8., a 15. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 15-02/4.020: 
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. 776/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/022: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 783/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 2. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 15-02/5.021: 
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 Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2014 o cca 21:49 hod. odvysielal na televíznej programovej 
službe Jednotka v rámci programu Reportéri príspevok s názvom S jedlom rastie chuť II., v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej 
televíznej programovej služby Jednotka. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
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Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/023: 
Kancelária Rady v súlade s § 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: 10. 2. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/024: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 2. 2015                           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-02/5.022: 
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. 783/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju v časti možného porušenia povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 814/SO/2014       
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 13.11.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-02/6.023: 
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., 
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Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
13.11.2014 v čase o cca 19:47 hod v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program 
Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/026: 
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: 10. 2. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/027: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 2. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 778/SO/2014     
(na vysielanie Rádia SiTy zo dňa 4. 11. 2014)  
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87; RD/18 
 
Uznesenie č. 15-02/7.024: 
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. 778/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio SiTy vysielateľa SITY MEDIA s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/028: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                          Z: PgO 
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Uznesenie č. 15-02/7.025: 
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 SITY MEDIA 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 programovej služby Rádio SiTy zo dňa 4. 11. 2014 
v čase od 12:50 hod do 16:10 hod.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/029: 
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: 10. 2. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 784/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 23.10.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD15 
 
Uznesenie č. 15-02/8.026: 
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. 784/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-02/030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 854/SO/2014     
(na celodenné vysielanie Bánovského televízneho vysielania - BTV zo dní 13., 14. a 15.11.2014)  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.   číslo licencie: T/227 
 
Uznesenie č. 15-02/9.027: 
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. 854/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Bánovské televízne vysielanie - BTV vysielateľa 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s.r.o., Bánovce nad Bebravou z dní 13., 14. a 15. 11. 2014 a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/031: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 797/SO/2014      
(na vysielanie programu Chlapi neplačú zo dňa 12.11.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17 
 
Uznesenie č. 15-02/10.028: 
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 dňa 12. 11. 2014 v čase o cca 17:52 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Chlapi neplačú, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
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Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/032: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/033: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 6. 2. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 761/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma: Komunálne voľby 2014 zo dňa 20. 10. 2014)  
Vysielateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s.              číslo licencie: T/189, TD/34  
   
Uznesenie č. 15-02/11.029: 
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. 761/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Mestská televízia Ružomberok /MTR/ vysielateľa 
KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s. zo dňa 20. 10. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Kmec     za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/034: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 2. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 840/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17 
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Uznesenie č. 15-02/12.030: 
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. 840/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 785/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa, Tak takto?! a V Politike v obd. 29. 10. – 15. 11. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD14 
 
Uznesenie č. 15-02/13.031: 
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. 785/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. z dní 5. až 11. novembra 
2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Kmec     za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/036: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 2. 2015                      Z: PgO 
 

 12



K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 830/SO/2014      
(na vysielanie programu Ťažko zamilovaný z dňa 23. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: T/39, TD15 
 
Uznesenie č. 15-02/14.032:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia 

1. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 12:02 
hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania, 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Ťažko zamilovaný 
odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2014 o cca 12:02:41 hod 
v trvaní cca 148 minút a 15 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy päťkrát. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/037: 
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: 10. 2. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 2. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 779/SO/2014      
(na vysielanie na www.youtube.sk)  
 
Uznesenie č. 15-02/15.033:  
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. 779/SO/2014 smerujúcu 
voči službe YouTubeSK poskytovanej na internetovej stránke www.youtube.com poskytovateľa služby 
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YouTube, LLC a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/039: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 757/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 619/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Región Mix/Hosť v štúdiuL-Rádia/ 
18. 7. 2014/L-Rádio 
ÚK: L-MEDIA s.r.o.        číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 15-02/16.034:  
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. 
757/SKO/2014, L-MEDIA s.r.o.,  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 

 
že na rozhlasovej programovej službe L-Rádio odvysielal dňa 18. 7. 2014 o cca 17:00 hod v rámci 
programu Región Mix príspevok s názvom Hosť v štúdiu L-Rádia, v ktorom poskytol priestor 
investorovi výstavby heliportu Liptov bez toho, aby sprostredkoval relevantné stanovisko opačného 
názorového spektra k tejto problematike v rámci programovej služby L-Rádio, čím došlo 
k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej rozhlasovej 
programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
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Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/040: 
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: 27. 2. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/041: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 6. 2. 2015                                           Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 82-PLO/O-1536/2010 zo dňa 9. 3. 2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 701/137-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
(Sťažnosť č. 701/137-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Infoexpres/„Šéf najvyššieho súdu má kúpeľňu za milión 
korún“/19. 1. 2010 
ÚK: D.EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66  
 
Uznesenie č. 15-02/17.035:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 82-PLO/O-1536/2010 vedené 
proti vysielateľovi D.EXPRES, a.s. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/042: 
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: 10. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/043: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                    Z: PgO 

 
K bodu 18/ 
SK č.: 791/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 666/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba: Eurominúty /10. 9. 2014 o cca 7:10 hod./ súvislý 
záznam/ JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/219, TD/16    
 
Uznesenie č. 15-02/18.036:  
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. 
791/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania komunikátu Eurominúty odvysielaného 
dňa 10. 9. 2014 o cca 07:10 hod na programovej službe JOJ PLUS do 15 dní od doručenia žiadosti 
Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
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Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 200,- €, slovom jedentisícdvesto 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***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/044: 
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: 27. 2. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 673/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 501/SO/2014, 502/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) a § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: iQvíz/Hudobné želania/15.6. 
a 22.6.2014/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 15-02/19.037:  
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. 
673/SKO/2014 PHONOTEX spol. s r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  
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A  
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol 
vysielaný telenákup čestný, 

 
tým, 

 
že na programovej službe TV8 dňa 15. 6. 2014 o cca 13:02 hod a dňa 22. 6. 2014 o cca 12:50 hod 
odvysielaný komunikát s názvom iQvíz, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., v časti, v ktorej mali diváci podľa zadania prvej hry nájsť slovenské mesto, 
neobsahoval jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh, nakoľko zadanie 
uvedené na obrazovke počas oboch hier a v prípade hry odvysielanej dňa 15. 6. 2014 aj zadanie 
uvedené moderátorkou v úvode hry viedlo aj k iným riešeniam, než len k tomu, ktoré vyplynulo 
z priebehu týchto hier, a ktoré bolo zverejnené na konci týchto hier, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

B 
 

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

tým, 
 

že na programovej službe TV8 odvysielal dňa 15. 6. 2014 o cca 17:08 hod komunikát Hudobné 
želania, ktorý nebol označený grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania po celý 
čas jeho vysielania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/045: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 27. 2. 2015                  Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 755/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 665/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Som číslo štyri /6. 9. 2014/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-02/20.038:  
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. 
755/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že program Som číslo štyri odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 6. 9. 2014 o cca 
20:30 hod v trvaní cca 143 minút a 20 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy päťkrát, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000 €, slovom štyritisíc 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***15,KS6548. 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/046: 
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: 27. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-02/047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 2. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 737/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014  
Doplnenie: Správa č. 649/M/2014o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2 a § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: City Lady-Lekáreň u Martina/ 
Gamebot/Biocon 2000/22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. 2014/TV SEN 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/67 - 71 
 
Uznesenie č. 15-02/21.039:  
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. 
737/SKO/2014, Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 

 
porušil 
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I. 
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na programovej službe TV SEN dňa 22. 4. 2014 o cca 21:00 hod., na programovej službe TVM dňa 
25. 4. 2014 o cca 21:00 hod., na programovej službe TVS dňa 23. 4. 2014 o cca 09:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program City Lady, pri ktorom neuviedol sponzorský odkaz na konci programu a na 
programovej službe TV SEN dňa 22. 4. 2014 o cca 21:23, na programovej službe TVM dňa 25. 4. 
2014 o cca 21:23 hod., na programovej službe TVS dňa 23. 4. 2014 o cca 09:23 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Gamebot, pri ktorom neuviedol sponzorský odkaz na začiatku programu, čím 
došlo k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu, 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na programovej službe TV SEN dňa  22. 4. 2014 o cca 21:00 hod., na programovej službe TVM  
dňa 25. 4. 2014 o cca 21:00 hod., na programovej službe TVS dňa 23. 4. 2014 o cca 9:00 hod. a na 
programovej službe TVB dňa 24. 4. 2014 o cca 21:00 hod. odvysielal sponzorovaný program City 
Lady, v ktorom došlo prostredníctvom osobitných propagačných zmienok, spočívajúcich v pozitívnom 
hodnotení služieb strediska Lymfocentrum, k priamej podpore predaja produktu tretej osoby, služby – 
liečba prostredníctvom prístroja Biocon 2000, 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-02/048: 
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: 27. 2. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 1/SKL/2015 zo dňa 5. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Drahoslav Černušák     číslo registrácie: TKR/2 79 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 10/SKL/2015 zo dňa 8. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT     číslo registrácie: TKR/2 33 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 24/ 
SK č.: 14/SKL/2015 zo dňa 12. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: SiNET CTV s.r.o., Poprad     číslo registrácie: TKR/325 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 25/ 
SK č.: 17/SKL/2015 zo dňa 12. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: 3o media s.r.o., Habovka     číslo registrácie: TKR/293 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 26/ 
SK č.: 22/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 20/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: PO-MA spol. s r.o., Banská Štiavnica     číslo registrácie: TKR/183 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 765/SKL/2014 zo dňa 24. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  
    Harad, a.s.  
    FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ Rôzne 
 
1/ Voľba podpredsedu Rady 
 
Uznesenie č. 15-02/29.047: 
Rada v tajnej voľbe zvolila za podpredsedníčku Rady PhDr. Martu Danielovú.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
  
2/ Zahraničná služobná cesta, Brusel, 3. 2. 2015, zasadnutie ERGA  
 
Uznesenie č. 15-02/29.048: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca Kancelárie Rady Mgr. Martina Dorociaka na 
zasadnutí European Regulators Group for Audiovisual Media Services v Bruseli dňa 3. 2. 2015. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
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Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/  Legislatívna úprava vysielania v súvislosti s referendom 
 
Uznesenie č. 15-02/29.049: 
Rada schvaľuje materiál „Legislatívna úprava vysielania v súvislosti s referendom“ určený na 
zverejnenie na webovej stránke Rady.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 27. 1. 2015 
 
 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                         
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr.Art. Ingrid Fašiangová 
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