
Zápisnica č. 03/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  10. 2. 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: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 57/SL/2014 zo dňa 22. 1. 2015 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VNET, a.s., Bratislava          
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 888/SL/2014 zo dňa 12. 11. 2014 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DSI DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282  
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 883/SL/2014 zo dňa 20. 11. 2015 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: PEGO Slovakia, s.r.o.  
  GAYA, s.r.o.          
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 

• Sťažnosť č. 50/SL/2015 zo dňa 22. 1. 2015 
• Sťažnosť č. 841/SL/2014 zo dňa 20. 11. 2014 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 813/SO/2014      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 811/SO/2014      
(na vysielanie programu Divočina zo dňa 17. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 828/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 21. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 809/SO/2014     
(na vysielanie programu K veci zo dňa 13. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 826/SO/2014, 834/SO/2014, 838/SO/2014, 847/SO/2014, 886/SO/2014, 906/SO/2014 
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum z dní 19. 11. 2014, 21. 11. 2014, 24. 11. 2014, 
29. 11. 2014, 9. 12. 2014, 17. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 900/SO/2014      
(na vysielanie programu Kurz sebaovládania zo dňa 12.12.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 832/SO/2014     
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 18. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/2 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 848/SO/2014     
(na vysielanie programu Avengers: Pomstitelia zo dňa 29. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 892/SO/2014     
(na vysielanie programu Vykúpenie z väznice Shawshank zo dňa 12. 12. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 846/SO/2014     
(na vysielanie programu Noc v múzeu 2 zo dňa 29.11.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 798/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/SO/2014     
(na vysielanie programu Štúdio svet zo dňa 22. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 833/SO/2014      
(na vysielanie programu Rallye smrti zo dňa 23. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 815/SO/2014     
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko zo dňa 18. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 836/SO/2014     
(na vysielanie programu vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 10. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 835/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 13. 11. 2014; repr. 19. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 831/SO/2014      
(na vysielanie programu 2 baby na mizine zo dňa 24. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 845/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 29. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
 
24/ SK č.: 793/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 657/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Beseda o piatej / 1. 8. 2014/ TV BRATISLAVA 
ÚK: City TV s.r.o.       číslo licencie: T/185   
 
25/ SK č.: 640/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 522/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ty schudni a ty priber!(IV. séria, 6. a 7. epizóda)/  
29. 6. 2014/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/109 
 
26/ SK č.:  

• 789/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
• 788/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
• 754/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
• 753/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
• 752/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
• 674/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 690/SO/2014, 613/SO/2014, 615/SO/2014, 598/SO/2014, 596/SO/2014, 542/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Myšlienky vraha/ 17. 7. 2014, 12.8.2014, 13.8.2014, 
5.8.2014, 4.8.2014, 9.7.2014 /TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
27/ SK č.: 53-PLO/O-441/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011 
(vo veci možného porušenia § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba : júl 2011/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
28/ SK č.: 706/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 567/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Veštiareň/18.7.2014/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
29/ SK č.: 29/SKL/2015 zo dňa 15. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.     číslo licencie: R/119, RD/16 
 
30/ SK č.: 42/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.     číslo licencie: T/207, TD/94 
 
31/SK č.: 27/SKL/2015 zo dňa 14. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo     číslo registrácie: TKR/131 
 
32/ SK č.: 32/SKL/2015 zo dňa 19. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Miroslav Maco - MULTICHANNEL    číslo registrácie: TKR/307 
 
33/ SK č.: 43/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/202 
 
34/ SK č.: 44/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: ELTRON s.r.o.     číslo registrácie: TKR/311 
 
35/ SK č.: 55/SKL/2015 zo dňa 23. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/91 
 
36/ SK č.: 913/SKL/2014 zo dňa 16. 12. 2014 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.     číslo registrácie: TKR/272 
 
37/ SK č.: 912/SKL/2014 zo dňa 18. 12. 2014 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: SledovanieTV.sk s.r.o.     číslo registrácie: TKR/339 
 
38/ SK č.: 51/SKL/2015 zo dňa 29.12. 2014 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: KTR, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/155 
 
39/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 55 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
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Uznesenie č. 15-03/1.050: 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/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 57/SL/2014 zo dňa 22. 1. 2015 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VNET, a.s., Bratislava          
 
Uznesenie č. 15-03/2.051: 
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. 57/SL/2015 smerujúcu voči 
spoločnosti VNET, a.s., Bratislava a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v časti možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) 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. 15-03/056: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 20. 2. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 888/SL/2014 zo dňa 12. 11. 2014 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DSI DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282  
 
Uznesenie č. 15-03/3.052: 
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 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 888/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti DSI DATA s.r.o., Námestovo a uznala ju 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. 15-03/057: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 883/SL/2014 zo dňa 20. 11. 2015 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: PEGO Slovakia, s.r.o.  
        GAYA, s.r.o.    
 
Uznesenie č. 15-03/4.053: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti GAYA, s. r. o., Martin 
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s 
možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
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. 15-03/058: 
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: 24. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/059: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 2. 2015                                  Z: PLO 
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Uznesenie č. 15-03/4.054: 
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. 883/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnostiam GAYA, s. r. o., Martin a PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti smerujúcej voči spoločnosti PEGO 
Slovakia, Považská Bystrica a v časti možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou GAYA, s. r. o., Martin 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. 15-03/060: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 20. 2. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 

• Sťažnosť č. 50/SL/2015 zo dňa 22. 1. 2015 
• Sťažnosť č. 841/SL/2014 zo dňa 20. 11. 2014 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 15-03/5.055: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 841/SL/2014 a 50/SL/2015 
smerujúce voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a uznala ich podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
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. 15-03/061: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 2. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 813/SO/2014      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-03/6.056: 
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. 813/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. 15-03/062: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.2.2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 811/SO/2014      
(na vysielanie programu Divočina zo dňa 17. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-03/7.057: 
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. 811/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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. 
 
Úloha č. 15-03/063: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 828/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 21. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-03/8.058: 
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. 828/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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. 15-03/064: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 809/SO/2014     
(na vysielanie programu K veci zo dňa 13. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 15-03/9.059: 
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. 809/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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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. 15-03/065: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 826/SO/2014, 834/SO/2014, 838/SO/2014, 847/SO/2014, 886/SO/2014, 906/SO/2014 
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum z dní 19. 11. 2014, 21. 11. 2014, 24. 11. 2014, 
29. 11. 2014, 9. 12. 2014, 17. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-03/10.060: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 826/SO/2014, 
834/SO/2014, 838/SO/2014, 847/SO/2014, 886/SO/2014, 906/SO/2014 smerujúce voči vysielaniu 
televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-03/066: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 2. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 900/SO/2014      
(na vysielanie programu Kurz sebaovládania zo dňa 12.12.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 15-03/11.061: 
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. 12. 2014 v čase o cca 15:06 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Kurz sebaovládania, 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. 15-03/067: 
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: 24. 2. 2015                    Z: PLO 
                    
Úloha č. 15-03/068: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 20. 2. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 832/SO/2014     
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 18. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-03/12.062: 
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. 832/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľa na 
základe zákona, zo dňa 18. 11. 2014 a vo veci možného porušenia ustanovení § 16 ods. 3 písm. a) a § 
19 ods. 1 písm. b) 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 
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Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-03/069: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015 Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 848/SO/2014     
(na vysielanie programu Avengers: Pomstitelia zo dňa 29. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-03/13.063: 
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. 848/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 15-03/070: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 892/SO/2014     
(na vysielanie programu Vykúpenie z väznice Shawshank zo dňa 12. 12. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-03/14.064:  
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. 892/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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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. 15-03/071: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 846/SO/2014     
(na vysielanie programu Noc v múzeu 2 zo dňa 29.11.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-03/15.065:  
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 

I. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
- program Noc v múzeu 2 odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 29. 11. 2014 

o cca 15:16:20 hod v trvaní cca 143 minút a 16 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil zaradením reklamy päťkrát, 

- časový úsek od cca 22:31:11 hod do 23:01:10 hod programu Vykúpenie z väznice Shawshank 
odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa 12. 12. 2014 o cca 20:31 hod, ktorý 
zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:33:36 hod a o cca 22:52:43 hod; 

II. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
dňa 29. 11. 2014 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod, v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 
hod, v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod a v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod mohlo 
dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
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. 15-03/072: 
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: 24. 2. 2015 Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/073: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 20. 2. 2015 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-03/15.066: 
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 § 33 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
v rámci programovej služby JOJ dňa 29. 11. 2014 v čase o cca 17:26:49 hod a 22:18:45 hod a dňa 
12. 12. 2014 v čase o cca 21:28:43 hod odvysielal reklamný šot na lieky Mucosolvan a Mugotussol, 
pričom v prípade lieku Mugotussol mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku a odporúčanie poradiť sa 
o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky. 
 
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. 15-03/074: 
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: 24. 2. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 798/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-03/16.067:  
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 11. 11. 2014 o cca 19:00 hod odvysielal na programovej službe TV 
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MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Protesty v Košiciach, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-03/075: 
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: 24. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/076: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 2. 2015                    Z: PgO 
 

K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/SO/2014     
(na vysielanie programu Štúdio svet zo dňa 22. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-03/17.068:  
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. 839/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko 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. 15-03/077: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                    Z: PgO 
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K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 833/SO/2014      
(na vysielanie programu Rallye smrti zo dňa 23. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-03/18.069:  
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 23. 11. 2014 v čase o cca 20:27 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 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. 15-03/078: 
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: 24. 2. 2015                    Z: PLO 
                    
Úloha č. 15-03/079: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 20. 2. 2015                                  Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 815/SO/2014     
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko zo dňa 18. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-03/19.070:  
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. 815/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 18. 11. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 

 16 



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. 15-03/080: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 2. 2015                                         Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 836/SO/2014     
(na vysielanie programu vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 10. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-03/20.071:  
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. 836/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 10. 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 proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-03/081: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 2. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 835/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 13. 11. 2014; repr. 19. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-03/21.072:  
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. 
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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. 835/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-03/082: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 831/SO/2014      
(na vysielanie programu 2 baby na mizine zo dňa 24. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-03/22.073:  
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. 831/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  proti 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-03/083: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                                       Z: PgO 
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K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 845/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 29. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-03/23.074:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 29. 11. 2014 
o cca 00:23 hod na programovej službe DAJTO, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 

  
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. 15-03/084: 
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: 24. 2. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/085: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 20. 2. 2015                           Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 793/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 657/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Beseda o piatej / 1. 8. 2014/ TV BRATISLAVA 
ÚK: City TV s.r.o.       číslo licencie: T/185   
 
Uznesenie č. 15-03/24.075:  
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. 
793/SKO/2014, City TV, s.r.o.,  
 

p o r u š i l 
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povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 1. 8. 2014 o cca 17:00 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV BRATISLAVA 
program Beseda o piatej, v rámci ktorého poskytol priestor vyjadreniam predstaviteľov samosprávy 
namiereným voči prokuratúre a spomínaným fyzickým osobám, poukazujúcim na nesúlad všeobecne 
záväzných nariadení obcí, týkajúcich sa zákazu konzumácie alkoholických nápojov, s Ústavou SR, 
čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej 
televíznej programovej služby TV BRATISLAVA, 
 
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. 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. 15-03/086: 
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: 10. 3. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/087: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 20. 2. 2015                                                      Z: PgO  
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K bodu 25/ 
SK č.: 640/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 522/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ty schudni a ty priber!(IV. séria, 6. a 7. epizóda)/  
29. 6. 2014/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 15-03/25.088:  
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. 
640/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona 
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

tým, 

že na televíznej programovej službe WAU dňa 29. 6. 2014 v čase o cca 10:54 hod a 11:45 hod 
odvysielal program Ty schudni a ty priber! (IV. séria; 6. a 7. epizóda), ktorého český dabing bol 
vyrobený po 31. 12. 2007 a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 
31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 
270/1995 Z. z., 
 
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 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500,-€, slovom päťsto 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: 7000088921/8180, VS***15,KS6548. 
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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. 15-03/089: 
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: 10. 3. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/090: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.:  

• 789/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
• 788/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
• 754/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
• 753/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
• 752/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014 
• 674/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 690/SO/2014, 613/SO/2014, 615/SO/2014, 598/SO/2014, 596/SO/2014, 542/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Myšlienky vraha/ 17. 7. 2014, 12.8.2014, 13.8.2014, 
5.8.2014, 4.8.2014, 9.7.2014 /TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-03/26.077:  
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 
789/SKO/2014, 788/SKO/2014, 753/SKO/2014 a 674/SKO/2014 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, 
 

a) že dňa 9.7.2014 v čase o cca 16:01 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium detailného a naturalistického zobrazenia 
násilných aktov podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 
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čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
b) že dňa 17.7.2014 v čase o cca 16:00 hod  odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä 
zobrazenie krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti podmieňujúce jeho klasifikáciu ako 
nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania, 
 
c) že dňa 5.8.2014 v čase o cca 16:04 hod  odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä 
zobrazenie krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti podmieňujúce jeho klasifikáciu ako 
nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania, 
 
d) že dňa 12.8.2014 v čase o cca 16:04 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium detailného a naturalistického zobrazenia 
násilných aktov podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 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. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 12 000,- €, slovom dvanásťtisíc 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 
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Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-03/091: 
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: 10.3 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/092: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-03/26.077-1: 
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. 752/SKO/2014 a 754/SKO/2014 
vedené voči  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 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: 
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. 15-03/093: 
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: 20. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/094: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 2. 2015                    Z: PgO 

     
K bodu 27/ 
SK č.: 53-PLO/O-441/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011 
(vo veci možného porušenia § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba : júl 2011/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-03/27.078:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 53-PLO/O-441/2012 MAC TV s.r.o.   
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 532/2010 Z. z. 
v spojení s ustanovením § 62 ods. 2 zákona č.220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
tým,  

 
že v rámci programovej služby JOJ PLUS nevyhradil v mesiaci júl 2011 10 % celkového vysielania 
európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľa nezávislí producenti,  
 
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. 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. 
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Úloha č. 15-03/095: 
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: 10. 3. 2015                                                                                                          Z: PLO 

     
K bodu 28/ 
SK č.: 706/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 567/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Veštiareň/18.7.2014/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-03/28.079:  
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.  
706/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že komunikát Veštiareň, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
odvysielaný dňa 18. 7. 2014 v čase o cca 08:44 hod v rámci programovej služby TV DOMA 
obsahoval neúplné a nepresné informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch, čím došlo 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný a  nezneužíval dôveru 
spotrebiteľov 
 
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. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,- €, slovom šesťtisíc 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. 
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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. 15-03/096: 
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: 10. 3. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-03/097: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 2. 2015                                        Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 29/SKL/2015 zo dňa 15. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.     číslo licencie: R/119, RD/16 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 42/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.     číslo licencie: T/207, TD/94 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 27/SKL/2015 zo dňa 14. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo     číslo registrácie: TKR/131 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 32/SKL/2015 zo dňa 19. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Miroslav Maco - MULTICHANNEL    číslo registrácie: TKR/307 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 43/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.                                     číslo registrácie: TKR/202 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 34/ 
SK č.: 44/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: ELTRON s.r.o.                                 číslo registrácie: TKR/311 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 55/SKL/2015 zo dňa 23. 1. 2015 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/91 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 36/ 
SK č.: 913/SKL/2014 zo dňa 16. 12. 2014 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.     číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 912/SKL/2014 zo dňa 18. 12. 2014 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: SledovanieTV.sk s.r.o.     číslo registrácie: TKR/339 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 51/SKL/2015 zo dňa 29.12. 2014 
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie 
ÚK: KTR, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/155 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 2. 2015 
 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                              
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 

 28 


	Zápisnica č. 03/2015
	zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  10. 2. 2015 o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
	Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	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.

	V Bratislave dňa 10. 2. 2015
	prof. Miloš Mistrík
	predseda
	Rady pre vysielanie a retransmisiu

