
Zápisnica č. 06/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  24. 3. 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. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvorila podpredsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 36/SO/2015     
(na vysielanie programu Miami Vice zo dňa 17. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 9/SO/2015      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 8.1.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 52/SO/2015       
(na vysielanie reklamy Slovnaft zo dňa 21.1.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 46/SO/2015     
(na vysielanie programu Dr. Ludsky zo dňa 21. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 907/SO/2014      
(na vysielanie programu Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny zo dňa 28. 12. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 31/SO/2015      
(na vysielanie programu Nedotknuteľní zo dňa 29.12.2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 125/SO/2015     
(na vysielanie programu Ranná show ZOO zo dňa 6.2.2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 908/SO/2014      
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 8. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 81/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 1. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 148/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 8. 12. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 25/SO/2015       
(na vysielanie upútavky na program Krstný otec zo dňa 11. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 30/SO/2015     
(na vysielanie komunikátu Štartovací balíček TV JOJ zo dňa 14., 15. a 18. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 28/SO/2015     
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 14. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219; TD/16 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7/SO/2015     
(na vysielanie programu Asterix a prekvapenie pre Cézara zo dňa 1. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 8/SO/2015     
(na vysielanie programu 21 Jump Street zo dňa 4. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5/SO/2015      
(na vysielanie programu Veštiareň zo dňa 3. 1. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 47/SO/2015      
(na vysielanie programu 100 názorov 2014 zo dňa 17. a 18. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 35/SO/2015     
(na vysielanie programu Stav ohrozenia zo dňa 13. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
20/ SK č.: 819/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 719/SO/2014, 686/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Veľké noviny/ 19.9.2014 v čase od 19:30 hod a 
19:55 hod do 23: 59 hod.,  20.9.2014 od 00:00 hod do 00:05 hod/JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
21/ SK č.: 820/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 686/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Bournovo ultimátum/Útek zo 
Sibíri/Výkupné/ 19.9.2014/JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
22/ SK č.: 790/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 § 32 ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Eurominúty/10. 9. 2014/ JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219; TD/16 
 
    
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 88/SKL/2015 zo dňa 15. 1. 2015 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       
 
24/ SK č.: 53/SKL/2015 zo dňa 5. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s. r. o.       číslo licencie: R/117 
 
25/ SK č.: 78/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
26/ SK č.: 116/SKL/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote  číslo registrácie: TKR/100 
 
27/ SK č.: 91/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Regio TV, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/314 
 
28/ SK č.: 90/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/143 
 
29/ SK č.: 173/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.        číslo registrácie: TKR/272 
 
30/ SK č.: 111/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SNET a.s.         číslo registrácie: TKR/348 
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31/ SK č.: 881/SKL/2015 zo dňa 3. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo registrácie: TKR/185 
 
32/ SK č.: 85/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik, Poltár   číslo registrácie: TKR/113 
 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 182 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-06/1.155: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 36/SO/2015     
(na vysielanie programu Miami Vice zo dňa 17. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-06/2.156: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 
22:33:22 hod. do 23:03:21 hod. programu Miami Vice odvysielaného v rámci programovej služby JOJ 
dňa 17. 1. 2015 o cca 20:33 hod, ktorý zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:36:40 hod. a o cca 22:52:13 
hod. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/183: 
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: 7. 4. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-06/184: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 4. 2015  Z: PgO 

 
Uznesenie č. 15-06/2.157: 
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. 36/SO/2015 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. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/185: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 9/SO/2015      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 8.1.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-06/3.158: 
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. 9/SO/2015 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  neprítomný 
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Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/186: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 52/SO/2015       
(na vysielanie reklamy Slovnaft zo dňa 21.1.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-06/4.159: 
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. 52/SO/2015 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/187: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 46/SO/2015     
(na vysielanie programu Dr. Ludsky zo dňa 21. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-06/5.160: 
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. 46/SO/2015 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  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/188: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 907/SO/2014      
(na vysielanie programu Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny zo dňa 28. 12. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-06/6.161: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2014 v čase od cca 10:30 hod. odvysielal v rámci 
programovej služby Dvojka program Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny, ktorým mohlo dôjsť  
k porušeniu zákazu znevažovať či hanobiť na základe politického či iného zmýšľania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/189: 
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: 7. 4. 2015                               Z: PLO
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Úloha č. 15-06/190: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 3. 4. 2015                                Z: PgO 
   
Uznesenie č. 15-06/6.162: 
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. 907/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 28. 12. 2014 a uznala sťažnosť v častiach týkajúcich sa 
možného porušenia povinností podľa ustanovení § 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. a) podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/191: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                               Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 31/SO/2015      
(na vysielanie programu Nedotknuteľní zo dňa 29.12.2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-06/7.163: 
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. 31/SO/2015 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  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/192: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 125/SO/2015     
(na vysielanie programu Ranná show ZOO zo dňa 6.2.2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 15-06/8.164: 
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. 125/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EUROPA 2 vysielateľa EUROPA 2, a.s.,  a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/193: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                           Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 908/SO/2014      
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 8. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-06/9.165: 
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. 908/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  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
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Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/194: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 81/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 1. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-06/10.166: 
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. 81/SO/2015 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. zo dňa 1. 2. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/195: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 148/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 8. 12. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-06/11.167: 
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. 148/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
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vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/196: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 25/SO/2015       
(na vysielanie upútavky na program Krstný otec zo dňa 11. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-06/12.168: 
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. 25/SO/2015 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  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/197: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 30/SO/2015     
(na vysielanie komunikátu Štartovací balíček TV JOJ zo dňa 14., 15. a 18. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
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Uznesenie č. 15-06/13.169: 
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.  
I. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátov propagujúcich súťaž Štartovací balíček TV JOJ na 
programovej službe JOJ v dňoch 14. 1. 2015 o cca 23:12 hod a 23:29 hod, 15. 1. 2015 o cca 20:24 hod 
a 18. 1. 2015 o cca 20:24 hod, ktoré mohli naplniť definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 
písm. a) 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, 
II. vo veci možného porušenia §34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vo vysielaní 
v komunikátoch propagujúcich súťaž Štartovací balíček TV JOJ, ktoré boli odvysielané na 
programovej službe JOJ v dňoch 14. 1. 2015 o cca 23:12 hod a 23:29 hod, 15. 1. 2015 o cca 20:24 hod 
a 18. 1. 2015 o cca 20:24 hod, a ktoré mohli naplniť definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., účinkovala moderátorka spravodajského programu,  
III. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 14. 1. 2015 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod mohlo 
dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/198: 
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: 7. 4. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-06/199: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 4. 2015                     Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 28/SO/2015     
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 14. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219; TD/16 
 
Uznesenie č. 15-06/14.171:  
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. 28/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/200: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-06/14.172:  
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. 
v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 14. 1. 2015 o cca 07:02 hod na 
programovej službe JOJ PLUS, 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  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/201: 
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: 7. 4. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7/SO/2015     
(na vysielanie programu Asterix a prekvapenie pre Cézara zo dňa 1. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-06/15.173:  
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. 7/SO/2015 smerujúcu voči 
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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  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/202: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 8/SO/2015     
(na vysielanie programu 21 Jump Street zo dňa 4. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-06/16.174:  
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 4. 1. 2015 
v čase cca od 20:26 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program 21 Jump Street, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/203: 
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: 7. 4. 2015                    Z: PLO 
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Úloha č. 15-06/204: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 3. 4. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5/SO/2015      
(na vysielanie programu Veštiareň zo dňa 3. 1. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-06/17.175:  
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., Bratislava vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 3. 1. 2015 v čase o cca 09:09 hod v rámci televíznej 
programovej služby TV DOMA odvysielal komunikát Veštiareň, čím mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť aby vysielaný telenákup bol čestný a nezneužíval dôveru spotrebiteľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/205: 
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: 7. 4. 2015                     Z: PLO 
 
Úloha č. 15-06/206: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.               
T: 3. 4. 2015                     Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 47/SO/2015      
(na vysielanie programu 100 názorov 2014 zo dňa 17. a 18. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-06/18.176:  
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. 47/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, z dní 17. 1. 2015 a 18. 1. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/207: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 35/SO/2015     
(na vysielanie programu Stav ohrozenia zo dňa 13. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
  
Uznesenie č. 15-06/19.177:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 13. 1. 2015 v čase o cca 22:12 hod. odvysielal program Stav 
ohrozenia, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania 
štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/208: 
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: 7. 4. 2015     Z: PLO 
 
Úloha č. 15-06/209: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 3. 4. 2015      Z: PgO 
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K bodu 20/ 
SK č.: 819/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 719/SO/2014, 686/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Veľké noviny/ 19.9.2014 v čase od 19:30 hod a 
19:55 hod do 23: 59 hod.,  20.9.2014 od 00:00 hod do 00:05 hod/JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-06/20.178:  
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. 
819/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 programu Veľké noviny odvysielaného na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 9. 2014 o cca 19:30 hod. a záznam vysielania televíznej 
programovej služby JOJ zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 hod. do 23:59 hod. a dňa 20. 9. 2014 
v čase od 00:00 hod. do 00:05 hod. do 15 dní od doručenia žiadostí Rady o poskytnutie týchto 
záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc 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  neprítomný 
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Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/210: 
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: 24. 4. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 820/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 686/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Bournovo ultimátum/Útek zo 
Sibíri/Výkupné/ 19.9.2014/JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-06/21.179:  
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. 
820/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 19. 9. 2014 
- o cca 20:54:23 hod., 21:30:56 hod., 21:52:55 hod., 22:44:16 hod., 22:50:40 hod., 23:33:18 

hod. a 23:54:23 hod. upútavky na program Útek zo Sibíri, ktoré neoznačil totožným grafickým 
symbolom ako samotný program vysielaný dňa 20. 9. 2014 o cca 20:31 hod. na programovej 
službe JOJ, 

- o cca 21:30:26 hod. a 22:57:51 hod. upútavku na program Výkupné, ktorú neoznačil totožným 
grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 21. 9. 2014 o cca 22:42 hod. na 
programovej službe JOJ, 

čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania; 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že program Bournovo ultimátum odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 9. 2014 
o cca 20:35 hod. v trvaní cca 146 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-06/211: 
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: 24. 4. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-06/212: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 790/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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Eurominúty/10. 9. 2014/ JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219; TD/16 
 
Uznesenie č. 15-06/22.180:  
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. 
790/SKO/2014 MAC TV s r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

 
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 JOJ PLUS dňa 10. 9. 2014 o cca 07:10 hod odvysielaný komunikát 
s názvom Eurominúty, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
neobsahoval jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia druhej až piatej úlohy, nakoľko 
zadanie týchto úloh nebolo odvysielané tak, aby boli v zadaniach poskytnutých divákom zobrazené 
všetky písmená relevantné pre ich vyriešenie a diváci zároveň neboli informovaní o tom, že niektoré 
písmená relevantné pre vyriešenie zadania budú musieť uhádnuť,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona. 
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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  neprítomný 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-06/213: 
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: 24. 4. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-06/214: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 4. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 88/SKL/2015 zo dňa 15. 1. 2015 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 53/SKL/2015 zo dňa 5. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s. r. o.       číslo licencie: R/117 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 78/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 116/SKL/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote  číslo registrácie: TKR/100 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

       
K bodu 27/ 
SK č.: 91/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
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ÚK: Regio TV, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/314 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
     
K bodu 28/ 
SK č.: 90/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/143 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 173/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene 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 30/ 
SK č.: 111/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SNET a.s.         číslo registrácie: TKR/348 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 881/SKL/2015 zo dňa 3. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo registrácie: TKR/185 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 85/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik, Poltár   číslo registrácie: TKR/113 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

 
33/ Rôzne 
 
1/ Správa o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2014 
 
Uznesenie č. 15-06/33.191:  
Rada schvaľuje predloženú Správu o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu 
za rok 2014 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov Rady k 28. 2. 2015 
 
Uznesenie č. 15-06/27.192:  
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 

         
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 3. 2015 
 
 
 
                     PhDr. Marta Danielová 
                podpredsedníčka 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
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