
Zápisnica č. 07/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  14. 4. 2015 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Margita Cafíková 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvorila podpredsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 151/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 8. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 104/SO/2015      
(na vysielanie programu Kresťanská nedeľa zo dňa 1. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 126/SO/2015     
(na vysielanie programu Maxximum muziky zo dňa 2. 2. 2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 154/SO/2015     
(na vysielanie programu Afterparty zo dňa 9. 2. 2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 134/SO/2015     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 128/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 82/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 30. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 58/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 132/SO/2015     
(na vysielanie sponzorských odkazov Olmíci a Signal/Večerníček zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 135/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 124/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 131/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 146/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 56/SO/2015     
(na vysielanie programu Popoludnie so Sajfom zo dňa 21. 1. 2015)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.      číslo licencie:  R/116 
 
16/ SK č.: 876/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 656/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Aliancia za rodinu/  
14. 8. 2014/HCTV 
ÚK: Hlohovská televízia, s.r.o.      číslo licencie: TD/102 
 
17/ SK č.: 794/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 688/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l), § 20 ods. 4, § 38 ods. 4, § 38 
ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 16. 6. 2014 v čase od 12:00 do 20:00 hod./Mestská 
televízia Trnava 
ÚK: Mestská  televízia Trnava,   s.r.o.      číslo licencie: T/78, TD/92 
 
18/ SK č.: 39/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 774/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Komunálne voľby 2014/2. 11. 2014 /Žilinská televízia 
FENIX 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.          číslo licencie: TD/119 
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19/ SK č.: 872/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 743/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Aféry/16. 10. 2014 v čase o cca 12:55 hod /JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
20/ SK č.: 97/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 797/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Chlapi neplačú/12. 11. 2014 o cca 17:52 hod/TV 
MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.    číslo licencie: T/41; TD/17 
 
21/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012  zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 666/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1,  § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/ 
28. 11. 2011, 31. 10. 2011/ JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39; TD/15 
 
22/ SK č.: 875/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 687/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: propagácia koncertu Kylie Minoque,   
R. Müllera a skupiny Fragile/21. 9. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 22:00:00 hod. / TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.           číslo licencie: T/41, TD/17 
    
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 192/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Žiadosť o predĺženie  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.       číslo licencie: R/104 
 
24/ SK č.: 217/SKL/2015 zo dňa 3. 3. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.         číslo licencie: T/210 
 
25/ SK č.: 216/SKL/2015 zo dňa 17. 3. 2015 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER Networks s.r.o.       
 
26/ SK č.: 218/SKL/2015 zo dňa 23. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/324 
 
27/ SK č.: 83/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Laštek s.r.o.        číslo registrácie: TKR/235 
 
28/ Rôzne 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 224 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-07/1.193: 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/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 151/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 8. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-07/2.194: 
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. 151/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  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. 15-07/225: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                             Z: PgO 

 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 104/SO/2015      
(na vysielanie programu Kresťanská nedeľa zo dňa 1. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
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Uznesenie č. 15-07/3.195: 
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. 104/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej 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. 15-07/226: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 126/SO/2015     
(na vysielanie programu Maxximum muziky zo dňa 2. 2. 2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 15-07/4.196: 
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. 126/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  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/227: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                                Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 154/SO/2015     
(na vysielanie programu Afterparty zo dňa 9. 2. 2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 15-07/5.197: 
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. 154/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  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/228: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 134/SO/2015     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/6.198: 
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. 134/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľa na základe zákona, zo dňa 11. 2. 2015 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 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/229: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 24. 4. 2015                             Z: PgO 
        
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 128/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/7.199: 
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. 128/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS 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. 15-07/230: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 82/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 30. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/8.200: 
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. 82/SO/2015 smerujúcu voči 
vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa RTVS 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 
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Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/231: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 58/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/9.201: 
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. 58/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  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. 15-07/232: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 132/SO/2015     
(na vysielanie sponzorských odkazov Olmíci a Signal/Večerníček zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-07/10.202: 
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. 132/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
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vysielateľ na základe zákona, 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. 15-07/233: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 135/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/11.203: 
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. 135/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  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. 15-07/234: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 124/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 15-07/12.204: 
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. 124/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  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. 15-07/235: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 131/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-07/13.205: 
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 9. 2. 2015 o cca 19:00 hod odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA 
v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Lekár obhajuje úplatky, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-07/236: 
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: 28. 4. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/237: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24. 4. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 146/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/14.206:  
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2015 o cca 19:00 hod odvysielal na programovej službe 
Jednotka v rámci programu Správy RTVS príspevok s názvom Na východe Ukrajiny pokračujú tvrdé 
boje a príspevok s názvom Angela Merkelová odmietla vojnu, v ktorých mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/238: 
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: 28. 4. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/239: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24. 4. 2015                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-07/14.206-1:  
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. 146/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 v časti možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 
písm. a) a § 19 ods. 1 písm. b) a c) 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. 15-07/240: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 56/SO/2015     
(na vysielanie programu Popoludnie so Sajfom zo dňa 21. 1. 2015)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.      číslo licencie:  R/116 
 
Uznesenie č. 15-07/15.207:  
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. 56/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa Radio, a.s. zo dňa 
21. 1. 2015 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. 15-07/241: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 24. 4. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 876/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 656/SO/2014) 
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(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Aliancia za rodinu/  
14. 8. 2014/HCTV 
ÚK: Hlohovská televízia, s.r.o.      číslo licencie: TD/102 
 
Uznesenie č. 15-07/16.208:  
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 účastník správneho konania č. 876/SKO/2014 
Hlohovská televízia, s.r.o., Hlohovce 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že dňa 14. 8. 2014 o cca 00:06 hod, 07:06 hod a 14:06 hod odvysielal na programovej službe HCTV 
v rámci programu Noviny príspevok informujúci o aktivitách občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu, 
ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky a v ktorom odvysielaním vyjadrení týkajúcich sa 
problematiky ochrany rodiny, petície za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny a rodovej ideológie len 
jedného názorového spektra došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
 
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. 15-07/242: 
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: 14. 5. 2015                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/243: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 794/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 688/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l), § 20 ods. 4, § 38 ods. 4, § 38 
ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 16. 6. 2014 v čase od 12:00 do 20:00 hod./Mestská 
televízia Trnava 
ÚK: Mestská  televízia Trnava,   s.r.o.      číslo licencie: T/78, TD/92 
 
Uznesenie č. 15-07/17.209:  
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
794/SKO/2014 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 

 
I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 
že pri vysielaní televíznej programovej služby Mestská televízia Trnava dňa 16. 6. 2014 počas 
vysielania videotextu informujúceho o 
- predaji RD v Dolnom Dubovom v časoch o cca 12:40:31, 13:04:44, 13:28:55, 13:53:07, 14:41:30, 

16:24:03, 16:45:29, 17:49:49, 18:54:09, 19:15:36, 19:58:28 hod,       
- programe Mestskej televízie Trnava na piatok, sobotu a nedeľu v časoch o cca 12:44:58, 13:09:09, 

13:57:32, 14:21:44, 14:45:55 hod a na pondelok a utorok v časoch o cca  15:45:34, 16:28:28, 
16:49:55, 17:54:14, 18:58:35, 19:20:01 hod,   

- výstave „Poznáte hudobné nástroje“ v časoch o cca 12:49:19, 13:13:30, 14:26:06, 14:50:18, 
15:49:11, 16:32:05, 16:53:31, 17:57:51, 18:40:45, 19:02:11, 19:23:37 hod, 

- pozvánke na podujatie  „Spolky, spolky!! (Sú čertove volky?)“ v časoch o cca 12:49:34, 13:13:46, 
14:26:21, 14:50:33, 15:49:26, 16:32:19, 16:53:46, 17:58:06, 18:41:00, 19:02:26, 19:23:52 hod,    

- pozvánke mesta Trnava na „Radničné hry“ na nádvorí radnice v časoch o cca 12:49:49, 13:14:01, 
14:26:36, 14:50:48, 15:49:40, 16:32:34, 16:54:01, 17:58:21, 18:41:14, 19:02:41, 19:24:07 hod,    

- pozvánke speváckeho zboru na koncert v kostole v časoch o cca 12:50:04, 13:14:16, 14:26:51, 
14:51:03, 15:49:56, 16:32:50, 16:54:16, 17:58:36, 18:41:30, 19:02:56, 19:24:23 hod,  

- volejbalovej lige Trnavská Hit Beach v časoch o cca 12:55:20, 13:19:31, 13:43:43, 14:32:07, 
14:56:19 hod,   

- hľadaní volejbalových talentov oddielom HIT Trnava v časoch o cca 12:55:35, 13:19:46, 
13:43:58, 14:32:22, 14:56:33, 15:53:32, 16:36:25, 16:57:52, 18:45:06, 19:06:32, 19:27:58, 
19:49:25 hod,       
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- 2. ročníku turnaja Prengo Cup v časoch o cca 12:55:50, 13:20:01, 13:44:13, 13:44:13, 14:32:37, 
14:56:49, 15:53:47, 16:36:40, 16:58:07, 18:45:20, 19:06:47, 19:28:13, 19:49:40 hod,    

- nábore do hokejového klubu HK Trnava v časoch o cca 12:56:05, 13:20:16, 13:44:28, 14:32:52, 
14:57:03, 15:54:02, 16:36:55, 16:58:22, 18:45:36, 19:07:02, 19:28:28, 19:49:50 hod 

neoznačil na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
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. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 16. 6. 2014 v čase cca o 15:00 hod odvysielal na televíznej programovej službe Mestská 
televízia Trnava program Topmjuzik, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá 
vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 
maloletých divákov do 15 rokov, na základe čoho mal byť odvysielaný medzi 20:00 hod. a 06:00 hod., 
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a teda účastník konania jeho odvysielaním o 15:00 hod. 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. 
 

III. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe Mestská televízia Trnava dňa 16. 6. 2014 v čase o cca 15:00 hod 
odvysielal sponzorovaný program Topmjuzik, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu 
služby tretej osoby – hudobný festival Topfest – osobitnými propagačnými zmienkami o tejto službe; 
 
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. 
 

IV. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe Mestská televízia Trnava odvysielal dňa 16. 6. 2014 o cca 12:19 
hod. sponzorovaný program Bezbúdovci, pričom došlo k porušeniu povinnosti zreteľne označiť tento 
program názvom sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom 
a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu, príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok 
alebo službu sponzora na začiatku a na konci tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – upozornenie na 
porušenie  zákona. 
 

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. 15-07/244: 
Kancelária Rady podľa § 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: 14. 5. 2015                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-07/17.210:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 794/SKO/2014 
vedené voči spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
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 
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Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/245: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 24. 4. 2015                  Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 39/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 774/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Komunálne voľby 2014/2. 11. 2014 /Žilinská televízia 
FENIX 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.          číslo licencie: TD/119 
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 872/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 743/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Aféry/16. 10. 2014 v čase o cca 12:55 hod /JOJ   
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
  
Uznesenie č. 15-07/19.212:  
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. 
872/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 Aféry odvysielaného na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 10. 2014 o cca 12:55 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti 
Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

 18 



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000,- €, slovom jedentisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/246: 
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: 14. 5. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 97/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 797/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Chlapi neplačú/12. 11. 2014 o cca 17:52 hod/TV 
MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.    číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 15-07/20.213:  
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. 
97/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 
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že dňa 12. 11. 2014 v čase o cca 17:52 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Chlapi neplačú, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium detailného a naturalistického zobrazenia 
násilných aktov a kritérium zobrazenia násilia na živých bytostiach, najmä krutého ubližovania, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú 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 3000,- €, slovom tritisíc 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, VSXXX/15, KS6548. 
 
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. 15-07/247: 
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: 14. 5. 2015                    Z: PLO  
 
Úloha č. 15-07/248: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                             Z: PgO 
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K bodu 21/ 
SK č.: 41-PLO/O-429/2012  zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 666/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1,  § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/ 
28. 11. 2011, 31. 10. 2011/ JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-07/21.214:  
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. 41-
PLO/O-429/2012, MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 11.2011 odvysielal o cca 23:13 hod. bezprostredne po 
programe Farmár hľadá ženu komunikát propagujúci traktor Zetor Forterra 135 a dňa 31.10.2011 
o cca 21:22, 21:58 hod., 22:34 hod., 22:55 hod. a cca 22:56 hod. pred, počas a po programe Farmár 
hľadá ženu komunikáty propagujúce traktor Zetor Forterra 135, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamných šotov bez ich 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné 
s inými zložkami programovej služby, 
 
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 § 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 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX/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. 15-07/249: 
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: 14. 5. 2015                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-07/21.215: 
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. 41-PLO/O-429/2012 vedené proti 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. 

 
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. 15-07/250: 
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: 28. 4. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 875/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 687/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: propagácia koncertu Kylie Minoque,   
R. Müllera a skupiny Fragile/21. 9. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 22:00:00 hod. / TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.           číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 15-07/22.216:  
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. 
875/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že 

 
1. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 21. 9. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 

20:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:21:45 hod. do cca 20:27:40 hod. v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:49:43 hod. do cca 20:55:48 hod. v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– komunikát propagujúci koncert Kylie Minoque, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 

ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 20:55:55 hod. do cca 20:56:25 hod. v trvaní 30 
sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
2. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 21. 9. 2014 v čase od 21:00:00 hod do 

21:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:19:52 hod. do cca 21:25:57 hod. v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:49:27 hod. do cca 21:55:17 hod. v trvaní 5 minút a 50 sekúnd, 
– komunikát propagujúci koncert Richarda Müllera a skupiny Fragile, ktorý naplnil definíciu 

reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 21:26:03 hod. do cca 
21:26:33 hod. v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd, teda o 25 sekúnd dlhšom 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. 
 

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 4000,- €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
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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. 15-07/251: 
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: 14. 5. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/252: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 4. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 192/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Žiadosť o predĺženie  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.       číslo licencie: R/104  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 217/SKL/2015 zo dňa 3. 3. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.         číslo licencie: T/210 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 216/SKL/2015 zo dňa 17. 3. 2015 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER Networks s.r.o.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 218/SKL/2015 zo dňa 23. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/324 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
K bodu 27/ 
SK č.: 83/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Laštek s.r.o.        číslo registrácie: TKR/235 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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28/ Rôzne 
 
1/ Návrh záverečného účtu za rok 2014 
 
Uznesenie č. 15-07/28.222:  
Rada schvaľuje predložený Návrh záverečného účtu za rok 2014. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov Rady k 31. 3. 2015 
 
Uznesenie č. 15-07/28.223:  
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 

         
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. 
 
 
3/ Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku 
 
Uznesenie č. 15-07/28.223:  
Rada schvaľuje vyhlásenie hnuteľného majetku inv. č. 119 v správe Rady za neupotrebiteľný.  

         
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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V Bratislave dňa 14. 4. 2015 
 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Margita Cafíková 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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