
Zápisnica č. 04/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  24. 2. 2015 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 637/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/291 
 
3/ SK č.: 672/SKL/2014 zo dňa 9. 9. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TESATEL, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/310 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 893/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 13.12.2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 887/SO/2014     
(na vysielanie z dní 3. – 7. 12. 2014)  
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.       číslo licencie: TD/108  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 878/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 867/SO/2014      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 23. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 902/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 884/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 2. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 885/SO/2014      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 11. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
11/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
    MAC TV s.r.o. 
    MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
12/ SK č.: 821/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 714/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny, Televízne noviny/Výchovné 
facky v polepšovniach / 25. 9. 2014/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ SK č.: 709/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Správa č. 651/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l), § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: súvislý záznam vysielania v čase od 14:00 do 18:00 
h./16. 6. 2014/SEVERKA 
ÚK: Slov Media Group s. r. o.       číslo licencie: TD/106 
 
14/ SK č.: 823/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: júl, august, september 2014/TV 
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47 
 
15/ SK č.: 824/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: júl, august, september 2014/JOJ, 
JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109 
 
16/ SK č.: 871/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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/16. 10. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ SK č.: 822/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č. 659/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Extrémni policajti/  
25. 8. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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18/ SK č.: 792/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 647/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/pieseň/deň/programová služba: Maxximum muziky/pieseň Thrift Shop/ 
28. 8. 2014/Europa 2 
ÚK: EUROPA 2, a.s.         číslo licencie: R/105   
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č.: 59/SKL/2015 zo dňa 23. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.     číslo licencie: R/112 
 
20/ SK č.: 73/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: MARTICO s.r.o.     číslo registrácie: TKR/2 7 
 
21/ SK č.: 66/SKL/2015 zo dňa 28. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KABSEN s.r.o.      číslo registrácie: TKR/104 
 
22/ SK č.: 69/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/323 
 
23/ SK č.: 67/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: BDTS s.r.o.      číslo registrácie: TKR/337 
 
24/ SK č.: 68/SKL/2015 zo dňa 28. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Peter Doskočil - PETROCOMP      číslo registrácie: TKR/347 
 
25/ SK č.: 103/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TESATEL, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/310 
 
26/ SK č.: 100/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV TV, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/204 
 
27/ SK č.: 101/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV TV, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/127 
 
28/ SK č.: 110/SKL/2015 zo dňa 6. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.      číslo registrácie: TKR/224 
 
29/ SK č.: 102/SKL/2015 zo dňa 3. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/324 
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30/ SK č.: 79/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/189 
 
31/ SK č.: 80/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Peter Babic     číslo registrácie: TKR/181 
 
32/ SK č.: 89/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/150 
 
33/ SK č.: 87/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/334 
 
34/ SK č.: 86/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/48 
 
35/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 107 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-04/1.090: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 637/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/291 
 
Uznesenie č. 15-04/2.091: 
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. 637/SKL/2014 
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vedené proti spoločnosti ISPER, s.r.o., Bratislava podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/108: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  10. 3. 2015                             Z: PLO 
 
Úloha č. 15-04/109: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  6. 3. 2015                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 672/SKL/2014 zo dňa 9. 9. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TESATEL, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/310 
 
Uznesenie č. 15-04/3.092: 
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. 672/SKL/2014 
vedené proti spoločnosti TESATEL, s.r.o., Žilina podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/110: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  10. 3. 2015                             Z: PLO 
 
Úloha č. 15-04/111: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  6. 3. 2015                             Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 893/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 13.12.2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-04/4.053: 
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. 893/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 13. 12. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/112: 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 3. 2015                            Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 887/SO/2014     
(na vysielanie z dní 3. – 7. 12. 2014)  
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.       číslo licencie: TD/108  
 
Uznesenie č. 15-04/5.093: 
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. 887/SO/2014 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby tv Piešťany vysielateľa TV Stream s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/113: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 6. 3. 2015                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-04/5.094: 
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 TV Stream s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam celodenného vysielania televíznej programovej služby tv 
Piešťany z dní 3. 12. 2014 až 7. 12. 2014.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/114: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 10. 3. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 878/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-04/6.095: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 878/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/115: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 3. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 867/SO/2014      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 23. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-04/7.096: 
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. 867/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 23. 11. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/116: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 3. 2015                             Z: PgO 
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K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 902/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-04/8.097: 
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. 902/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  zdržal sa 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/117: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 3. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 884/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 2. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-04/9.098: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 2. 12. 2014 
o cca 00:53 hod na programovej službe DAJTO, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/118: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 3. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-04/119: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 3. 2015                           Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 885/SO/2014      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 11. 11. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-04/10.099: 
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. 885/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 11. 11. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/120: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 3. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
         MAC TV s.r.o. 
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 15-04/11.100: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. 
štvrťrok 2014. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 15-04/11.101: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) 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 MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že: 
  
I.   v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 4. štvrťrok 2014 za mesiace 
október, november, december 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej 
služby JOJ, 
II. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 4. štvrťrok 2014 za 
mesiace október, november, december 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci 
programovej služby JOJ PLUS, 
III. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 4. štvrťrok 2014 za 
mesiace október, november, december 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci 
programovej služby WAU. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/121: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 10. 3. 2015                    Z: PLO  
 
K bodu 12/ 
SK č.: 821/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 714/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny, Televízne noviny/Výchovné 
facky v polepšovniach / 25. 9. 2014/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 15-04/12.102: 
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. 821/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 25. 9. 2014  
− o cca 17:00 hod. v rámci programu Prvé Televízne noviny príspevok s názvom Výchovné facky 

v polepšovniach, 
− o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Výchovné facky 

v polepšovniach, 
v ktorých neposkytol relevantný priestor na vyjadrenie dotknutej strane, t. j. zástupcovi kritizovaného 
reedukačného centra, pričom zároveň uviedol nepresnú informáciu o vyhodnotení prieskumu 
reedukačných centier v SR, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajského programu,    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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   neprítomný 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 12 



Úloha č. 15-04/122: 
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. 3. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-04/123: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 6. 3. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 709/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Správa č. 651/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l), § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: súvislý záznam vysielania v čase od 14:00 do 18:00 
h./16. 6. 2014/SEVERKA 
ÚK: Slov Media Group s. r. o.       číslo licencie: TD/106 
 
Uznesenie č. 15-04/13.103: 
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. 709/SKO/2014 Slov 
Media Group 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 programovej služby SEVERKA dňa 16. 6. 2014 od 14:00 hod do 18:00 hod, okrem 
vysielania v čase od cca 14:13:41 hod. do cca 14:13:46 hod., od cca 14:16:06 hod. do cca 14:16:10 
hod., od cca 15:13:41 hod. do cca 15:13:46 hod., od cca 15:16:06 hod. do cca 15:16:10 hod., od cca 
16:13:41 hod. do cca 16:13:46 hod., od cca 16:16:06 hod. do cca 16:16:10 hod., od cca 17:20:45 hod. 
do cca 17:20:49 hod., od cca 17:24:34 hod. do cca 17:24:38 hod., od cca 17:44:35 hod. do 17:44:38 
hod. a od cca 17:48:03 hod. do cca 17:48:07 hod, neoznačil na obrazovke svoju programovú službu 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, že 
 

1. na televíznej programovej službe SEVERKA odvysielal dňa 16. 6. 2014 v čase o cca 14:11:57 
hod, 14:13:30 hod, 15:11:57 hod, 15:13:30 hod, 16:11:57 hod, 16:13:30 hod, 17:18:30 hod 
a 17:20:03 hod pred a po programe Počasie Severka komunikát označujúci za sponzora programu 
subjekt Travel Channel Slovakia, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 14:11:57 hod, 15:11:57 hod, 16:11:57 hod 
a 17:18:30 hod na začiatku a na konci a v čase o cca 14:13:30 hod, 15:13:30 hod, 16:13:30 hod 
a 17:20:03 hod na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

2. na televíznej programovej službe SEVERKA odvysielal dňa 16. 6. 2014 v čase o cca 14:16:10 
hod, 14:59:46 hod, 15:16:10 hod, 15:59:46 hod, 16:16:10 hod, 16:59:46 hod, 17:24:38 hod 
a 17:59:51 hod pred a po programe Mozaika komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť Slov Media Group s. r. o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 14:16:10 hod, 15:16:10 hod, 16:16:10 hod 
a 17:24:38 hod na konci, v čase o cca 14:59:46 hod, 15:59:46 hod a 16:59:46 hod na začiatku a na 
konci a v čase o cca 17:59:51 hod na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej 
služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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   neprítomný 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/124: 
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: 24. 3. 2015                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-04/13.104: 
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. 709/SKO/2014 
vedené voči spoločnosti Slov Media Group s. r. o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním upútavky 
na program Právna poradňa podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/125: 
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: 10. 3. 2015                  Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 823/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: júl, august, september 2014/TV 
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-04/14.105:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 823/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 

že neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, 
TV DOMA, DAJTO vrátane vyhodnotenia podielu nových diel a nedoručil ju Rade do 15 dní po 
skončení príslušného kalendárneho mesiaca za mesiace júl, august 2014, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/126: 
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. 3. 2015                                                                                                                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-04/14.106:  
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. 823/SKO/2014 vedené voči 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  
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I. v štatistike za mesiac september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku 
o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, obsahujúcu podiel 
programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel; 
II. v štatistike za mesiace september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku 
o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV DOMA, obsahujúcu podiel programov 
európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel; 
III. v štatistike za mesiac september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku 
o odvysielanom programe televíznej programovej služby DAJTO, obsahujúcu podiel programov 
európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel 
a v súvislosti s tým, že 
I. v štatistike za 3. štvrťrok 2014 za mesiace júl, august, september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, 
obsahujúcu podiel programov európskej nezávislej produkcie; 
II. v štatistike za 3. štvrťrok 2014 za mesiace júl, august, september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV DOMA, 
obsahujúcu podiel programov európskej nezávislej produkcie; 
III. v štatistike za 3. štvrťrok 2014 za mesiace júl, august, september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby DAJTO, 
obsahujúcu podiel programov európskej nezávislej produkcie 
 

z a s t a v u j e,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/127: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 6. 3. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 824/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: júl, august, september 2014/JOJ, 
JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109 
 
Uznesenie č. 15-04/15.107:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 824/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
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p o r u š i l  
 

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

tým, že 
 

neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ, JOJ PLUS, 
WAU vrátane vyhodnotenia podielu nových diel a nedoručil ju Rade do 15 dní po skončení 
príslušného kalendárneho mesiaca, a to za 3. štvrťrok 2014 - mesiace júl, august, september 2014  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/128: 
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. 3. 2015                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 871/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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/16. 10. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 15-04/16.108:  
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.  
871/SKO/2014 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 16. 10. 2014 v čase o cca 12:54 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 
Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- €, slovom osemtisíc 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  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/129: 
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. 3. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-04/130: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 3. 2015                                        Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 822/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č. 659/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Extrémni policajti/  
25. 8. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-04/17.109:  
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. 
822/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že dňa 25. 8. 2014 v čase o cca 19:28 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Televízne noviny, konkrétne príspevok s názvom EXTRÉMNI POLICAJTI, ktorý obsahoval 
zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami bez príslušného predchádzajúceho slovného 
upozornenia, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500 ,- €, slovom jedentisícpäťsto eur.  
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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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/131: 
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. 3. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 792/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 647/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/pieseň/deň/programová služba: Maxximum muziky/pieseň Thrift Shop/ 
28. 8. 2014/Europa 2 
ÚK: EUROPA 2, a.s.         číslo licencie: R/105   
 
Uznesenie č. 15-04/18.110:  
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. 792/SKO/2014  
 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
dňa 28. 8. 2014 o cca 12:00 hod odvysielal na programovej službe Europa 2 program Maxximum 
muziky, v rámci ktorého odvysielal o cca 12:07 hod pieseň s názvom Thrift Shop, ktorá obsahovala 
kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov podľa § 2 ods. 1 
písm. a) Jednotného systému označovania - vulgárny jazyk, čím nezabezpečil časové zaradenie tohto 
programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 ,- €, slovom päťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-04/132: 
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. 3. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-04/133: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 3. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 59/SKL/2015 zo dňa 23. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.     číslo licencie: R/112 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 73/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: MARTICO s.r.o.     číslo registrácie: TKR/2 7 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 66/SKL/2015 zo dňa 28. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KABSEN s.r.o.      číslo registrácie: TKR/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 69/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/323 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 67/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: BDTS s.r.o.      číslo registrácie: TKR/337 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 68/SKL/2015 zo dňa 28. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Peter Doskočil - PETROCOMP      číslo registrácie: TKR/347 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 103/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TESATEL, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/310 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 100/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV TV, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/204 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

     
K bodu 27/ 
SK č.: 101/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV TV, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/127 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

     
K bodu 28/ 
SK č.: 110/SKL/2015 zo dňa 6. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.      číslo registrácie: TKR/224 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 102/SKL/2015 zo dňa 3. 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 30/ 
SK č.: 79/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/189 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 80/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Peter Babic     číslo registrácie: TKR/181 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 89/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/150 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 87/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/334 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
    
K bodu 34/ 
SK č.: 86/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/48 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 1. 2015 
 
Uznesenie č. 15-04/35.127: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 2. 2015 
 
 
 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                              
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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