
Zápisnica č. 05/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  10. 3. 2015 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 705/SKL/2014 zo dňa 23. 9. 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: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 24/SO/2015      
(na vysielanie programu Agatha Christie: Slečna Marpleová/Mŕtva v knižnici zo dňa 11.1.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
   
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 869/SO/2014      
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 3. 12.2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 1. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 890/SO/2014      
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade zo dňa 11. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD 17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 899/SO/2014       
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD 17 
     
8/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 15/SO/2015, 16/SO/2015     
(na vysielanie programu Eurominúty z dní 6. a 7. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 26/SO/2015    
(na vysielanie programu Eurominúty z dní 12. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 891/SO/2014      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 11. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 901/SO/2014      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 12. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 894/SO/2014      
(na vysielanie programu Selector zo dňa 13. 12. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/4  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6/SO/2015      
(na vysielanie programu Alpy zhora zo dňa 4. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 895/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  
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 108/M/2015 
(monitorované dni: 4.11.2014 ) 
Vysielateľ: SITY Media s.r.o.                  číslo licencie: R/87, RD/18 
 
16/ SK č.: 787/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 614/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Erotik kvíz show/6. 8. 2014/TV8 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.               číslo licencie:  TD/10 
 
17/ SK č.:  
• 735/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014 
• 756/SKO/2014 zo dňa 21.10.2014 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 581/SO/2014) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z . (Sťažnosti č. 582/SO/2014 
a 583/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba:  upútavky na koncert R. Müllera & Fragile 
/ 14. – 17. 7. 2014/TV MARKÍZA, TV  DOMA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17, 
TD/7,TD/47 
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18/ SK č.: 873/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 660/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dobré ráno/14. 8. 2014/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39; TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č.: 41/SKL/2015 zo dňa 19. 1. 2015 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: VNET a.s., Bratislava      
 
20/ SK č.: 114/SKL/2015 zo dňa 9. 2. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.        číslo licencie: R/99 
 
21/ SK č.: 115/SKL/2015 zo dňa 9. 2. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MAC TV  s.r.o.       číslo registrácie: T/39, TD/15 
 
22/ SK č.: 11/SKL/2015 zo dňa 7. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Spartak TV, s.r.o.        číslo registrácie: TD/8 
 
23/ SK č.: 75/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: DSI DATA  s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
24/ SK č.: 70/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.       číslo registrácie: TKR/257 
 
25/ SK č.: 62/SKL/2015 zo dňa 26. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SATRO  s.r.o.        číslo registrácie: TKR/9 
 
26/ SK č.: 63/SKL/2015 zo dňa 26. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SATRO  s.r.o.        číslo registrácie: TKR/121 
 
27/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tv.trencianskyterajsok.sk 
Poskytovateľ: pps slovakia s. r. o.  
Stanovisko č. 155/AMS/2015 
 
28/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 149 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
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Uznesenie č. 15-05/1.128: 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     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 705/SKL/2014 zo dňa 23. 9. 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: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
Uznesenie č. 15-05/2.129: 
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. 
705/SKL/2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že poskytoval v dňoch 17. 9. 2014, 1. 10. 2014, 3. 10. 2014, 3. 2. 2015, 5. 2. 2015 retransmisiu 
programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a 
Nova Cinema a dňa 4. 2. 2015 retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, Prima family, Prima 
Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema prostredníctvom služby UPC Digital bez 
súhlasu pôvodných vysielateľov, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 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.“. 
 
Podľa § 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 zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/150: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10. 4. 2015                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 15-05/151: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 3. 2015                   Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 24/SO/2015      
(na vysielanie programu Agatha Christie: Slečna Marpleová/Mŕtva v knižnici zo dňa 11.1.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-05/3.130: 
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. 24/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 
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Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/152: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 3. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 869/SO/2014      
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 3. 12. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-05/4.131: 
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. 869/SO/2014 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     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/153: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 3. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 1. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-05/5.132: 
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. 4/SO/2015, smerujúcu voči 
vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľa 
na základe zákona, zo dňa 1. 1. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/154: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 3. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 890/SO/2014      
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade zo dňa 11. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-05/6.133: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 11. 12. 2014 v čase o cca 09:34 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal program Ordinácia v ružovej záhrade, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/155: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 24. 3. 2015 Z: PLO 
 
Úloha č. 15-05/156: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 3. 2015 Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 899/SO/2014       
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD 17 
 
Uznesenie č. 15-05/7.134: 
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. 899/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/157: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 3. 2015                                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 15/SO/2015, 16/SO/2015     
(na vysielanie programu Eurominúty z dní 6. a 7. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-05/8.135: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 15/SO/2015 a 16/SO/2015, 
smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/158: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20.  3.  2015                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 26/SO/2015    
(na vysielanie programu Eurominúty z dní 12. 1. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-05/9.136: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. 
v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 12. 1. 2015 o cca 06:59 hod na 
programovej službe JOJ PLUS, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/159: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 24. 3. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-05/160: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 3. 2015                           Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 891/SO/2014      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 11. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-05/10.137: 
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-
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SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 11. 12. 2014 v čase o cca 15:32 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/161: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 24. 3. 2015                    Z: PLO 
                    
Úloha č. 15-05/162: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 20. 3. 2015                      Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 901/SO/2014      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 12. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-05/11.138: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 12. 12. 2014 v čase o cca 15:33 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-05/163: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 24. 3. 2015                    Z: PLO 
                    
Úloha č. 15-05/164: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 20. 3. 2015                      Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 894/SO/2014      
(na vysielanie programu Selector zo dňa 13. 12. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/4  
 
Uznesenie č. 15-05/12.139: 
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. 894/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio_FM 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 proti 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/165: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 3. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6/SO/2015      
(na vysielanie programu Alpy zhora zo dňa 4. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 15-05/13.140: 
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. 6/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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/166: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 3. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 895/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. 15-05/14.141:  
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. 895/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. zo dňa 30. 11. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/167: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 3. 2015                 Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 108/M/2015 
(monitorované dni: 4.11.2014 ) 
Vysielateľ: SITY Media s.r.o.                  číslo licencie: R/87, RD/18 
 
 
 

 12 



Uznesenie č. 15-05/15.142:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi SITY Media s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
rozhlasovej programovej službe Rádio SiTy dňa 4. 11. 2014 o cca 15:00 hod odvysielal v rámci 
vysielacieho bloku Popoludnie v meste komunikát Nemusí sa nám to páčiť, nemusíme ich mať 
radi, ale sú tu a majú svoj názor, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol 
propagovať násilie a otvorenou formou podnecovať nenávisť na základe viery a náboženstva. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/168: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 24. 3. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 787/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 614/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Erotik kvíz show/6. 8. 2014/TV8 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.               číslo licencie:  TD/10 
 
Uznesenie č. 15-05/16.143:  
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. 
787/SKO/2014 PHONOTEX spol. s r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 
že na programovej službe TV8 dňa 6. 8. 2014 o cca 21:50 hod odvysielaný komunikát s názvom 
Erotik kvíz show, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
neobsahoval jednoznačné a správne inštrukcie o zadaní úlohy, nakoľko zadanie uvedené na obrazovke 
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počas hry a prezentované moderátorkou nekorešpondovalo s odpoveďou, ktorú v závere hry 
moderátorka označila za správnu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, 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  zdržal sa 
Abrahám za 
Alakša  zdržal sa 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/169: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 4. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-05/170: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 20. 3. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.:  
• 735/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014 
• 756/SKO/2014 zo dňa 21.10.2014 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 581/SO/2014) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z . (Sťažnosti č. 582/SO/2014 
a 583/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba:  upútavky na koncert R. Müllera & Fragile 
/ 14. – 17. 7. 2014/TV MARKÍZA, TV  DOMA, DAJTO 
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17, 
TD/7,TD/47 
 
Uznesenie č. 15-05/17.144:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 
735/SKO/2014 a 756/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, že 

1. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 14. 7. 2014 v čase od 07:00:00 hod do 
07:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 07:23:59 hod do cca 07:29:54 hod v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 07:53:13 hod do cca 07:59:13 hod v trvaní 6 minút, 
– 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 07:59:18 hod do cca 
07:59:48 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd, teda o 25 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
2. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 14. 7. 2014 v čase od 17:00:00 hod do 

17:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 17:11:14 hod do cca 17:17:09 hod v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 17:40:31 hod do cca 17:46:36 hod v trvaní 6 minút a 5 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 17:17:14 hod do cca 
17:17:44 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
3. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 14. 7. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 

20:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:11:36 hod do cca 20:13:41 hod v trvaní 2 minúty a 5 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:23:06 hod do cca 20:28:01 hod v trvaní 4 minúty a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:51:46 hod do cca 20:56:46 hod v trvaní 5 minút, 
– 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 20:11:00 hod do cca 
20:11:30 hod a v čase od cca 20:56:52 hod do cca 20:57:22 hod v oboch prípadoch v trvaní 30 
sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 13 minút, teda o 1 minútu dlhšom ako 12 minút, 
4. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 15. 7. 2014 v čase od 16:00:00 hod do 

16:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 16:16:39 hod do cca 16:23:04 hod v trvaní 6 minút a 25 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:34:03 hod do cca 16:39:38 hod v trvaní 5 minút a 35 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 16:39:42 hod do cca 
16:40:12 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
5. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 15. 7. 2014 v čase od 18:00:00 hod do 

18:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 18:13:47 hod do cca 18:19:42 hod v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 18:34:05 hod do cca 18:40:10 hod v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
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– 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 18:19:46 hod do cca 
18:20:16 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
6. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 15. 7. 2014 v čase od 22:00:00 hod do 

22:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:07:54 hod do cca 22:13:39 hod v trvaní 5 minút a 45 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:48:43 hod do cca 22:54:58 hod v trvaní 6 minút a 15 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 22:55:03 hod do cca 
22:55:33 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
7. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 15. 7. 2014 v čase od 23:00:00 hod do 

23:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:09:11 hod do cca 23:15:06 hod v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:32:17 hod do cca 23:38:22 hod v trvaní 6 minút a 5 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 23:38:28 hod do cca 
23:38:58 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
8. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 16. 7. 2014 v čase od 15:00:00 hod do 

15:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 15:16:57 hod do cca 15:23:02 hod v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 15:46:24 hod do cca 15:52:19 hod v trvaní 5 minút a 55 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 15:23:08 hod do cca 
15:23:38 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
9. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 16. 7. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 

20:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:13:22 hod do cca 20:15:37 hod v trvaní 2 minúty a 15 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:24:33 hod do cca 20:29:33 hod v trvaní 5 minút, 
– reklamný blok v čase od cca 20:53:10 hod do cca 20:57:55 hod v trvaní 4 minút a 45 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 20:57:58 hod do cca 
20:58:28 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
10. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 16. 7. 2014 v čase od 23:00:00 hod do 

23:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:12:44 hod do cca 23:18:59 hod v trvaní 6 minút a 15 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:41:43 hod do cca 23:47:28 hod v trvaní 5 minút a 45 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 23:19:05 hod do cca 
23:19:35 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
11. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 17. 7. 2014 v čase od 07:00:00 hod do 

07:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 07:24:25 hod do cca 07:30:25 hod v trvaní 6 minút, 
– reklamný blok v čase od cca 07:53:25 hod do cca 07:59:15 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 07:59:21 hod do cca 
07:59:51 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 20 sekúnd, teda o 20 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
12. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 17. 7. 2014 v čase od 16:00:00 hod do 

16:59:59 hod odvysielal 
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– reklamný blok v čase od cca 16:16:17 hod do cca 16:22:07 hod v trvaní 5 minút a 50 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:35:22 hod do cca 16:41:32 hod v trvaní 6 minút a 10 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 16:22:13 hod do cca 
16:22:43 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
13. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 17. 7. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 

20:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:12:47 hod do cca 20:15:17 hod v trvaní 2 minúty a 30 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:25:52 hod do cca 20:30:42 hod v trvaní 4 minúty a 50 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:51:11 hod do cca 20:55:51 hod v trvaní 4 minúty a 40 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 20:10:15 hod do cca 
20:10:45 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
14. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 17. 7. 2014 v čase od 23:00:00 hod do 

23:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:08:00 hod do cca 23:13:55 hod v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:32:28 hod do cca 23:38:33 hod v trvaní 6 minút a 5 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 23:38:38 hod do cca 
23:39:08 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
15. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 14. 7. 2014 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 17:15:01 hod do cca 17:21:00 hod v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 17:45:17 hod do cca 17:51:17 hod v trvaní 6 minút, 
– 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 17:21:06 hod do cca 
17:21:36 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 29 sekúnd, teda o 29 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
16. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 14. 7. 2014 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:16:18 hod do cca 22:22:17 hod v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:43:55 hod do cca 22:49:54 hod v trvaní 5 minút a 59 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 22:50:00 hod do cca 
22:50:30 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
17. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 14. 7. 2014 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:17:43 hod do cca 23:23:42 hod v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:51:35 hod do cca 23:57:35 hod v trvaní 6 minút, 
– 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 23:57:40 hod do cca 
23:58:10 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 29 sekúnd, teda o 29 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
18. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 15. 7. 2014 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:04:20 hod do cca 21:10:20 hod v trvaní 6 minút, 
– reklamný blok v čase od cca 21:41:28 hod do cca 21:47:22 hod v trvaní 5 minút a 54 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 21:47:26 hod do cca 
21:47:56 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 24 sekúnd, teda o 24 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
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19. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 15. 7. 2014 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 
hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 22:02:02 hod do cca 22:07:51 hod v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:42:14 hod do cca 22:48:23 hod v trvaní 6 minút a 9 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 22:48:28 hod do cca 
22:48:58 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
20. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 15. 7. 2014 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:17:45 hod do cca 23:23:49 hod v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– reklamný blok v čase od cca 23:52:15 hod do cca 23:58:09 hod v trvaní 5 minút a 54 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 23:58:14 hod do cca 
23:58:44 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
21. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 16. 7. 2014 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 17:21:23 hod do cca 17:27:23 hod v trvaní 6 minút, 
– reklamný blok v čase od cca 17:47:44 hod do cca 17:53:44 hod v trvaní 6 minút, 
– 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 17:27:28 hod do cca 
17:27:58 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
22. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 16. 7. 2014 v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 18:06:43 hod do cca 18:12:37 hod v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 18:39:50 hod do cca 18:45:45 hod v trvaní 5 minút a 55 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 18:45:51 hod do cca 
18:46:21 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 19 sekúnd, teda o 19 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
23. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 16. 7. 2014 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:09:51 hod do cca 21:16:00 hod v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:42:51 hod do cca 21:48:40 hod v trvaní 5 minút a 49 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 21:48:45 hod do cca 
21:49:15 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
24. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 16. 7. 2014 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:02:34 hod do cca 23:08:39 hod v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:47:27 hod do cca 23:53:22 hod v trvaní 5 minút a 55 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 23:53:27 hod do cca 
23:53:57 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
25. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 17. 7. 2014 v čase od 19:00:00 hod do 19:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 19:13:34 hod do cca 19:19:33 hod v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 19:41:46 hod do cca 19:47:45 hod v trvaní 5 minút a 59 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 19:19:37 hod do cca 
19:20:07 hod v trvaní 30 sekúnd, 
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v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
26. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 17. 7. 2014 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:20:03 hod do cca 22:26:12 hod v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:43:02 hod do cca 22:48:51 hod v trvaní 5 minút a 49 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 22:48:58 hod do cca 
22:49:28 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
27. na televíznej programovej službe TV DOMA dňa 17. 7. 2014 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:24:02 hod do cca 23:29:46 hod v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:48:35 hod do cca 23:54:49 hod v trvaní 6 minút a 14 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 23:54:55 hod do cca 
23:55:25 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
28. na televíznej programovej službe DAJTO dňa 16. 7. 2014 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 

hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 16:13:18 hod do cca 16:19:33 hod v trvaní 6 minút a 15 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:39:31 hod do cca 16:45:15 hod v trvaní 5 minút a 44 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 16:19:39 hod do cca 
16:20:09 hod v trvaní 30 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 29 sekúnd, teda o 29 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc 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 
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Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/171: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 4. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-05/172: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 3. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 873/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 660/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dobré ráno/14. 8. 2014/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-05/18.145:  
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. 
873/SKO/2014, MAC TV s.r.o.,  

 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že na programovej službe JOJ dňa 14. 8. 2014 o cca 06:44 hod odvysielal sponzorovaný program 
Dobré ráno, v ktorom došlo prostredníctvom osobitných propagačných zmienok, spočívajúcich 
v pozitívnej prezentácii ponuky kaviarní Štúr a Rannô Ptáča, k priamej podpore predaja služby tretej 
osoby, spoločnosti Štúr, s.r.o., 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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. d) 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, VSXXX/15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/173: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10. 4. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 41/SKL/2015 zo dňa 19. 1. 2015 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: VNET a.s., Bratislava  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 114/SKL/2015 zo dňa 9. 2. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.        číslo licencie: R/99 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 115/SKL/2015 zo dňa 9. 2. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MAC TV  s.r.o.       číslo registrácie: T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 11/SKL/2015 zo dňa 7. 1. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Spartak TV, s.r.o.        číslo registrácie: TD/8 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 75/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: DSI DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 70/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.       číslo registrácie: TKR/257 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 62/SKL/2015 zo dňa 26. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SATRO  s.r.o.        číslo registrácie: TKR/9 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 63/SKL/2015 zo dňa 26. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SATRO  s.r.o.        číslo registrácie: TKR/121 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tv.trencianskyterajsok.sk 
Poskytovateľ: pps slovakia s. r. o.  
Stanovisko č. 155/AMS/2015 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

  
28/ Rôzne 
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne 
vysielanie - jar 2015 
 
Uznesenie č. 15-05/27.154:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 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.“).  Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.  
Základné podmienky konania stanovené podľa § 48 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: 15. 4. 2015 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 25. 5. 2015 
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Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] 

VÝKON 
[W] Poznámky 

KOŠICE 107,7 250  
PRIEVIDZA 
(Handlová) 102,0 100  

SENEC 102,4 100  
SPIŠSKÁ NOVÁ 

VES 103,9 200  

TRENČÍN 106,7 150 Vhodné len pre Rádio WOW s.r.o. 
ZVOLEN 98,1 100  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-05/183: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 15. 3. 2015                     Z: PLO, ÚRK         
 
 
2/ Správa o stave vysielania a o činnosti RVR za rok 2014  
 
 
3/ Zahraničná služobná cesta - EPRA, Bern, Švajčiarsko, 13. – 15. 5. 2015 
 
Uznesenie č. 15-05/27.154:  
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi, členke Rady 
Mgr. Ingrid Fašiangovej, riaditeľovi Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, PhD.  
a zamestnancovi Kancelárie Rady Mgr. Martinovi Dorociakovi na 41. zasadnutie EPRA, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 13. – 15. 5. 2015 v Berne, Švajčiarsko. 

         
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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V Bratislave dňa 10. 3. 2015 
 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
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