
Zápisnica č. 08/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa  28. 4. 2015 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
 
 
Rokovanie Rady otvorila podpredsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 152/SO/2015     
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 15. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 156/SO/2015     
(na vysielanie programu Kobra 11/Anjel smrti zo dňa 20. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 105/SO/2015      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 27. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 122/SO/2015      
(na vysielanie programu Simpsonovci zo dňa 9. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 181/SO/2015     
(na vysielanie programu Nočná show Europy 2 z dňa 6. 3. 2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 127/SO/2015     
(na vysielanie sponzorského odkazu Ocutein Brillant zo dňa 4. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 109/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 2. 2. 2015 (komunikát AZR))  
Vysielateľ: TV LUX s. r. o.            číslo licencie: T/207; TD/94 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 130/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 119/SO/2015      
(na vysielanie programu Dobrodružstvo v tábore zo dňa 7. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 118/SO/2015     
(na vysielanie programu Harry Potter a Polovičný princ zo dňa 6. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 120/SO/2015      
(na vysielanie programu TA3 Špeciál - Referendum 2015 zo dňa 7. 2. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 106/SO/2015      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 25. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 149/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 157/SO/2015      
(na vysielanie Rádia Regina zo dňa 20. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/2 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 150/SO/2015, 163/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 121/SO/2015     
(na vysielanie programu Divoký Django zo dňa 8. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 137/SO/2015      
(na vysielanie televízie SEVERKA zo dňa19. 1 - 7. 2. 2015)  
Vysielateľ: Slov Media Group s. r. o.           číslo licencie: T/D/106 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 170/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin zo dňa 27. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
20/ SK č.: 94/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 776/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri /S jedlom rastie chuť II./  
2. 10. 2014/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
21/ SK č.: 40/SKO/2014 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 812/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Predvolebné hry/ 
12. 11. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
22/ SK č.: 39/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 774/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Komunálne voľby 2014/ 2.11.2014 /Žilinská televízia 
FENIX 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119 
 
23/ SK č.: 96/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 778/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/programová služba: 4. 11. 2014 v čase od 12:50 hod do 16:10 hod./ Rádio SiTy 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87; RD/18 
 
24/ SK č.: 98/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 830/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ťažko zamilovaný /23. 11. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39, TD15 
 
25/ SK č.: 38/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 829/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Pád bieleho domu/reklamné šoty od 
22:00:00 hod do 23:00:00 hod./ od 23:00:00 hod do 23.59:59 hod/ Hry o život: Drozdajka 1. časť / 
22. 11. 2014/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
    
NEVEREJNÉ 
 
26/ SK č.: 192/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.       číslo licencie: R/104 
ÚP: 14:30 hod.    
 
27/ SK č.: 233/SKL/2015 zo dňa 19. 3. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: JOLIN, s.r.o.         číslo licencie: R/124 
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28/ SK č.: 283/SKL/2015 zo dňa 9. 4. 2015 
Žiadosť o odňatie licencií na televízne vysielanie 
ÚK: Telemone, s.r.o.         číslo licencie: T/216, T/217 
 
29/ SK č.: 287/SKL/2015 zo dňa 13. 4. 2015 
Žiadosť o odňatie licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.      číslo licencie: TD/113,TD/114 
 
30/ SK č.: 284/SKL/2015 zo dňa 10. 4. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV - Video     číslo licencie: TD/18 
 
31/ SK č.: 235/SKL/2015 zo dňa 30. 3. 2015 
žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.      číslo licencie: TD/98 
 
32/ SK č.: 199/SKL/2015 zo dňa 11. 3. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na regionálne digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119 
 
33/ SK č.: 282/SKL/2015 zo dňa 9. 4. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: TESATEL, s.r.o.       číslo licencie: TKR/310 
 
34/ SK č.: 107/SKL/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ozarea – news, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/95 
 
35/ SK č.: 84/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TES Media, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/290 
 
36/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
14:30 hod.   192/SKL/2015 
  INTERSONIC spol. s r.o. 
 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 256 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-07/1.223: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 152/SO/2015     
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 15. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-07/2.224: 
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. 152/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/257: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                                Z: PgO 

 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 156/SO/2015     
(na vysielanie programu Kobra 11/Anjel smrti zo dňa 20. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-07/3.225: 
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. 156/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/258: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 105/SO/2015      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 27. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-07/4.226: 
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. 105/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 27. 1. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/259: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 122/SO/2015      
(na vysielanie programu Simpsonovci zo dňa 9. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-07/5.227: 
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. 122/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     proti 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/260: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                               Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 181/SO/2015     
(na vysielanie programu Nočná show Europy 2 z dňa 6. 3. 2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 15-07/6.228: 
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. 181/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EUROPA 2 vysielateľa EUROPA 2, a.s., a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/26: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                           Z: PgO 
        
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 127/SO/2015     
(na vysielanie sponzorského odkazu Ocutein Brillant zo dňa 4. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-07/7.229: 
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. 127/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/262: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 109/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 2. 2. 2015 (komunikát AZR))  
Vysielateľ: TV LUX s. r. o.            číslo licencie: T/207; TD/94 
 
Uznesenie č. 15-07/8.230: 
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. 109/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV LUX vysielateľa TV LUX s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/263: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                             Z: PgO 
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K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 130/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-07/9.231: 
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. 130/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/264: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 119/SO/2015      
(na vysielanie programu Dobrodružstvo v tábore zo dňa 7. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-07/10.232: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 2. 2015 
v čase cca o 8:39 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Dobrodružstvo v tábore  
bez označenia piktogramom JSO, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/265: 
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: 28. 5. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/266: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 8. 5. 2015         Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 118/SO/2015     
(na vysielanie programu Harry Potter a Polovičný princ zo dňa 6. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-07/11.233: 
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. 118/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/267: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 120/SO/2015      
(na vysielanie programu TA3 Špeciál - Referendum 2015 zo dňa 7. 2. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-07/12.234: 
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. 120/SO/2015 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/268: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                               Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 106/SO/2015      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 25. 1. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/13.235: 
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. 106/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/269: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 149/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
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Uznesenie č. 15-07/14.236:  
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. 149/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa RTVS a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/270: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 157/SO/2015      
(na vysielanie Rádia Regina zo dňa 20. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/2 
 
Uznesenie č. 15-07/15.237:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20. 2. 2015 v čase od cca 08:00 hod. odvysielal v rámci 
programovej služby Rádio Regina v programe Správy RTVS príspevok o hodnotení situácie na 
východnej Ukrajine zo strany NATO, ktorým mohlo dôjsť k dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických 
programov. 
    
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-07/271: 
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: 12. 5. 2015                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 15-07/272: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti a začatie správneho konania.  
T: 7. 5. 2015                   Z: PGO 
 
Uznesenie č. 15-07/15.237-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 157/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Regina vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľa na základe zákona, zo dňa 20. 2. 2015 a v časti týkajúcej sa programu Žurnál 
Rádia Regina uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/273: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 150/SO/2015, 163/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-07/16.238:  
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. 150/SO/2015 
a 163/SO/2015, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. zo dňa 17. 2. 2015 a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/274: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 121/SO/2015     
(na vysielanie programu Divoký Django zo dňa 8. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-07/17.239:  
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 8. 2. 2015 v čase o cca 20:29 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal program Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/275: 
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: 12. 5. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/276: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 8. 5. 2015 Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 137/SO/2015      
(na vysielanie televízie SEVERKA zo dňa19. 1 - 7. 2. 2015)  
Vysielateľ: Slov Media Group s. r. o.           číslo licencie: T/D/106 
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Uznesenie č. 15-07/18.240: 
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. 137/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV SEVERKA vysielateľa Slov Media Group 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   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/277: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-07/18.241: 
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 Slov Media Group 
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 vysielania televíznej programovej SEVERKA z dní 
18. 1. 2015 – 7. 2. 2015.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/278: 
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: 12. 5. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 170/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin zo dňa 27. 2. 2015)  
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Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 15-07/19.242:  
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. 170/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/279: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 94/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 776/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri /S jedlom rastie chuť II./  
2. 10. 2014/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-07/20.243:  
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. 94/SKO/2015 vedené proti 
vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, 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  zdržal sa 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   proti 
Kmec     za 
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Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/280: 
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: 7. 5. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/281: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 5. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 40/SKO/2014 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 812/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Predvolebné hry/ 
12. 11. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-07/21.244:  
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. 
40/SKO/2015, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 12. 11. 2014 o cca 19:31 hod v 
programe Televízne noviny príspevok Predvolebné hry, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti tým, že boli odvysielané informácie o údajne nezákonnom konaní skupiny kandidátov 
v kampani pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v Komárne, a to bez sprostredkovania 
relevantného vyjadrenia dotknutého politického subjektu,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/282: 
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:  28. 5. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/283: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 8. 5. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 39/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 774/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Komunálne voľby 2014/ 2.11.2014 /Žilinská televízia 
FENIX 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119 
 
Uznesenie č. 15-07/22.245:  
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. 39/SKO/2015 vedené proti 
vysielateľovi Lotos Plus, s.r.o. 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 

 18 



Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/284: 
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: 12. 5. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/285: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 5. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 96/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 778/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/programová služba: 4. 11. 2014 v čase od 12:50 hod do 16:10 hod./ Rádio SiTy 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87; RD/18 
 
Uznesenie č. 15-07/23.246: 
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. 
96/SKO/2015 SITY MEDIA s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Rádio SiTy zo dňa 
4. 11. 2014 v čase od 12:50 hod. do 16:10 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99,- €, slovom deväťdesiatdeväť eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/286: 
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: 28. 5. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 98/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 830/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ťažko zamilovaný /23. 11. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39, TD15 
 
Uznesenie č. 15-07/24.247:  
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.  
98/SKO/2015 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú  
 

I. v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 12:02 hod v rámci 
programovej služby JOJ odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium 
„zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo 
vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých 
detí“, „expresívne vyjadrovanie“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne 
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gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich 
spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela 
alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 

II. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Ťažko zamilovaný odvysielaný 
na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2014 o cca 12:02:41 hod v trvaní cca 148 minút 
a 15 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/287: 
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: 28. 5. 2015                    Z: PLO 
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Úloha č. 15-07/288: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 7. 5. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 38/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 829/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Pád bieleho domu/reklamné šoty od 
22:00:00 hod do 23:00:00 hod./ od 23:00:00 hod do 23.59:59 hod/ Hry o život: Drozdajka 1. časť / 
22. 11. 2014/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-07/25.248:  
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. 
38/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 11. 2014 
1. v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 22:13:15 hod. do cca 22:19:00 hod. v trvaní 5 minút a 45 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:49:45 hod. do cca 22:56:00 hod. v trvaní 6 minút a 15 sekúnd, 
– komunikát propagujúci film Hry o život: Drozdajka 1. časť, ktorý naplnil definíciu reklamy 

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 22:56:05 hod. do cca 22:56:25 hod. 
v trvaní 20 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 20 sekúnd, teda o 20 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
2. v čase od 23:00:00 hod. do 23:59:59 hod. odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 23:25:31 hod. do cca 23:31:51 hod. v trvaní 6 minút a 20 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:53:05 hod. do cca 23:58:45 hod v trvaní 5 minút a 40 sekúnd, 
– komunikát propagujúci film Hry o život: Drozdajka 1. časť, ktorý naplnil definíciu reklamy 

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 23:58:48 hod. do cca 23:59:08 hod. 
v trvaní 20 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 20 sekúnd, teda o 20 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-07/289: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 28. 5. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-07/290: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 5. 2015                  Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 192/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.       číslo licencie: R/104 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
K bodu 27/ 
SK č.: 233/SKL/2015 zo dňa 19. 3. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: JOLIN, s.r.o.         číslo licencie: R/124 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 283/SKL/2015 zo dňa 9. 4. 2015 
Žiadosť o odňatie licencií na televízne vysielanie 
ÚK: Telemone, s.r.o.         číslo licencie: T/216, T/217 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 29/ 
SK č.: 287/SKL/2015 zo dňa 13. 4. 2015 
Žiadosť o odňatie licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.      číslo licencie: TD/113,TD/114 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 284/SKL/2015 zo dňa 10. 4. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV - Video     číslo licencie: TD/18 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 235/SKL/2015 zo dňa 30. 3. 2015 
žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.      číslo licencie: TD/98 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 199/SKL/2015 zo dňa 11. 3. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na regionálne digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 282/SKL/2015 zo dňa 9. 4. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: TESATEL, s.r.o.       číslo licencie: TKR/310 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 107/SKL/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ozarea – news, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/95 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 84/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TES Media, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/290 
 
V zmysle § 11 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
36/ Rôzne 
 
1/ Návrh pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
 
Uznesenie č. 15-07/36.258: 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu berie predložený materiál na vedomie.  
 
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. 15-07/301: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady zaslaním predložených pripomienok 
k návrhu novely zákona Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.  
T: 6. 5. 2015                    Z: PLO 
 
 
 
V Bratislave dňa 28. 4. 2015 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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