
Zápisnica č. 09/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,  

ktoré sa konalo v dňa  12. 5. 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 Alakša 
 
 
Rokovanie Rady otvorila podpredseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 189/SO/2015      
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 25. 2. 2015) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 158/SO/2015      
(na vysielanie programu Chaos  zo dňa 21. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 184, 185, 186/SO/2015...      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 26. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 194/SO/2015      
(na vysielanie programu 24 hodín vo svete zo dňa 28. 2 .2015)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 197/SO/2015      
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 10.3.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 159/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 21.2.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 171/SO/2015     
(na vysielanie sponzorského odkazu Zerex zo dňa 27. 2. 2015)  
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 153/SO/2015     
(na vysielanie programu Dr. House zo dňa 12. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/47 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 129/SO/2015     
(vysielanie zo dňa  6. 2. 2015)  
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87, RD/18 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 167/SO/2015     
(na vysielanie programu Súdna sieň z dní 24. 2. 2015 a 25. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 133/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 145/SO/2015      
(na vysielanie programu Nočná pyramída  zo dňa 12. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 251/SO/2015      
(na vysielanie programu Vráť mi moje deti zo dňa 14. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/7  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 183/SO/2015      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 8. 3. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 164, 165, 168, 169, 179/SO/2015      
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum z dní 20. 2., 23. 2., 26. 2., 27. 2. a 1. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 161/SO/2015, 166/SO/2015, 191/SO/2015, 193/SO/2015, 187/SO/2015, 190/SO/2015 a 
188/SO/2015      
(na vysielanie programu Chlapi neplačú z dní 16. 2., 23. 2., 24. 2., 26. 2. 2015; Teleráno zo dňa 24. 2. 
2015; Búrlivé víno zo dňa 25. 2. 2015 a vysielanie zo dňa 26. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 162/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 19. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 177/SO/2015      
(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 4. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
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20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 147/SO/2015     
(na vysielanie programu Milenec vdovy zo dňa 15. 2. 2015 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
21/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
22/ SK č.: 905/SKO/2014 zo dňa 16. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 720/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy TA3/Prostitútky okrádajú štát/16.9. 
2014/TA3 
ÚK: C.E.N. s. r. o.         číslo licencie: TD/14 
 
23/ SK č.:142/SKO/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 798/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/Protesty v Košiciach/11. 
11. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ SK č.: 874/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 732/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/Kontrolórka nemôže 
kontrolovať/4. 10. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
25/ SK č.: 483/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 
26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
 
26/ SK č.: 299-PLO/O-4179/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 2799/233-2013, 2800/229-2013, 3089/259-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Akty X /JOJ PLUS/3.5.2013/Akty X/JOJ 
PLUS/ 24. 5. 2013/súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 2. 6. 2013 v čase 
od 19:55 hod do 23:05 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
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NEVEREJNÉ 
 
27/ SK č.: 74/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie 
ÚK: e-Net, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/346 
 
28/ SK č.: 275/SKL/2015 zo dňa 30. 3. 2015 
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.      číslo registrácie: TKR/348 
 
29/ Informácia  o zániku  registrácie retransmisie v dôsledku zlúčenia právnickej osoby 
ÚK: Slovanet, a.s.     číslo registrácie: TKR/272 
 
30/ SK č.: 136/SKL/2015 zo dňa 12. 2. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: G.I.G. road rescue s.r.o., Nové Zámky      
 
31/ SK č.: 303/SKL/2015 zo dňa 16. 4. 2015 
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
32/ SK č.: 272/SKL/2015 zo dňa 7. 4. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o.      číslo licencie: TD/90 
 
33/ SK č.: 276/SKL/2015 zo dňa 19. 3. 2015 
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo     číslo registrácie: TKR/185 
Žiadateľ: ZPN Regio, s.r.o. 
 
34/ SK č.: 273/SKL/2015 zo dňa 7. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/56 
ÚK: CREATV spol. s r.o.       číslo licencie: TD/56 
        Marcel Děkanovský 
        Eva Děkanovská 
        KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo 
 
35/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.podhajska24.eu/sk,  
www.tv-surany.eu, www.allmedia.today 
Poskytovateľ: Občianske združenie ALLmedia 
Stanovisko č. 45/AMS/2015 
 
36/ Rôzne 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 301 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-09/1.258: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
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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. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 189/SO/2015      
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 25. 2. 2015) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-09/2.259: 
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. 189/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/257: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 158/SO/2015      
(na vysielanie programu Chaos  zo dňa 21. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-09/3.260: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Chaos 
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odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 2. 2015 o cca 20:35 hod. v trvaní cca 141 
minút a 26 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát. 
 
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. 15-09/302: 
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: 26. 5. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/303: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 5. 2015  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-09/3.261: 
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. 158/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  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. 15-09/304: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 184, 185, 186/SO/2015...      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 26. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 15-09/4.262: 
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. 184,185,186/SO/2015 
smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 
sťažnosti 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 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/305: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 194/SO/2015      
(na vysielanie programu 24 hodín vo svete zo dňa 28. 2 .2015)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-09/5.263: 
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. 194/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 28. 2. 2015 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
        
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/306: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 5. 2015                             Z: PgO 
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K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 197/SO/2015      
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 10.3.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-09/6.264: 
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. 197/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     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/307: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                    Z: PgO 
        
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 159/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 21.2.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-09/7.265: 
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. 159/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     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/308: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.5.2015                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 171/SO/2015     
(na vysielanie sponzorského odkazu Zerex zo dňa 27. 2. 2015)  
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 15-09/8.266: 
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. 171/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Jemné vysielateľa TAM ART 
PRODUCTIONS, 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  zdržal sa 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 15-09/8.266-1: 
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 TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na rozhlasovej programovej službe Rádio Jemné odvysielal dňa 27. 2. 2015 v čase o cca 
15:58 a 15:59 hod, 17:00 a 17:02 hod a 18:00 a 18:02 hod pred a po programe Dopravný servis  
komunikáty označujúce za sponzora programu Zerex, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 
32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/309: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.5.2015                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 153/SO/2015     
(na vysielanie programu Dr. House zo dňa 12. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 15-09/9.267: 
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. 2. 2015 v čase cca o 12:01 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Dr. House, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 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. 15-09/310: 
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: 26. 5. 2015                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 15-09/311: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 22. 5. 2015         Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 129/SO/2015     
(vysielanie zo dňa  6. 2. 2015)  
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/87, RD/18 
 
Uznesenie č. 15-09/10.268: 
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. 129/SO/2015 smerujúcu 
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voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio SiTy vysielateľa SITY MEDIA s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia 
povinnosti ustanovenej v § 37 ods. 1 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. 15-09/312: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-09/10.269: 
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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na rozhlasovej 
programovej službe Rádio SiTy odvysielal dňa 6. 2. 2015  v čase o cca 06:45:16 hod., 06:46:11 hod., 
11:15:22 hod., 11:16:09 hod., 11:34:17 hod. a 11:35:02 hod. pred a po programe Dopravný servis 
a v čase o cca 13:47:56 hod., 15:22:10 hod., 16:20:31 hod. a 16:49:04 hod. po programe Dopravný 
servis komunikáty označujúce za sponzora programu subjekt Autoservis Matlovič, ktoré mohli naplniť 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného 
oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/313: 
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: 26. 5. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/314: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 5. 2015                    Z: PgO 
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K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 167/SO/2015     
(na vysielanie programu Súdna sieň z dní 24. 2. 2015 a 25. 2. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-09/11.270: 
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. 167/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 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. 15-09/315: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 133/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-09/12.271: 
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. 133/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 proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-09/316: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 145/SO/2015      
(na vysielanie programu Nočná pyramída  zo dňa 12. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-09/13.272: 
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. 145/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska – vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/317: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 251/SO/2015      
(na vysielanie programu Vráť mi moje deti zo dňa 14. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 15-09/14.273:  
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. 251/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
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Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/318: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 183/SO/2015      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 8. 3. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-09/15.274:  
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. 183/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 8. 3. 2015 a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/319: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 164, 165, 168, 169, 179/SO/2015      
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum z dní 20. 2., 23. 2., 26. 2., 27. 2. a 1. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-09/16.275:  
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. 164/SO/2015, 
165/SO/2015, 168/SO/2015, 169/SO/2015, 179/SO/2015 smerujúce voči vysielaniu televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala 
sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/320: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 5. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 161/SO/2015, 166/SO/2015, 191/SO/2015, 193/SO/2015, 187/SO/2015, 190/SO/2015 a 
188/SO/2015      
(na vysielanie programu Chlapi neplačú z dní 16. 2., 23. 2., 24. 2., 26. 2. 2015; Teleráno zo dňa 24. 2. 
2015; Búrlivé víno zo dňa 25. 2. 2015 a vysielanie zo dňa 26. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-09/17.276:  
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. 161/SO/2015, 
166/SO/2015, 191/SO/2015, 193/SO/2015, 187/SO/2015 smerujúce voči vysielaniu televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala 
sťažnosti 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 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/321: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 5. 2015                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-09/17.277: 
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 
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I. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA odvysielal 

- dňa 16. 2. 2015 v čase o cca 17:24:23 hod., 17:31:00 hod. a cca 17:50:05 hod. pred a po 
programe Reflex a pri jeho prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Emco spol. s r.o., 

- dňa 23. 2. 2015 v čase o cca 17:51:47 hod., 18:17:30 hod. a cca 18:58:29 hod. pred a po 
programe Chlapi neplačú a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA 
COMPANY s.r.o., 

- dňa 24. 2. 2015 v čase o cca 17:25:25 hod. a cca 17:50:33 hod. pred a po programe 
Reflex komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Emco spol. s r.o., 

- dňa 24. 2. 2015 v čase o cca 17:51:08 hod., 18:16:00 hod. a 18:58:31 hod. pred a po 
programe Chlapi neplačú a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA 
COMPANY s.r.o., 

- dňa 25. 2. 2015 v čase o cca 20:32:21 hod., 20:59:28 hod., 21:32:34 hod. a 21:45:20 
hod. pred a po programe Búrlivé víno a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou 
komerčnou komunikáciou komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
TEREZIA COMPANY s.r.o., 

- dňa 26. 2. 2015 v čase o cca 16:54:46 hod. po programe NCIS – Námorný vyšetrovací 
úrad komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Emco spol. s r.o., 

- dňa 26. 2. 2015 v čase o cca 17:26:29 hod., 17:34:38 hod. a cca 17:51:49 hod. pred a po 
programe Reflex a pri jeho prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Emco spol. s r.o., 

- dňa 26. 2. 2015 v čase o cca 17:52:17 hod., 18:18:06 hod. a cca 18:58:59 hod. pred a po 
programe Chlapi neplačú a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA 
COMPANY s.r.o., 

- dňa 26. 2. 2015 v čase o cca 20:32:41 hod. a 20:58:59 hod. pred programom Búrlivé 
víno a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o., 

ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

II. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA dňa 16. 2. 2015 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod., dňa 23. 2. 2015 v čase od 
17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. a v čase od 18:00:00 hod. do 18:59:59 hod., dňa 24. 2. 2015 
v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. a v čase od 18:00:00 hod. do 18:59:59 hod., dňa 
25. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. a v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 
hod., dňa 26. 2. 2015 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod., v čase od 18:00:00 hod. do 
18:59:59 hod. a v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom 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. 
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Úloha č. 15-09/322: 
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: 26. 5. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/323: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 5. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 162/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 19. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-09/18.278: 
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. 162/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     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/324: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 177/SO/2015      
(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 4. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
  
Uznesenie č. 15-09/19.279:  
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. 177/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska – vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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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. 15-09/325: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 5. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 147/SO/2015     
(na vysielanie programu Milenec vdovy zo dňa 15. 2. 2015 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 15-09/20.280:  
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 15.2.2015 
v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal program Milenec vdovy, 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. 15-09/326: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 26. 5. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/327: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 5. 2015                    Z: PgO 
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K bodu 21/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 15-09/21.281:  
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. 
štvrťrok 2015. 
 
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. 
 
Uznesenie č. 15-09/21.282:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v štatistike o 
odvysielanom programe televíznej programovej služby za 1. štvrťrok 2015 za mesiace január, február, 
marec 2015 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ, JOJ PLUS, 
WAU a RiK. 
 
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. 15-09/328: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 26. 5. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 905/SKO/2014 zo dňa 16. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 720/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy TA3/Prostitútky okrádajú štát/16.9. 
2014/TA3 
ÚK: C.E.N. s. r. o.         číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-09/22.283:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 905/SKO/2014 C.E.N. 
s.r.o.  

 p o r u š i l 

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

tým, 
 
že dňa 16. 9. 2014 o cca 09:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 v rámci 
programu Správy TA3 príspevok s názvom Prostitútky okrádajú štát, v ktorom sprostredkoval 
nepravdivé informácie o údajnej povinnosti prostitútok disponovať lekárskym potvrdením 
o neprenášaní pohlavných chorôb, čím došlo k dezinformovaniu verejnosti v rámci prezentovanej 
problematiky a k tvrdenej nečinnosti Policajného zboru SR v konkrétnom prípade nesprostredkoval 
stanovisko dotknutého Policajného zboru SR v relevantnej miere, čím nebola zabezpečená 
objektívnosť a nestrannosť tohto spravodajského programu, 
 
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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/329: 
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: 12. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/330: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 5. 2015                                           Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.:142/SKO/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 798/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/Protesty v Košiciach/11. 
11. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-09/23.284: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konania č. 142/SKO/2015 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/331: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 26. 5. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/332: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 5. 2015                            Z: PgO 
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K bodu 24/ 
SK č.: 874/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 732/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/Kontrolórka nemôže 
kontrolovať/4. 10. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-09/24.285:  
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. 874/SKO/2014 vedené proti 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/333: 
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. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/334: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 5. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 483/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 
26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie č. 15-09/25.286:  
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.“) 
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postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
483/SKO/2014 INTERACTIV.ME, 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 RING TV zo dňa 
26. 12. 2013 v čase od 00:55 hod do 03:30 hod a zo dňa 28. 12. 2013 v čase od 00:55 hod do 03:30 
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     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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom tisíc 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     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-09/335: 
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: 12. 6. 2015                  Z: PLO 
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K bodu 26/ 
SK č.: 299-PLO/O-4179/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 2799/233-2013, 2800/229-2013, 3089/259-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Akty X /JOJ PLUS/3.5.2013/Akty X/JOJ 
PLUS/ 24. 5. 2013/súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 2. 6. 2013 v čase 
od 19:55 hod do 23:05 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-09/26.287:  
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. 299-
PLO/O-4179/2013 MAC TV s.r.o.,  

 
porušil 

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

v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
 

tým, 
 

že v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal  
 

1. - dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:25 hod upútavku program Ozajstné zviera, ktorá bola 
klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
- dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:23 hod upútavku na program Teror vo vlaku, ktorá bola 
klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 2 Jednotného systému označovania v znení účinnom od 
1. 4. 2013; 
 

2. - dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:37 hod a o cca 21:42:03 hod upútavku program Črepiny*, ktorá 
bola klasifikovaná ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, 
čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení 
účinnom od 1. 4. 2013; 

 
3. - dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:43 hod, 

- dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:38 hod, 
- dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:45 hod, o cca 21:42:10 hod, o cca 22:19:22 hod, 
informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo 
forme textových informácií, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých 
neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému označovania, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení účinnom od 
1. 4. 2013; 
 

4. - dňa 2. 6. 2013 o cca 20:22:51 hod upútavku na program Odhalenie, ktorú neoznačil 
totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 
6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013,  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 

 24 



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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 15 000,- €, slovom pätnásťtisíc 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: 7000088921/8180, VS***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. 15-09/336: 
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: 12. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-09/337: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 5. 2015                                            Z: PgO 
   
K bodu 27/ 
SK č.: 74/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015 
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie 
ÚK: e-Net, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/346 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 275/SKL/2015 zo dňa 30. 3. 2015 
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.      číslo registrácie: TKR/348 
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Uznesenie č. 15-09/28.289:  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
Informácia  o zániku  registrácie retransmisie v dôsledku zlúčenia právnickej osoby 
ÚK: Slovanet, a.s.     číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 136/SKL/2015 zo dňa 12. 2. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: G.I.G. road rescue s.r.o., Nové Zámky   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 303/SKL/2015 zo dňa 16. 4. 2015 
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 272/SKL/2015 zo dňa 7. 4. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o.      číslo licencie: TD/90 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 276/SKL/2015 zo dňa 19. 3. 2015 
Oznámenie o zmene údajov v  registrácii retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo     číslo registrácie: TKR/185 
Žiadateľ: ZPN Regio, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 273/SKL/2015 zo dňa 7. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/56 
ÚK: CREATV spol. s r.o.       číslo licencie: TD/56 
        Marcel Děkanovský  
        Eva Děkanovská 
        KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.podhajska24.eu/sk,  
www.tv-surany.eu, www.allmedia.today 
Poskytovateľ: Občianske združenie ALLmedia 
Stanovisko č. 45/AMS/2015 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 12. 5. 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 Alakša 
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	Zápisnica č. 09/2015
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	Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	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.
	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.

	V Bratislave dňa 12. 5. 2015
	prof. Miloš Mistrík
	predseda
	Rady pre vysielanie a retransmisiu

