
Zápisnica č. 10/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  
v dňoch  25. a 26. 5. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Marta Danielová  
 
 
Rokovanie Rady otvorila podpredseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
25. 5. 2015, začiatok o 10:00 hod v sídle Rady 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania : 
 
1.1 Žiadateľ: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava 
      SK: 289/SKL/2015, 292/SKL/2015 
      vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz Košice, 103,9 MHz Spišská Nová Ves 
ÚP: 10:00 hod          
 
1.2. Žiadateľ: AT MEDIA Slovakia, s. r. o., Senec 
      SK: 291/SKL/2015 
      vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec 
ÚP: 10:20 hod          
 
1.3. Žiadateľ: RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra 
       SK: 294/SKL/2015 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen 
ÚP: 10:40 hod          
 
1.4. Žiadateľ: Rádio MODUS s.r.o.,  Nitra 

SK: 291/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec 

ÚP: 11:00 hod          
 
1.5.  Žiadateľ: Rádio WOW s.r.o.,  Bánovce nad Bebravou 

SK: 293/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,7 MHz Trenčín 

ÚP: 11:20 hod         
 
1.6.  Žiadateľ: Rádio Bojnice s.r.o.,  Bojnice 

SK: 290/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Prievidza (Handlová) 

ÚP: 11:40 hod         
 
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 25. 5.  2015 – výberové konanie 
  
10:00 hod      C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
10:20 hod      AT MEDIA Slovakia, s. r. o., Senec 
10:40 hod     RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra 
11:00 hod      Rádio MODUS s.r.o., Nitra 
11:20 hod Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
11:40 hod Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice 
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26. 5. 2015, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 289/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz  Košice 
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava       
 
3/ Výberové konanie  
SK: 290/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Prievidza (Handlová) 
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice      
 
4/ Výberové konanie  
SK: 291/SKL/2015 
Vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec 
ÚK: Rádio MODUS s.r.o., Nitra 
        AT MEDIA Slovakia, s. r. o., Senec     
          
5/ Výberové konanie  
SK: 292/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,9  MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava      
 
6/ Výberové konanie 
SK: 293/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,7  MHz  Trenčín 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.,  Bánovce nad Bebravou     
          
7/ Výberové konanie  
SK: 294/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra       
 
8/ Sťažnosť č. 286/SL/2015 zo dňa 27. 2. 2015  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RSNET s.r.o., RSNET 01 s.r.o., RSNET TV 01 s.r.o.  
 
9/ Sťažnosť č. 196/SL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Obec Pribylina 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 252/SO/2015     
(na vysielanie programu Navždy stratené dieťa zo dňa 14. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 182/SO/2015     
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 2 zo dňa  7. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     
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12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 225/SO/2015     
(na vysielanie programu Nepoužiteľní zo dňa 2. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 256/SO/2015     
(na vysielanie programu Majstrovský plán zo dňa 1. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 259/SO/2015     
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo 5 zo dňa 14. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 226/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 12. 3. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 228/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 13. 3. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 180/SO/2015      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 5. 3. 2015) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 211/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 224/SO/2015      
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 4. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 195/SO/2015     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 9.3.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 220/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 232/SO/2015      
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 24. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 

 3 



23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 160/SO/2015      
(na vysielanie programu Tajomstvá zo dňa 21. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/7 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 229/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 231/SO/2015     
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 13. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 230/SO/2015      
(na vysielanie zo dňa 22. 3. a 23. 3. 2015)  
Vysielateľ: CORPORATE LEGAL, s. r. o.    číslo licencie: R/117 
 
27/ SK č.: 176/SKO/2015 zo dňa  24. 2. 2015  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: október, november, december 
2015/JOJ, JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15, 

T/219, TD/16, TD/109 
28/ SK č.: 139/SKO/2015  zo dňa  10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 900/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kurz sebaovládania/12.12.2014/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17    
 
29/ SK č.: 391-PLO/O-5480/2013 zo dňa  19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4098/311-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Grizzly Park /27. 8. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47    
 
30/ SK č.: 95/SKO/2015  zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 814/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli /13.11.2014/ JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
31/ SK č.: 141/SKO/2015  zo dňa 10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 846/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/reklamné šoty/deň/programová služba: Noc v múzeu 2/Mucosolvan 
a Mugotussol/29.11.2014, 12.12.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
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32/ SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
   
NEVEREJNÉ 
 
33/ SK č.: 271/SKL/2015 zo dňa 1. 4. 2015 
Žiadosť o licenciu na digitálne vysielanie  
ÚK: pc3100Plus, s.r.o., Horná Ves      
 
34/ SK č.: 365/SKL/2015 zo dňa 6. 5. 2015 
Žiadosť o  registráciu retransmisie 
ÚK: Towerhome,  a.s.        
 
35/ SK č.: 364/SKL/2015 zo dňa 6. 5. 2015 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Towerhome,  a.s.       číslo registrácie: TKR/336 
 
36/ SK č.: 72/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/161 
      
37/ SK č.: 71/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
 
38/ SK č.: 76/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA,  s.r.o.      číslo registrácie: TKR/203 
 
39/ Rôzne 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 346 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-10/1.297: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 289/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz  Košice 
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK: 290/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Prievidza (Handlová) 
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 291/SKL/2015 
Vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec 
ÚK: Rádio MODUS s.r.o., Nitra 
        AT MEDIA Slovakia, s. r. o., Senec  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 292/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,9  MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava    
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
        
K bodu 6/ 
Výberové konanie 
SK: 293/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,7  MHz  Trenčín 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.,  Bánovce nad Bebravou   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 294/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 8/ 
Sťažnosť č. 286/SL/2015 zo dňa 27. 2. 2015  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RSNET s.r.o., RSNET 01 s.r.o., RSNET TV 01 s.r.o.  
 

 6 



Uznesenie č. 15-10/8.303: 
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 spoločnosti RSNET s.r.o., Rimavská 
Sobota vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/352: 
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: 9. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-10/353: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 6. 2015                                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-10/8.304: 
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. 286/SL/2015 a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti smerujúcej voči spoločnostiam 
RSNET 01 s.r.o., Rimavská Sobota a RSNET TV 01 s.r.o., Rimavská Sobota za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/354: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 5. 6. 2015                                  Z: PLO 
 
 
 

 7 



K bodu 9/ 
Sťažnosť č. 196/SL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Obec Pribylina 
 
Uznesenie č. 15-10/9.305: 
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 obci Pribylina vo veci možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
vysielaním bez udelenej licencie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/355: 
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: 9. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-10/356: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 5. 6. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 252/SO/2015     
(na vysielanie programu Navždy stratené dieťa zo dňa 14. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.  
 
Uznesenie č. 15-10/10.306: 
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. 252/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  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
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Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/357: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 182/SO/2015     
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 2 zo dňa  7. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     
 
Uznesenie č. 15-10/11.307: 
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 7. 3. 2015 v čase cca o 20:31 hod odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA program Vo štvorici po opici 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/358: 
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: 9. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-10/359: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 5. 6. 2015                     Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 225/SO/2015     
(na vysielanie programu Nepoužiteľní zo dňa 2. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
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Uznesenie č. 15-10/12.308: 
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. 225/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/360: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 256/SO/2015     
(na vysielanie programu Majstrovský plán zo dňa 1. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-10/13.309: 
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. 256/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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/361: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                                Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 259/SO/2015     
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo 5 zo dňa 14. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-10/14.310:  
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. 259/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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/362: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 226/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 12. 3. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-10/15.311:  
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. 226/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 12. 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     za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  zdržala sa  
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Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/363: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                             Z: PgO 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 228/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 13. 3. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-10/16.312:  
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. 228/SO/2015 smerujúcu 
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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/364: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 180/SO/2015      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 5. 3. 2015) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-10/17.313:  
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. 180/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/365: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 211/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17  
 
Uznesenie č. 15-10/18.314: 
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. 211/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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/366: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 224/SO/2015      
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 4. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
  
Uznesenie č. 15-10/19.315:  
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. 224/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. v časti 
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oznámenia o programe Babovřesky 2 odvysielaného počas programu Chart Show dňa 4. 3. 2015 za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/367: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-10/19.316:  
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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 4. 3. 2015 v čase o cca 
20:52:07 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Búrlivé víno, o cca 21:25:08 hod. 
komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Arrow a o cca 21:52:18 hod. komunikát, ktorý 
mohol byť upútavkou na program Babovřesky 2 bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od 
iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/368: 
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: 9. 6. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-10/369: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 5. 6. 2015                    Z: PgO 
 
 
 

 14 



K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 195/SO/2015     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 9.3.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-10/20.317:  
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. 195/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 proti 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/370: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 220/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17 
 
Uznesenie č. 15-10/21.318:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z 
v súvislosti s tým, že dňa 5. 3. 2015 v čase od cca 19:00 hod odvysielal v rámci programovej služby 
TV MARKÍZA program Televízne noviny, konkrétne príspevok s názvom Podpálil si dom, čím mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť  objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.  
 
Hlasovanie: 

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

 15 



Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/371: 
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: 9. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-10/372: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 5. 6. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 232/SO/2015      
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 24. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-10/22.319:  
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. 232/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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/373: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 160/SO/2015      
(na vysielanie programu Tajomstvá zo dňa 21. 2. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-10/23.320: 
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. 160/SO/2015 smerujúcu 

 16 



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  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/374: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 229/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD17 
 
Uznesenie č. 15-10/24.321:  
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. 229/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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/375: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 231/SO/2015     
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 13. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
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Uznesenie č. 15-10/25.322:  
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. 2321/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 13. 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     za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/376: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 5. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 230/SO/2015      
(na vysielanie zo dňa 22. 3. a 23. 3. 2015)  
Vysielateľ: CORPORATE LEGAL, s. r. o.    číslo licencie: R/117 
 
Uznesenie č. 15-10/26.323:  
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. 230/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna vysielateľa CORPORATE LEGAL, 
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 proti 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/377: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                                Z: PgO 
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K bodu 27/ 
SK č.: 176/SKO/2015 zo dňa  24. 2. 2015  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: október, november, december 
2015/JOJ, JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15, 

T/219, TD/16, TD/109 
Uznesenie č. 15-10/27.324:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 176/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ, JOJ PLUS, WAU 
vrátane vyhodnotenia podielu nových diel a nedoručil ju Rade do 15 dní po skončení príslušného 
kalendárneho mesiaca, a to za 4. štvrťrok 2014 - mesiace október, november, december 2014,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165 €, slovom stošesdesiatpäť 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 
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Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/378: 
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: 26. 6. 2015                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 139/SKO/2015  zo dňa  10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 900/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kurz sebaovládania/12.12.2014/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-10/28.325:  
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. 
139/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 12. 12. 2014 v čase o cca 15:06 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Kurz sebaovládania, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie, 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“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyristisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX/15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/379: 
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: 26. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-10/380: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 6. 2015                                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 391-PLO/O-5480/2013 zo dňa  19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4098/311-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Grizzly Park /27. 8. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-10/29.326:  
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. 391-PLO/O-5480/2013 vedené 
proti 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 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/340: 
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: 26. 6. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 95/SKO/2015  zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 814/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli /13.11.2014/ JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-10/30.327:  
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.  
95/SKO/2015 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 13.11.2014 v čase o cca 19:47 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS 
program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických pomôcok“ a „obscénne 
vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho 
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“, a ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,- €, slovom tisícpäťsto 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  neprítomný 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/381: 
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: 26. 6. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-10/382: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 5. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 141/SKO/2015  zo dňa 10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .  
(Sťažnosť č. 846/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/reklamné šoty/deň/programová služba: Noc v múzeu 2/Mucosolvan 
a Mugotussol/29.11.2014, 12.12.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-10/31.328:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
141/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a)  a b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 
 

že v rámci programovej služby JOJ dňa 29. 11. 2014 v čase o cca 17:26:49 hod a 22:18:45 hod a dňa 
12. 12. 2014 v čase o cca 21:28:43 hod odvysielal reklamný šot na lieky Mucosolvan a Mugotussol, 
pričom v prípade lieku Mugotussol došlo k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku a odporúčanie poradiť sa 
o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto 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, VS15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/383: 
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: 26. 6. 2015                           Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 15-10/32.329:  
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. 
420-PLO/O-6192/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 27. 9. 2010 v čase o cca 19:49:22 
hod. a o cca 19:53:58 hod. pred a po programe Počasie komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 19:49:22 hod. na konci a v čase o cca 19:53:58 hod. 
na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 
zložkami programovej služby; 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 

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 TV MARKÍZA dňa 27. 9. 2010 v čase od 19:00:00 hod do 
19:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 19:23:30 hod. do cca 19:25:30 hod. v trvaní 2 minúty, 
– reklamný blok v čase od cca 19:44:07 hod. do cca 19:49:17 hod. v trvaní 5 minút a 10 sekúnd, 
– komunikáty označujúce za sponzora programu Počasie spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, 

s.r.o., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 19:49:22 hod. do cca 19:49:31 hod. a v čase od cca 19:53:58 hod. do cca 19:54:08 hod. v 
celkovom trvaní 19 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 19:54:12 hod. do cca 19:58:52 hod. v trvaní 4 minúty a 40 
sekúnd, 
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v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 9 sekúnd, teda o 9 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  neprítomný 
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. úhrnnú sankciu – upozornenie na 
porušenie  zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/384: 
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: 26. 6. 2015                 Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 271/SKL/2015 zo dňa 1. 4. 2015 
Žiadosť o licenciu na digitálne vysielanie  
ÚK: pc3100Plus, s.r.o., Horná Ves  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 365/SKL/2015 zo dňa 6. 5. 2015 
Žiadosť o  registráciu retransmisie 
ÚK: Towerhome,  a.s.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 35/ 
SK č.: 364/SKL/2015 zo dňa 6. 5. 2015 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Towerhome,  a.s.       číslo registrácie: TKR/336 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 72/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/161 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 71/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 76/SKL/2015 zo dňa 2.2.2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/203 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
39/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2015 
 
Uznesenie č. 15-10/39.337: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 4. 2015. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 15-10/39.337: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
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výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie v mesiaci 
máj 2015.    

 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-10/391: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 6. 2015                   Z: ÚRK
  
 
 
V Bratislave dňa 26. 5. 2015 
 
 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Marta Danielová 
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