
Zápisnica č. 11/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  
dňa 9. 6. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr.Art. Ingrid Fašiangová 
 
 
Rokovanie Rady otvorila podpredseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 308/SO/2015      
(na vysielanie programu Kolabs zo dňa 19.4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 222/SO/2015      
(na vysielanie programu GBS zo dňa 5. 3. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 247/SO/2015     
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 17. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 248/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 300/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 321/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 345/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 24. 4. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 227/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 3. 2015/predelové komunikáty)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 269/SO/2015      
(na vysielanie upútavky na program Panelák zo dňa 6. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 288/SO/2015      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 4. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 339/SO/2015      
(na vysielanie programu Útok na Biely dom zo dňa 19.4.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 246/SO/2015      
(na vysielanie programu Nebezpečne sama zo dňa 8.3.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 309/SO/2015      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 19. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 202/SO/2015      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 15.3.2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 263/SO/2015 a 264/SO/2015      
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 16. 3. a 19. 3. 2015)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.         číslo licencie: R/112 
        
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 325/SO/2015     
(na vysielanie programu Hancock  zo dňa 29. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 281/SO/2015      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 7. 4. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 201/SO/2015      
(na vysielanie programu Kandidát zo dňa 13. 3. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 212/SO/2015      
(na vysielanie programu Najlepší dom vyhráva – USA zo dňa 20. 3. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: TD/109 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/SO/2015 a 267/SO/2015     
(na vysielanie reklamy Kingswood zo dňa 30. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/SO/2015      
(na vysielanie programu Stalingrad zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 221/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 330/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 296/SO/2015; 297/SO/2015; 298/SO/2015 a 299/SO/2015     
(na vysielanie z dní 3. 3., 25. 3., 26. 3. a 1. 4. 2015)  
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.      číslo licencie: TD/108 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 261/SO/2015      
(na vysielanie programu Frajeri vo Vegas zo dňa 21. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 260/SO/2015     
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 11. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 249/SO/2015     
(na vysielanie programu Chart Show zo dňa 18. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 250/SO/2015     
(na vysielanie programu 96 hodín: Odplata zo dňa 15. 3. 2015/predelové komunikáty)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 245/SO/2015     
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 2 zo dňa 7. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 223/SO/2015     
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 10. 3. 2015/komunikát dvaja.sme.sk)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 320/SO/2015      
(na vysielanie neoddelenej reklamy v programe Búrlivé víno zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/SO/2015     
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 25. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
34/ SK č.: 207/SKO/2015 zo dňa 10.3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č. 108/M/2014 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Popoludnie v meste/ Nemusí sa nám to 
páčiť, nemusíme ich mať radi, ale sú tu a majú svoj názor/4.11.2014/Rádio SiTy 
ÚK: SITY Media s.r.o.       číslo licencie: R/87, RD/18 
 
35/ SK č.: 93/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 827/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/20.11.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
36/ SK č.: 203/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 890/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ordinácia v ružovej záhrade/11.12.2014/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
37/ SK č.: 144/SKO/2015  zo dňa 10.2.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 845/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Sexi výhra/29.11.2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/47 
 
38/ SK č.: 242/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 5/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a), b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Veštiareň/3.1.2015/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
 
39/ SK č.: 140/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, 848/SO/2014, 892/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3,  § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/reklamné šoty/deň: Noc v múzeu 2/Vykúpenie z väznice 
Shawshank /29.11.2014  od cca 15:16:20 hod/12.12.2014 o cca 20:31 hod./ 29. 11. 2014 od16:00:00 
hod do 16:59:59 hod, od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod, od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod, od 
23:00:00 hod do 23:59:59/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15 
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NEVEREJNÉ 
 
40/ SK č.: 208/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.      
 
41/ SK č.: 361/SKL/2015 zo dňa 7. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      
 
42/ SK č.: 348/SKL/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Žiadosť  o zmenu  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: BodvaTel s.r.o.      číslo licencie: TD/137 
 
43/ SK č.: 343/SKL/2015 zo dňa 22. 4. 2015 
Žiadosť o zmenu  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.     číslo registrácie: TD/13 
 
44/ SK č.: 42/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Žiadosť o zmenu  licencie  na  televízne vysielanie 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV    číslo licencie: T/42 
 
45/ SK č.: 467/SKL/2015 zo dňa 27. 5. 2015 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Martin Brodňan - ANTECH     číslo registrácie: TKR/227 
 
46/ Rôzne 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 391 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-11/1.338: 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  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 308/SO/2015      
(na vysielanie programu Kolabs zo dňa 19. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
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Uznesenie č. 15-11/2.339: 
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. 308/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/392: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-11/2.340: 
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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Kolabs odvysielaného na programovej 
službe JOJ PLUS dňa 19. 4. 2015 o cca 14:40 hod..  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/393: 
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: 23. 6. 2015 Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 222/SO/2015      
(na vysielanie programu GBS zo dňa 5. 3. 2015)  
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Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-11/3.341: 
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. 222/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS – 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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/394: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 247/SO/2015     
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 17. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/4.342: 
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. 247/SO//2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 17. 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  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-11/395: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 248/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
   
Uznesenie č. 15-11/5.343: 
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. 248/SO//2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 18. 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  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/396: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
        
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 300/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/6.344: 
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. 300/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 
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Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/397: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                    Z: PgO 
        
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 321/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/7.345: 
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. 321/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/398: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 345/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 24. 4. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-11/8.346: 
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. 345/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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/399: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 227/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 3. 2015/predelové komunikáty)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/9.347: 
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. 227/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/400: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 269/SO/2015      
(na vysielanie upútavky na program Panelák zo dňa 6. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
 

 10 



Uznesenie č. 15-11/10.348: 
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. 269/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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/401: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 288/SO/2015      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 4. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 15-11/11.349: 
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. 288/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/402: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                    Z: PgO 
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K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 339/SO/2015      
(na vysielanie programu Útok na Biely dom zo dňa 19.4.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/12.350: 
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. 339/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/403: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 246/SO/2015      
(na vysielanie programu Nebezpečne sama zo dňa 8.3.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-11/13.351: 
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. 246/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 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/404: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 309/SO/2015      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 19. 2. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 15-11/14.352:  
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. 309/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 19. 2. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 
zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/405: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 202/SO/2015      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 15.3.2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-11/15.353:  
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. 202/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 
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Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za  

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/406: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 263/SO/2015 a 264/SO/2015      
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 16. 3. a 19. 3. 2015)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.         číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 15-11/16.354:  
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. 263/SO/2015, 264/SO/2015 
smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES vysielateľa D.EXPRES, k.s. 
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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/407: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 325/SO/2015     
(na vysielanie programu Hancock  zo dňa 29. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/17.355:  
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. 325/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
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spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/408: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 281/SO/2015      
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 7. 4. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-11/18.356: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 4. 2015 v čase od cca 22:06 hod. odvysielal na televíznej 
programovej službe Dvojka program Večera s Havranom, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/409: 
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: 23. 6. 2015             Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/410 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
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T: 19. 6. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 201/SO/2015      
(na vysielanie programu Kandidát zo dňa 13. 3. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-11/19.357:  
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 13.3.2015 
v čase o cca 20:35 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Kandidát, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/411: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 212/SO/2015      
(na vysielanie programu Najlepší dom vyhráva – USA zo dňa 20. 3. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 15-11/20.358:  
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 20. 3. 2015 
v čase cca o 9:15 hod odvysielal v rámci programovej služby WAU program Najlepší dom vyhráva - 
USA, bez označenia piktogramom Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/421: 
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: 23. 6. 2015                    Z: PLO 
                      
Úloha č. 15-11/413: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 19. 6. 2015                     Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/SO/2015 a 267/SO/2015     
(na vysielanie reklamy Kingswood zo dňa 30. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/21.359:  
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 § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 30. 3. 2015 o cca 19:52:42 
hod. a dňa 2. 4. 2015 o cca 7:22:32 hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., reklamu na 
alkoholický nápoj Cider Kingswood. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/414: 
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: 23. 6. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/415: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19. 6. 2015  Z: PgO 
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K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/SO/2015      
(na vysielanie programu Stalingrad zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-11/22.360:  
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. 234/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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/416: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-11/22.361:  
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 

1. § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ odvysielal dňa 28. 3. 2015 o cca 21:53:08 hod., teda v čase medzi 6:00 hod. a 22:00 hod., 
reklamu na alkoholický nápoj Cider Kingswood; 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program V pätici po opici 
odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 3. 2015 o cca 23:22 hod. v trvaní 
cca 140 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát 
a zároveň časový úsek od cca 23:22:43 hod. do 23:52:42 hod. tohto programu, ktorý 
zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamy, a to o cca 23:34:10 hod. a o cca 23:51:57 hod., a časový úsek od 
cca 00:22:43 hod. do cca 00:52:42 hod. tohto programu, ktorý zodpovedá tretiemu 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamy, a to o cca 00:26:04 hod. a o cca 00:52:22 hod. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/417: 
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: 23. 6. 2015             Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 221/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/23.362: 
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. 221/SO//2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 5. 3. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/418: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 330/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/24.363:  
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. 330/SO//2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
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spol. s.r.o. zo dňa 29. 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  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/419: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 296/SO/2015; 297/SO/2015; 298/SO/2015 a 299/SO/2015     
(na vysielanie z dní 3. 3., 25. 3., 26. 3. a 1. 4. 2015)  
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.      číslo licencie: TD/108 
 
Uznesenie č. 15-11/25.364:  
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. 296/SO/2015, 
297/SO/2015, 298/SO/2015 a 299/SO/2015 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby 
tv Piešťany vysielateľa TV Stream s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/420: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 261/SO/2015      
(na vysielanie programu Frajeri vo Vegas zo dňa 21. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 15-11/26.365:  
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., Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 21.3.2015 v čase o cca 20:31 hod v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal program Frajeri vo Vegas, 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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/421: 
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: 23. 6. 2015                              Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/422: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19. 6. 2015                    Z: PgO 
  
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 260/SO/2015     
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 11. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/27.366:  
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. 260/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 
možného porušenia povinností ustanovených v § 35 ods. 3 a § 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     za 
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Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/423: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 249/SO/2015     
(na vysielanie programu Chart Show zo dňa 18. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/28.367:  
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. 249/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/424: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 250/SO/2015     
(na vysielanie programu 96 hodín: Odplata zo dňa 15. 3. 2015/predelové komunikáty)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie v bode č. 32. 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 245/SO/2015     
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 2 zo dňa 7. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 15-11/30.368:  
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. 245/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 
možného porušenia povinností ustanovených v § 35 ods. 3 a § 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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/425: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 223/SO/2015     
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 10. 3. 2015/komunikát dvaja.sme.sk)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/31.369:  
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. 223/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-11/426: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 320/SO/2015      
(na vysielanie neoddelenej reklamy v programe Búrlivé víno zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/32.370:  
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 
1. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV 

MARKÍZA 
a) dňa 10. 3. 2015 v čase o cca 20:23:46 hod. a 20:31:55 hod. a dňa 18. 3. 2015 v čase o cca 

20:23:51 hod. a 20:31:26 hod. pred a po programe Počasie a dňa 31. 3. 2015 v čase o cca 
20:34:49 hod. po programe Počasie odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 
32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

b) dňa 7. 3. 2015 v čase o cca 20:15:15 hod., 20:51:10 hod., 21:22:57 hod. a 22:13:33 hod. 
odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Babovřesky 2 a v čase o cca 
22:51:38 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program 96 hodín: 
Odplata, 

c) dňa 10. 3. 2015 v čase o cca 20:51:37 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou 
na program Chart show a v čase o cca 21:24:34 hod. a 21:51:35 hod. odvysielal komunikát, 
ktorý mohol byť upútavkou na program 96 hodín: Odplata, 

d) dňa 11. 3. 2015 v čase o cca 20:12:09 hod., 21:25:46 hod. a 22:51:27 hod. odvysielal 
komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program 96 hodín: Odplata, v čase o cca 20:50:52 
hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Búrlivé víno, v čase o cca 
21:52:10 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Fast five 
a v čase o cca 22:16:10 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program 
Arrow, 

e) dňa 15. 3. 2015 v čase o cca 20:45:37 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou 
na program Mechanik zabijak a v čase o cca 21:18:41 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol 
byť upútavkou na program Chart show, 

f) dňa 18. 3. 2015 v čase o cca 20:50:02 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou 
na program Búrlivé víno, v čase o cca 21:23:25 hod. a 22:49:43 hod. odvysielal komunikát, 
ktorý mohol byť upútavkou na program Tokarev, v čase o cca 21:48:07 hod. odvysielal 
komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Frajeri vo Vegas, a v čase o cca 22:11:31 
hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Arrow, 

g) dňa 31. 3. 2015 v čase o cca 20:52:49 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol byť upútavkou 
na program Rodinné prípady a v čase o cca 21:25:37 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol 
byť upútavkou na program Herkules, 

bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 
2. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV 

MARKÍZA dňa 10. 3. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. a dňa 18. 3. 2015 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. 

 
 

 24 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/427: 
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: 23. 6. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/384: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 19. 6. 2015  Z: PgO 
 

K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/SO/2015     
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 25. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/33.371:  
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. 257/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/428: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                             Z: PgO 
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K bodu 34/ 
SK č.: 207/SKO/2015 zo dňa 10.3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č. 108/M/2014 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Popoludnie v meste/ Nemusí sa nám to 
páčiť, nemusíme ich mať radi, ale sú tu a majú svoj názor/4.11.2014/Rádio SiTy 
ÚK: SITY Media s.r.o.       číslo licencie: R/87, RD/18 
 
Uznesenie č. 15-11/34.372:  
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. 
207/SKO/2015, SITY Media s.r.o.,  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že na rozhlasovej programovej službe Rádio SiTy dňa 4. 11. 2014 o cca 15:00 hod odvysielal v rámci 
vysielacieho bloku Popoludnie v meste komunikát Nemusí sa nám to páčiť, nemusíme ich mať radi, 
ale sú tu a majú svoj názor, ktorý tým, že na základe zovšeobecnených informácií vyzýval k fyzickej 
likvidácii podstatnej časti moslimskej populácie, propagoval násilie a otvorenou formou podnecoval 
nenávisť na základe viery a náboženstva, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 497,- €, slovom štyristodeväťdesiatsedem 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, VSXXX14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/429: 
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:  9. 7. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/430: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 19. 6. 2015                                               Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 93/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 827/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/20.11.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-11/35.373:  
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.  
93/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 20. 11. 2014 v čase o cca 14:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“ podmieňujúce jeho klasifikáciu 
ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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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 4 000,- €, slovom štyritisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/431: 
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: 9. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/432: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 203/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 890/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ordinácia v ružovej záhrade/11.12.2014/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-11/36.374:  
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. 203/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

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

že dňa 11.12.2014 v čase o cca 09:34 hod odvysielal v rámci programovej služby TV Markíza 
program Ordinácia v ružovej záhrade, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie, 
a kritérium vulgárne 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, 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  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, 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 3 000,- €, slovom tritisíc 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  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/433: 
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: 9. 7. 2015                    Z: PLO 
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K bodu 37/ 
SK č.: 144/SKO/2015  zo dňa 10.2.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 845/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Sexi výhra/29.11.2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-11/37.375:  
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. 
144/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
p o r u š i l  

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

vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 
že na programovej službe DAJTO dňa 29. 11. 2014 o cca 00:23 hod odvysielaný komunikát s názvom 
Sexy výhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, neobsahoval jednoznačné, úplné a presné inštruovanie 
o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko zadanie hry bolo menené počas vysielania komunikátu tak, 
aby podľa pôvodného zadania správne odpovede boli uznané za nesprávne a  nevyjadrovalo 
jednoznačne, ako majú byť jednotlivé výherné slová vytvorené,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/434: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 9. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/435: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 6. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 242/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 5/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a), b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Veštiareň/3.1.2015/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-11/38.376: 
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.  
242/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že komunikát Veštiareň, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
odvysielaný dňa 3. 1. 2015 v čase o cca 09:09 hod v rámci programovej služby  TV  DOMA 
obsahoval neúplné a nepresné informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch, čím došlo 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný a  nezneužíval dôveru 
spotrebiteľov, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
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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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,- €, slovom šesťtisíc 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***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/436: 
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: 9. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/437: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 19. 6. 2015                                        Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 140/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, 848/SO/2014, 892/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3,  § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/reklamné šoty/deň: Noc v múzeu 2/Vykúpenie z väznice 
Shawshank /29.11.2014  od cca 15:16:20 hod/12.12.2014 o cca 20:31 hod./ 29. 11. 2014 od16:00:00 
hod do 16:59:59 hod, od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod, od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod, od 
23:00:00 hod do 23:59:59/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-11/39.377: 
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. 
140/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
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p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, že 

- program Noc v múzeu 2 odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 29. 11. 2014 o cca 
15:16:20 hod. v trvaní cca 143 minút a 16 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát, 

- časový úsek od cca 22:31:11 hod. do 23:01:10 hod. programu Vykúpenie z väznice Shawshank 
odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa 12. 12. 2014 o cca 20:31 hod, ktorý 
zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:33:36 hod a o cca 22:52:43 hod; 

 
Hlasovanie: 

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

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

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 JOJ dňa 29. 11. 2014 
1. v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 16:01:39 hod. do cca 16:07:22 hod. v trvaní 5 minút a 43 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:31:30 hod. do cca 16:37:44 hod. v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 
– komunikát propagujúci program Topstar, ktorý zároveň propagoval koncert Michala Davida 

a ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom nešlo 
výlučne o vlastnú propagáciu, v čase od cca 16:37:49 hod. do cca 16:38:11 hod. v trvaní 22 
sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 19 sekúnd, teda o 19 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
2. v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 17:08:28 hod. do cca 17:13:57 hod. v trvaní 5 minút a 29 sekúnd, 
– komunikát propagujúci program Topstar, ktorý zároveň propagoval predstavenie No počkaj! 

a ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom nešlo 
výlučne o vlastnú propagáciu, v čase od cca 17:14:01 hod. do cca 17:14:21 hod. v trvaní 20 
sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 17:25:39 hod. do cca 17:32:07 hod. v trvaní 6 minút a 28 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 

3. v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:12:56 hod. do cca 22:19:10 hod. v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 
– komunikát propagujúci program Topstar, ktorý zároveň propagoval koncert Rockové 

mrazenie a ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom 
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nešlo výlučne o vlastnú propagáciu, v čase od cca 22:19:14 hod. do cca 22:19:34 hod. v trvaní 
20 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 22:51:26 hod. do cca 22:57:10 hod. v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– komunikát propagujúci program Topstar, ktorý zároveň propagoval koncert Michala Davida 

a ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom nešlo 
výlučne o vlastnú propagáciu, v čase od cca 22:57:14 hod. do cca 22:57:36 hod. v trvaní 22 
sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 40 sekúnd, teda o 40 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
4. v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 23:21:19  hod. do cca 23:27:24 hod. v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– komunikát propagujúci program Topstar, ktorý zároveň propagoval predstavenie No počkaj! 

a ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom nešlo 
výlučne o vlastnú propagáciu, v čase od cca 23:27:28 hod. do cca 23:27:48 hod. v trvaní 20 
sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 23:51:17 hod. do cca 23:57:11 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 19 sekúnd, teda o 19 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-11/438: 
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: 9. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-11/439: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 6. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 208/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 361/SKL/2015 zo dňa 7. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 348/SKL/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Žiadosť  o zmenu  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: BodvaTel s.r.o.      číslo licencie: TD/137 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 343/SKL/2015 zo dňa 22. 4. 2015 
Žiadosť o zmenu  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.     číslo registrácie: TD/13 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

 
K bodu 44/ 
SK č.: 42/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015 
Žiadosť o zmenu  licencie  na  televízne vysielanie 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV    číslo licencie: T/42 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 467/SKL/2015 zo dňa 27. 5. 2015 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Martin Brodňan - ANTECH     číslo registrácie: TKR/227 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
46/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2015 
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Uznesenie č. 15-11/46.384: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 4. 2015. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 15-11/46.385: 
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 
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 za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 15-11/447: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 6. 2015                   Z: ÚRK
  
 
3/ Sťažnosti č. 262/SO/2015, 319/SO/2015, 323/SO/2015, 329/SO/2015, 331/SO/2015, 332/SO/2015, 
336/SO/2015, 375/SO/2015-382/SO/2015, 385/SO/2015-400/SO/2015, 417/SO/2015-432/SO/2015, 
440/SO2015-449/SO/2015, 451/SO/2015-458/SO/2015, 480/SO-2015-497/SO-2015, 526/SO/2015-
549/SO/2015, 525/SO/2015, 550/SO/2015-553/SO/2015 
 
Uznesenie č. 15-11/46.386: 
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.“) uznala 
sťažnosti evidované pod č. 262/SO/2015, 319/SO/2015, 323/SO/2015, 329/SO/2015, 331/SO/2015, 
332/SO/2015, 336/SO/2015, 375/SO/2015-382/SO/2015, 385/SO/2015-400/SO/2015, 417/SO/2015-
432/SO/2015, 440/SO2015-449/SO/2015, 451/SO/2015-458/SO/2015, 480/SO-2015-497/SO-2015, 
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526/SO/2015-549/SO/2015, 525/SO/2015, 550/SO/2015-553/SO/2015 na základe ustanovenia § 14a 
ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.  za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-11/448: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 19. 6. 2015                                Z: PgO 
 
 
4/ Žiadosť o sprístupnenie informácie 
Žiadateľ: spoločnosť Kabel Telekom, s.r.o., Lučenec 
 
Uznesenie č. 15-11/46.387: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. 
z.“)  
      rozhodla  
 
v správnom konaní č. 524/I/2015 o žiadosti spoločnosti KABLE TELEKOM, s.r.o., Lučenec tak, že 
podľa § 18 ods. 2 a § 10 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. ju  
       
      odmieta 
  
v časti, v ktorej spoločnosť KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec žiada o sprístupnenie zmluvy 
o spolupráci uzavretej medzi spoločnosťou RSNET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 
Rimavská Sobota a spoločnosťou DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, 
nakoľko táto zmluva podlieha obchodnému tajomstvu. 
    
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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V Bratislave dňa 9. 6. 2015 
 
 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr.Art. Ingrid Fašiangová 
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	Zápisnica č. 11/2015
	zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  dňa 9. 6. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
	Rokovanie Rady otvorila podpredseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.
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	Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.

	46/ Rôzne
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