
Zápisnica č. 12/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 23. 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: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvorila podpredseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 314/SO/2015     
(na vysielanie programu Da Vinciho kód zo dňa 5. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 268/SO/2015      
(na vysielanie programu Hľadá sa Nemo - upútavky zo dňa 6. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 357/SO/2015      
(na vysielanie programu Milujeme víkend zo dňa 2. 5. 2015)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.      číslo licencie: R/112 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 295/SO/2015     
(na vysielanie programu Rodinka na výlete zo dňa 13. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 322/SO/2015     
(na vysielanie programu Teror v škole zo dňa 29. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.327/SO/2015      
(na vysielanie programu Láska na druhý pohľad zo dňa 27. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 326/SO/2015      
(na vysielanie programu Trhák pána Bowfingera zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 324/SO/2015     
(na vysielanie programu Môj otec je šialenec zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 317/SO/2015     
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 302/SO/2015     
(na vysielanie reklamy AXE zo dňa 11. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 255/SO/2015     
(na vysielanie programu Tokarev zo dňa 22. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 253/SO/2015, 254/SO/2015, 258/SO/2015     
(na vysielanie programu Mišo a Mona z 24.3.2015 a Hemendex z 25. 3. a 26. 3. 2015)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.      číslo licencie: R/112 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 337/SO/2015     
(na vysielanie programu Stratení vo vesmíre  zo dňa 1. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 301/SO/2015     
(na vysielanie reklamného šotu Strongbow zo dňa 15. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 334/SO/2015 a 335/SO/2015     
(na vysielanie programov Búrlivé víno a Chlapi neplačú zo dňa 30. 3. 2015/predelové komunikáty)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 333/SO/2015     
(na vysielanie programu Babovřesky zo dňa 6. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 280/SO/2015     
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 7. 4. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 359/SO/2015     
(na vysielanie programu Unesené  zo dňa 2. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 266/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 338/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 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 315/SO/2015     
(na vysielanie programu Muži v čiernom 3 zo dňa 4. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 316/SO/2015     
(na vysielanie programu Koniec lží zo dňa 2. 4. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
24/ Sťažnosť č. 328/SO/2015     
(na vysielanie programu Chlapi neplačú zo dňa 1. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
25/ SK č.: 174/SKO/2015 zo dňa 24.2.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 887/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 3. 12. 2014 až 7. 12. 2014/tv Piešťany 
ÚK: TV Stream s. r. o.        číslo licencie: TD/108 
 
26/ SK č.: 238/SKO/2015 zo dňa 24. 3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 907/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny / 
28.12.2014/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
27/ SK č.:  

• 205/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015 
• 206/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 891/SO/2014, 901/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/11. 12., 12. 12. 2014/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
28/ SK č.: 239/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 30/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 
308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/kumunikáty/reklamné šoty/deň: Štartovací balíček TV JOJ /14. 1. 2015  o cca 
23:12 a 23:29 hod., 15. 1. 2015 o cca 20:24 hod., 18. 1. 2015 o cca 20:24 hod./14. 1. 2015 od 23:00:00 
hod do 23:59:59 hod/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15 
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29/ SK č.: 237/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 36/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamné šoty/deň: Miami Vice /17. 1. 2015 o 20:33 hod.,  o cca 22:33:22 hod. 
do 23:03:21 hod., o cca 22:36:40 hod. a o cca 22:52:13 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
   
NEVEREJNÉ 
 
30/ S SK č.: 410/SKL/2015 zo dňa 19. 5. 2015 
Žiadosť o rozhlasovú  licenciu (vydanie krátkodobej licencie) 
ÚK: Slovenská letecká agentúra s.r.o., Banská Bystrica      
 
31/ SK č.: 563/SKL/2015 zo dňa 11. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: RSNET TV 01 s.r.o., Rimavská Sobota     
 
32/ SK č.: 469/SKL/2015 zo dňa 21. 5. 2015 
Žiadosť  o zmenu  licencie  na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.      číslo licencie: R/104 
 
33/ Rôzne 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 448 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-12/1.449: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 314/SO/2015     
(na vysielanie programu Da Vinciho kód zo dňa 5. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/2.388: 
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 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 314/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 5. 4. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/450: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 268/SO/2015      
(na vysielanie programu Hľadá sa Nemo - upútavky zo dňa 6. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-12/3.389: 
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. 268/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/451: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 357/SO/2015      
(na vysielanie programu Milujeme víkend zo dňa 2. 5. 2015)  
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Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.      číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 15-12/4.390: 
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. 357/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES vysielateľa D.EXPRES, k. s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/452: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 295/SO/2015     
(na vysielanie programu Rodinka na výlete zo dňa 13. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
   
Uznesenie č. 15-12/5.391: 
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. 295/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-12/453: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-12/5.392: 
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. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe WAU 

odvysielal dňa 13. 4. 2015 v čase o cca 20:30:04 hod., 20:30:20 hod. a 22:26:00 hod. komunikát 
informujúci o službe divano, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby 
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 21:30:30 hod. do 
22:00:29 hod. programu Rodinka na výlete odvysielaného v rámci programovej služby WAU dňa 
13. 4. 2015 o cca 20:30 hod., ktorý zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 21:37:47 hod. a o cca 
21:48:44 hod. 

 
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. 15-12/454: 
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: 7. 7. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/455: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 3. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 322/SO/2015     
(na vysielanie programu Teror v škole zo dňa 29. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-12/6.393: 
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. 322/SO/2015 smerujúcu 
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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 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. 15-12/456: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                             Z: PgO 
        
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.327/SO/2015      
(na vysielanie programu Láska na druhý pohľad zo dňa 27. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-12/7.394: 
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. 327/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 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. 15-12/457: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
rešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 326/SO/2015      
(na vysielanie programu Trhák pána Bowfingera zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 15-12/8.395: 
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. 326/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 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. 15-12/458: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 324/SO/2015     
(na vysielanie programu Môj otec je šialenec zo dňa 28. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/9.396: 
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. 324/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 28. 3. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/459: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 7. 2015                                         Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 317/SO/2015     
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/10.397: 
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. 317/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 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. 15-12/460: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 302/SO/2015     
(na vysielanie reklamy AXE zo dňa 11. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
  
Uznesenie č. 15-12/11.398: 
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. 302/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám neprítomný 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  proti 
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Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/461: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 255/SO/2015     
(na vysielanie programu Tokarev zo dňa 22. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/12.399: 
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. 255/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 22. 3. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/462: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 253/SO/2015, 254/SO/2015, 258/SO/2015     
(na vysielanie programu Mišo a Mona z 24.3.2015 a Hemendex z 25. 3. a 26. 3. 2015)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.      číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 15-12/13.400: 
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 D.EXPRES, k.s. vo 
veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci 
programovej služby EXPRES v programe Mišo a Mona zo dňa 24. 3. 2015 od cca 16:00 hod., 
v programe Hemendex zo dňa 25. 3. 2015 od cca 06:00 hod. a zo dňa 26. 3. 2015 od cca 06:00 hod. 
odvysielal informácie týkajúce sa spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., ktoré mohli naplniť 
definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  zdržal sa 
Abrahám neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/463: 
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: 7. 7. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/464: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Sťažnosť č. 337/SO/2015     
(na vysielanie programu Stratení vo vesmíre  zo dňa 1. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-12/14.401:  
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. 337/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  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. 15-12/465: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 301/SO/2015     
(na vysielanie reklamného šotu Strongbow zo dňa 15. 4. 2015)  
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Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/15.402:  
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 15. 4. 2015 o cca 19:52:11 
hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., reklamu na alkoholický nápoj Strongbow. 
 
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. 15-12/466: 
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: 7. 7. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/467: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 7. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 334/SO/2015 a 335/SO/2015     
(na vysielanie programov Búrlivé víno a Chlapi neplačú zo dňa 30. 3. 2015/predelové komunikáty)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/16.468:  
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. 335/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
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Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/469: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 333/SO/2015     
(na vysielanie programu Babovřesky zo dňa 6. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/17.404:  
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. 333/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 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. 15-12/470: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-12/17.405:  
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 30. 3. 2015 v čase o cca 20:50:58 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program 

Kredenc a o cca 21:22:00 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Chart Show, 
- dňa 6. 4. 2015 v čase o cca 20:49:24 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program 

Búrlivé víno a o cca 23:46:06 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Need for 
Speed 

bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
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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. 15-12/471: 
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: 7. 7. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/472: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 3. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 280/SO/2015     
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 7. 4. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-12/18.406: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 4. 2015 v čase o cca 18:21 hod. v rámci programovej 
služby Jednotka odvysielal program 5 proti 5, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/473: 
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: 7. 7. 2015  Z: PLO 
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Úloha č. 15-12/474: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 7. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 359/SO/2015     
(na vysielanie programu Unesené  zo dňa 2. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/19.407:  
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. 359/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 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. 15-12/475: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 266/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/20.408:  
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) a § 19 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 31. 3. 2015 o cca 19:00 hod odvysielal na 
programovej službe TV MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Zvláštne 
správanie lekára, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti a ktorý 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do dobrej povesti, práva na 
súkromie a osobnej cti zobrazeného lekára. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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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. 15-12/476: 
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: 7. 7. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/477: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 338/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. 15-12/21.409:  
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. 338/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 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. 15-12/478: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 315/SO/2015     
(na vysielanie programu Muži v čiernom 3 zo dňa 4. 4. 2015)  

 17 



Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/22.410:  
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. 315/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 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. 15-12/479: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 316/SO/2015     
(na vysielanie programu Koniec lží zo dňa 2. 4. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-12/23.411: 
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. 316/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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-12/480: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Sťažnosť č. 328/SO/2015     
(na vysielanie programu Chlapi neplačú zo dňa 1. 4. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/24.412:  
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. 328/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 1. 4. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/481: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 174/SKO/2015 zo dňa 24.2.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 887/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 3. 12. 2014 až 7. 12. 2014/tv Piešťany 
ÚK: TV Stream s. r. o.        číslo licencie: TD/108 
 
Uznesenie č. 15-12/25.413:  
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. 
174/SKO/2015 TV Stream s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
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že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam celodenného vysielania televíznej programovej 
služby tv Piešťany z dní 3. 12. 2014 až 7. 12. 2014 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
týchto záznamov vysielania, 
 
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. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám 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. 15-12/482: 
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: 23. 7. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 238/SKO/2015 zo dňa 24. 3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 907/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny / 
28.12.2014/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-12/26.414:  
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. 238/SKO/2015 vedené proti 
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vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-12/483: 
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: 7. 7. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/484: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 3. 7. 2015                                                       Z: PgO 
  
K bodu 27/ 
K č.:  

• 205/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015 
• 206/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 891/SO/2014, 901/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/11. 12., 12. 12. 2014/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-12/27.415:  
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.  
205/SKO/2015 a 206/SKO/2015 spoločnosť 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 11. 12. 2014 v čase o cca 15:32 odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá obscénne vyjadrovanie a obscénne 
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vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho 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, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 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, 

- že dňa 12. 12. 2014 v čase o 15:33 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá obscénne 
vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho 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, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 
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 neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 500,- €, slovom sedemtisícpäťsto 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. 
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Úloha č. 15-12/485: 
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: 23. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/486: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 239/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 30/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 
308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/kumunikáty/reklamné šoty/deň: Štartovací balíček TV JOJ /14. 1. 2015  o cca 
23:12 a 23:29 hod., 15. 1. 2015 o cca 20:24 hod., 18. 1. 2015 o cca 20:24 hod./14. 1. 2015 od 23:00:00 
hod do 23:59:59 hod/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-12/28.416:  
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. 
239/SKO/2015 MAC TV s.r.o., Bratislava  
 

porušil 
 
I 
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že vo vysielaní v komunikátoch propagujúcich súťaž Štartovací balíček TV JOJ, ktoré boli 
odvysielané na programovej službe JOJ v dňoch 14. 1. 2015 o cca 23:12 hod a 23:29 hod, 15. 1. 2015 
o cca 20:24 hod a 18. 1. 2015 o cca 20:24 hod, a ktoré naplnili definíciu telenákupného šotu podľa § 
32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., účinkovala moderátorka spravodajského programu 
televízie JOJ, 
 
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. 
 

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 14. 1. 2015 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod 
odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 23:23:17 hod do cca 23:29:16 hod v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:52:35 hod do cca 23:58:25 hod v trvaní 5 minút a 50 sekúnd, 
– komunikáty propagujúce súťaž Štartovací balíček TV JOJ v čase od cca 23:12:53 hod do cca 

23:14:48 hod v trvaní 1 minúta a 55 sekúnd a v čase od cca 23:29:21 hod do cca 23:29:37 hod 
v trvaní 16 sekúnd, ktoré naplnili definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., 

v celkovom časovom rozsahu 14 minút, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným 
a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 2 minúty; 
 
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. 
 

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 9 500,- €, slovom deväťtisícpäťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-12/487: 
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: 23. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/488: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-12/28.417: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 239/SKO/2015 
vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, 
 

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

Mistrík  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. 15-12/489: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-12/490: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 3. 7. 2015                            Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 237/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 36/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamné šoty/deň: Miami Vice /17. 1. 2015 o 20:33 hod.,  o cca 22:33:22 hod. 
do 23:03:21 hod., o cca 22:36:40 hod. a o cca 22:52:13 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-12/29.418: 
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 
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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. 
237/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že časový úsek od cca 22:33:22 hod. do 23:03:21 hod. programu Miami Vice odvysielaného v rámci 
programovej služby JOJ dňa 17. 1. 2015 o cca 20:33 hod., ktorý zodpovedá piatemu 30-minútovému 
časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 
22:36:40 hod. a o cca 22:52:13 hod., 
 
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. 
 

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

Mistrík  za 
Abrahám 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. 15-12/491: 
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: 23. 7. 2015                    Z: PLO 
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Úloha č. 15-12/492: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 410/SKL/2015 zo dňa 19. 5. 2015 
Žiadosť o rozhlasovú  licenciu (vydanie krátkodobej licencie) 
ÚK: Slovenská letecká agentúra s.r.o., Banská Bystrica 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 563/SKL/2015 zo dňa 11. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 469/SKL/2015 zo dňa 21. 5. 2015 
Žiadosť  o zmenu  licencie  na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.      číslo licencie: R/104 
 
Bod sa odročuje. 
 
33/ Rôzne 
 
1/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 15-12/33.422: 
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 vypracovaním Správy 
o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady  pre vysielanie a retransmisiu za rok 2014.    
 
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. 15-12/495: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 7. 2015                    Z: ÚRK 
 
 
 
 
 

 27 



2/ Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny riaditeľovi Kancelárie 
 
Uznesenie č. 15-12/33.423: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2015.  
 
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. 15-12/496: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 7. 2015                   Z: ÚRK
  
 
3/ Valorizácia platu riaditeľa Kancelárie 
 
Uznesenie č. 15-12/33.424: 
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje valorizáciu tarifného platu 
riaditeľa Kancelárie o 1 % s účinnosťou od 01.07.2015. Zároveň Rada schvaľuje i prepočet príplatku 
za riadenie podľa stupnice platových taríf platnej od 01.07.2015. 
 
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. 15-12/497: 
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 23. 6. 2015                               Z: ÚRK 
 
 
 
V Bratislave dňa 23. 6. 2015 
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                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 
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